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ZESDE AFDEELING.
GESCHIEÖENIS VAN DE ROOMSCH kATHOLIEKÖ

KERK, NA DEN VREDE VAN JPASSAU, TOT DENf

AANVANG DER ACHTTIENDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de Roomfche Paufen,

Jjij den aanvang van dit tijdperk, waarvan wij de "a C. Gé

gefchiedenis boeken, zat, federt het jaar 1550, op den
tot"7o(3!

Paufelijken ^toel één der flechtfte Bisfciioppen , die immer —
het algemeene beftuur der christelijke kerke, welke I^e^S^^

°
j

vpnjü-
2ich de Roomsch Katholieke noemt, in handen heb- uusdeti

ben gehad. Alle ondeugden fchenen zich vereenigd derden.

te hebben in den perfoon van juLius den derden^

of, gelijk hij eigenlijk heette, johannes maria.

Giocci. Reeds voorheen hebben wij hem als zulk

cenen leeren kennen,' die, zelfs naar het algemeene

oordeel van het geheele genootfchap der Kardinalen ^

der kerke den grootften hoon heeft aangedaan (*).

Hij ftierf den 23fl:en van Lentemaand des jaars I555.

JULIUS werd opgevolgd door marcellus den twee- VaniWAR^

den , wiens karakter zeer geprezen wordt , en die ook van ^^^^^^

zijne braafheid de oogenfchijnliikfle bewijzen aan den den»

dag legde, door aanvankelijke verbeteringen aan zijn

hof,
(*) Zie het XXIII D. bl. 302-305.

Herv, vil A



A KERKELIJKE
toi C. G. hof, en door een gemeen gemaakt ontwerp tef hef-

Jaari552'
yorminaj der ffeestelijkheid. De dood verhinderde

tot 1700. & 13 J

,mm^—' hem evenwel dat ontwerp ten uitvoer te brengen.,

Naar men meent, werd hem die berokkend door

vergiftiging. Hij ftierf den iften van Bloeimaand

des jaars 15^5, na dat hij flechts een en twintig

dagen de kerk beftuurd had.

PAULUS In de plaatfe van marcellus v^erd verkoren

den vier- p^uLus de vierde^ of, gelijk zijn geflachtnaam was,

jOHANNES PETRUS CARAFFA. Nog Kardinaal zijn-

de 5 ftond hij bekend voor een' eerlijken , welden-

kenden, en de belangen der kerke wel behartigen-

den geestelijken. En den roem, dien hij zich uie

dien hoofde verworven had , verloor hij niet als

Paus. Streng was hij in het ftrafFen van de iiit-

fporigheden der kerkelijken; te dezen aanzien zelfs

zijne naaste bloedverwanten geenszins ontziende.

Maar ook even (treng was hij in de regten en

eifchen van zijnen ftoel te doen gelden. Hij legde

het volk zware fchattingen op , niet dan met

groote moeite te dragen. Hier door inzonderheid

haalde hij zich eenen algemeehen haat op den

hals, die tot woede overfloeg, toen men met ze-

kerheid vernam , dat hij op derven lag. Het

graauw, op de been geraakt zijnde , rende op

eenen onftuimigen draf naar het Kapitool, ftormde

'sPaufen ftandbeeld om verre, verbrijzelde de wa-

pens van zijn geflacht , en (lak het door zijne

vervolgdrift , opgevulde gevangenhuis der Inqiiiiitie

in brand , dat met alle de archieven door de

vlammen verteerde, na eerst de deuren te hebben

opengezet, waar door de gekerkerden in vrijheid

wa-
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waren gefield, In dezen opftand fpeelden de Joden na C. G.

eene voorname rol: dezen waren fchrikkeliik op'^f'^ï^^*'' J r iQi 1700,
den Paus gebeten, om dat hij allen van hun volk n

in den Roomfchen ftaat had opgelegd, gele hoeden

te dragen, gelijk zij het tot diep in de achttiende

eeuw hebben moeten doen , en misfchien nog doen.

Hij ftierf den loden van Oogstmaand des jaars 1559,

oud zijnde drie en tachtig jaren ; en alleen door de

befcherming van gewapende foldaten kon het ge-

fchieden, dat zijn lijk ongefchonden ten grave zonk.

Zijne vervolgzucht tegen de Proteltanten wikkelde

hem in eenen hevigen twist eerst met Keizer karei,

den vijfden , en deszelfs broeder ferdinand , toen

deze tot Keizer werd verklaard , en naderhand met

HENDRIK den trveeden , Koning van Frankrijk,

Met de beide eerstgenoemden zag hij zich gedwongen

eenen fchandelijken vrede te fluiten; en ook in zijne

oorlogsondernemingen tegen den Franfchen Monarch

nam zijne gemeende kans np eene goede over-

winning geene gelukkige wending, cleimens de

elfde ^ die de nagedachtenis van paulus den tierden-

eeren wilde , liet deszelfs verminkt (landbeeld , daü

ten jare 170S bij toeval werd opgedolven , herftel-

len, en weder in 'het Kapitool plaatfen.

Van pius den vierden^ die, na verloop van vier pius den

maanden , paulus den vierden was opgevolgd ,
^'^''^^Q*

wordt getuigd, dat hij, nog Kardinaal zijnde, uit-

blonk in alle goede hoedanigheden, die hem op de

Paufelijke waardigheid alle annfpraak AtAen maken

,

maar hij, die verkregen hebbende, ftraks zich aan

ialle ondeugden overgaf. Buiten twijfel is in dit ge-

tuigenis het licht te fterk tegen het donkere , of om-

A a ge-



4 KERKELIJKE
na C. G. gekeerd , het donkere te fterk geplaatst tegen het
jaari552.

|j(,jjf^ Men heeft hem te laste gelegd nijd, heersch-
tot 1700. 00 J »

I zucht, geveinsdheid, wreedheid, gierigheid in het za-

menfchrapen van onberekenbare fchatten , en fchandelijke

fpilziekte in het gebruik van dezelve , en eindelijk , als

den wortel van alle die ondeugendheden , een vol-

flagen gebrek aan godsdiendige beginfelen. Doch

wel ligt is die fchilderij te hoog gekleurd door ONU-

PHRius, welke zijn levensberigt vervaardigd heeft.

Iemand , ten minfte , die een fchitterend voorbeeld

van blanke deugd is, wordt niet doorgaans zoo in

eens een zwart monfter van ondeugd. Heerschzuchtig

kan men niet ontkennen dat hij geweest is ; maar

waren dit niet ook alle zijne voorgangers, wanneer

het op de handhaving van hunne paufelijke magt

aankwam ? Naar mate elk hunner moed bezat

,

dreef hij zijne heerschzucht tot de meest bereikbare

hoogte, pius durfde het wagen , de Koningin van

Navarre, die van Kalvhiisterij befchuldigd werd ,

voor de vierfchaar der heilige Inquifitie te dagvaar-

den , op ftraf van bij nalatigheid hare kroon t? ver-

liezen. Doch aan de Hoven was men reeds te zeer

verlicht, om aan zoodanige eifchcn van eenen ver-

metelen Paus te gehoorzamen. Het toen altoos door

bijgeloovige vooroordeelen , naar het fcheen , minder

verzwakt gezag van karel den negenden. Koning.,

van Frankrijk , noodzaakte den Roomfchen kerk-

voogd, den brief der dagvaarding intetrekken, en

de bedreiging onuitgevoerd te laten. Door de on-

dervinding aldus geleerd , was hij toegevend genoeg,

om, op verzoek van imaximiliaan den 'tweeden^

het gebruik van den drinkbeker , bij het Heilig

Avond-
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Avondmaal , aan de keken in Oostenrijk en Bohème na C. G.

toeteflaan. Hij overleed den pden van Wintermaand
JoJ^l^oo!

des jaars 1565. -—

—

Grooter vijand nog van de Proteftanten was pius Vanpius

de vijfde , voor dat hij den Paufelijken Stoel be- ^^° ^'J^"

klom, genoemd michacl ghislieri, die zes jaren

regeerde. Op deszelfs bevel v\?erden verfcheidene

aanzienlijke mannen, die der zake van de Proteftan-

ten heetten meer of minder toegedaan te zijn, tot

het vuur veroordeeld. Vermetel daarenboven, gelijk

zijn naaste voorganger , donderde hij ten jare 1569

den vloekban uit tegen de voortreffelijke eliza-

BETH, Koningin van Engeland, verdoemende allen,

die haar voortaan onderdanig zouden zijn. Maar die

vloek viel neder op hen , die hem dezen maatregel

hadden aangeraden. Dezen werden als verraders

met den dood gefiraft; en de fchrik, daar door te

Lon-len veroorzaakt, was dadelijk verdwenen. Met

meer geluk flaagde hij in het beoorlogen der Tur-

ken, over welke hij met de Venetianen en Span-

jaarden de fchoonfte overwinning behaalde. Wat

voor het overige zijn karakter aangaat; dit wordt bij

uitftek geprezen. Zijne bloeddorftige vervolgzucht

had haren grond alleen in bijgeloovige domheid,

niet in eene natuurlijke wreedheid. Hij overleed den

jflen van Bloeimaand des jaars 1572.

Zoo gehaat pius de vijfde ^\vegei\s zijne geflreng- Vnn gre*

heid, was geweest, zoo bemind was, wegens zijne ^o'*'"'

zachtheid van karakter, gregorkjs de dertiende
^ ^^^^^^^^

of, gelijk hij te voren genoemd werd, met zijnen

óoop en geflachtnaam , hugo buencompagno. .Van

A 3 fom-



4 K E R K E L IJ K E

Ba C. G. fommigen wordt hij wel befchuldigd , dat hij den

Jaari552 Parijfchen moord, aan de Hervormden gepleegd,

j
'

heeft goedgekeurd. Doch het ontbreekt aan ge-

gronde bewijzen hier voor. Altoos is het nooit

gebleken, dat hij door aanhitzing er deel aan heeft

gehad. IJverig was hij in het voortplanten des Ka-

tholijken geloofs , maar zonder daartoe geweldige

maatregelen aantewenden. Hij was een geleerd man

,

en zijne zucht voor de wetenfchappen wekte hem

op, om vele kweekfcholen te ftichten, allen onder

het beftuur der Jezuiten, voor welke hij, in het

bijzonder, te Rome een der uitmuntendfte gebou-

wen liet timmeren, om daarin de jongelingfchap te

onderwijzen. Aan hem ook heeft men de verbete-

ring van den Almanak te danken, dien hij deed

vervaardigen ter invoering van ' den nieuwen ftijl

,

die tot heden toe de Gregoriaanfche genoemd

wordt, en in latere tijden mede onder de Protes-

tanten is ingevoerd. Hij overleed den loden van

Grasmaand des jaars 1585.

Vansix- Straks na den dood van gregorius werd tot

Tusden p^yg verkoren felix peretti, anders ook mon-

TALTO genoemd , naar de plaats , waar hij was

opgevoed , doch als Bisfchop van Rome bekend

onder den naam van sixtus den vijfden. Een man

zijnde van geringe afkomst, maar van een fchran-

der verftand, die met eene gelukkige vlugheid eene

ongemeen groote maat van godgeleerde en andere

kundigheden had verkregen, had hij zich met list

In de gunst van pius den vijfden weten intewik-

kelen, die hem tot Kardinaal verhief. Gelijk hij

ia

vijfden.
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in geleerdheid zijne voorzaten overtrof, ook zoo nn C. G.

ging hij hen allen te boven in grootmoedigheid, on- r^''^552»

verfaagdheid en fterkte van geest. Voor de menig-

vuldige ftruikrooverijen , die onder het jongfte Pau-

felijk beftuur, uit hoofde der zachtheid van grego-

Rius, niet altijd, naar het behoorde, geftraft waren

geworden , fchoof sixtüs wel dra een' onoverkome-

lijken flagboom ; hij zuiverde den geheelen Kerkelij-

ken Staat van moordenaren , dieven en vagebonden.

Ook den alles overftromenden invloed der Jezuiten

wist hij binnen deszelfs perken te brengen. De

Vorsten van Europa durfde hij onder de oogen te

zien, hun zijne kerkelijke wetten voorfch rijvende,

met bedreiging van zijne ongenade, in geval zij wei-

gerden gehoorzaam te zijn. Dit inzonderheid on-

dervond HENDRIK de derde ^ die het flagtofler van

's Paufen ftoutheid werd , op eene gruwelijke wijze

vermoord wordende , toen er tusfchen 'Tien beiden

eene vredebreuk op het punt was open te barften.

Hierdoor werden de verfchrikkelijkfle gevolgen voor-

gekomen , die anders uit die tvveedragt zouden ontflaan

zijn. Vorften daarentegen, die, boven andere Mo-

narchen in voortrefil'lijke hoedanigheden verheven,

hunne vrees voor zijn gezag door gelijken of wel

door grooter moed wisten te overwinnen, gevielen

hem. Dat geluk genoot hendrik de vierde^ wiens

kloekzinnig en ftandvastig gedrag hij niet aarzelde

raar verdiende te roemen. Den lof van 's Paufen

edelmoedigheid hebben dus de fchrijvers zijner ge-

fchiedenis niet willen verbergen. Maar zij laken

zijne geldverfpillingen , welke te kost werden gelegd

A 4 aan
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na C. G aan het veifraaijen van Rome om zijnen naam te

Jaari552 vereeuwigen. Ook wordt het hem niet ter eere ge-

„„„„,„ rekend, dat hij zijn geflaclit uit de hef des volks

verhief tot den hoogden top van aanzien, en, onder

anderen , zijn.e zuster camilla in den rang der

prinfesfen plaatfte. Hij regeerde vijf jaren , en ftierf

niet zonder verdenking van omgebragc te zijn , den

«7(ien van Oogstmaand des jaars 1590.

Van uR- Misfchien was ook zulk een niet natuurlijke dood
J5ANUS ^gj jjgj. JQj. ygj^ jjg jjpjg j^a eikanderen sixtus vol-
den ze

venden, gende Paufen, urbanüs den zevenden, gregorius
«nz, Jen veertienden^ en innocentius den negenden.

Deze drie zaten allen zeer kort op den Paufelijken

Stoel; URBANUS flechts twaalf dagen; gregorius

tien maanden en tien dagen; en innocentius ruim

zes weken. Alle drie hebben zij dan ook niets

merkwaardigs uitgevoerd.

Van KLE- Langer van duur was het kerkelijk bewind van

WENS den KLEniENS den achtflen , dien men voorheen had ge-
Bchtfieu.

, , j j
kend onder den naam van hypolitus aldobran-

DiNi. Hij werd als Paus gekroond den 3ofl:en vau

Louwmaand des jaars 1592. Vermaard is zijn be-

ftuur door twee merkwaardige gebeurtenisfen , die

door zijnen invloed tot geene wraakbare einden ge-

wijzigd zijn geworden. De eerfle was de beruchte

twist tusfchen de Jezuiten en Dominikanen over de

leer der genade , des vrijen wils enz. klemens

hoorde de twistende partijen met geduld en befchei-

denheid; maar op eene verllandige wijze van zijne

onfeilbaarheid geen gebruik verkiezende te maken,

peigerde hij het verfchil te beflisfen 3 ter verhinde-

ring
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ring van de erge gevolgen , die er anders voor na C. G,

de kerk uit zouden kunnen voortfpruiten. De r^'^^SS^.
'^ tot 1700,

andere merkwaardige gebeurtenis was de vrede , ^ m

welke, door de bemiddeling van klemens , ten jare

1598 , tusfchen Frankrijk en Spanje te Fervins

gefloten werd. klemens overleed den 3den van

Lentemaand des jaars 1605, nalatende den roem van

met wijsheid geregeerd te hebben.

In de plaatfe van klemens werd weldra tot Paus VanLE»

verkoren alexander de medicis: maar deze be-
^^"^^^'

den.
kleedde niet lang die waardigheid. Hij zat na zijne

krooning op den heiligen ftoel flechts zestien dagen,

onder den Paufelijken eernaam van leo den elfden,

Den aóften van Grasmaand des jaars 1605 ftierf hij.

LEO werd vervangen door paulus den vijfden , Van pau-

die den naam had gevoerd van cmiillo borgheso.
yijf^gQ'*

Zijn zedelijk karakter wordt geprezen, maar de ijde-

le waan zeer gelaakt, welken hij van zijne Paufe-

lijke waardigheid had, als mede van het onbeperkte

gezag , dat daar aan naar zijn oordeel verknocht was.

Die trotfche en ijdele waan fieeg zoo hoog, dat hij

zich niet fchaamde openlijk den naam aantenemen

van Ondergod op aarde, onverwinnelijken Monarch

van het Christendom , en handhaver van de PaU'

felijke almagt. Zijne onverdragelijke trotschheid

bleek ook allerzigtbaarst uit een hooggaand verfchil,

dat hij met de Republiek van Venetië had over de

kerkelijke regten, maar dat, fchoon niet tot zijne eer,

eindelijk , door bemiddeling van hendrik den vierden^

werd bijgelegd. Ook aan zijne trotschheid moet

het waarfchijnlijk worden toegefchreven , dat hij ,

A 5 in
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na C. G.

Jaari552

tot I/CO.

Van GRE
CORIUS
den vijf-

tienden.

Van UR.-

BANUS
den acht

ften.

in navolging van sixtus, Rome verfraaide door dt

prachtigfte gebouwen te doen timmeren, en, onder

anderen , liet heerlijke gedicht van de St. Pieters-

kerk te voltooijen. Hij ftierf na een bewind van

vijftien jaren , den aaften van Louwmaand des jaars

1621.

Van een gansch ander en beter karakter was gre-

GORius de vijftiende^ voor zijne verkiezing alex-

ANDER. LUDovici gcnocmd. Schoon hij niet

trotsch en ftreng, maar nederig was en zacht van

aard, was hij nogtans door het bijgeloof dermate

verblind , dat hij geene middelen onbeproefd wensch-

te te zien , om den Proteftantfchen godsdienst met

tak en wortel uitteroeijen. Aan zijnen invloed op

LODEWijK den dertienden ^ Koning van Frankrijk^

wordt het geweten, dat deze zyne Proteftantfche

onderdanen met zulk eene woede vervolgde. Be-

dacht op allerlei, zoo goede, als ondeugende mid*

delen, om de grenzen van het Katholicisme uitte-

breiden, ftichtte hij in het jaar 1622 het beroemde

genootfchap de Propaganda fide. De Jezuiten wa-»

ren hem ter bereiking van zijne oogmerken in dezen

behulpzaam. Geen grooter vriend hebben dezelven

ooit gehad dan dezen Paus. Ook hij kanonizeerde

derzelver (lichter ignatius. Slechts twee jaren ge-

regeerd hebbende, ftierf hij den Sften van Hooi-

maand des jaars 1623.

Geene mindere blijken van geftrengheid tegen de

Proteflanten legde de opvolger van gregorius aan

den dag. Deze was maffei barbarini, maar die

Paus zijnde den naam droeg van urbanus den

acht"
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«chtften, Eene vloekbiille . tegon alle zoogenoemde na C. G.

ketters- door hem uitgevaardigd, was alLfverfchrik- I.'*f^55*»

kelijkst, bewijzende ten duidelijkfle zijnen bloeddor-
.

ftigen toeleg, om hen, ware het mogeli'k, tot één'

toe te verdelgen. Onder dezen Paus ontdond de

vermaarde twist tusfchen de Janfenisten , volgers van

KORNELis jANSSE , of , gelijk hij doorgaans genoemd

wordt , jANSENius , Bisfchop van IJperen , en de

Jezuiten, over de genade en den vrijen wil, urba-

Wüs veroordeelde de gevoelens van janseniüs als

dwalingen, die door zijne voorzaten uit de kerk

verbannen waren. Niet lang daarna overleed hij

den 29den van Hooimaand des jaars 16.4, hebben-

de bijkans één en twintig jaren de Paufelijke waar-

digheid bekleed. Als voorfiander der wetenfchap-

pen, ook als beoefenaar had hij geene geringe ver-

dienden. Onder de Latijnfche Redenaars en Dich-

ters blonk hij boven zijne mededingers uit. In de

Griekfche letterkunde was hij zoo bedreven , dat

men hem den eerenaam gif van de Anifche bye,

Eene verzameling zijner Latijnfche verzen , door

hem uitgegeven , is verfcheidene reizen herdrukt.

Vreemd is het uit dien hoofde, dat het in zulken

vriend der oude Romeinfche tsal en dichtkunde val-

len konde, om eenige Romeiifche oudheden, die

door de anders alles verwoestende Barbaren van het

Noorden te Rome verfchoond waren gebleven , ge-

heel te vernielen , ten einde zij hem tot bouwftof-

fen voor nieuwe gedichten dienen mogten (*).

UR-

(•) Dit gaf gelegenheid aan iemand, die hier over

zijn
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na. C. G.

Jaari552.

tot 1700.

VaniN-
KOCEN-
Tiüsden

lienden.

Van
ALEXAN-
DER. den

zevenden

uRr.ANUs werd opgevolgd door iemand , wiens

heersch en geldzuchtige haat tegen het geflacht der

BARBARiNi's gccnc perken kende. Deze was jo-

HANNES BAPTISTA PAMFILI , CCH Romein , dlc.

Paus zijnde , bekend was , onder den naam van

iNNOCENTius dett tienden^ en in deze zijne betrek-

king geene de minde ware verdienden gehad heeft.

Zijne verdienden zocht hij in de geweldigde ver-

volgingen van de bloedverwanten zijns naasten voor-

gangers, en in de drengde veroordeelingen der del-

lingen van jansenius, welke hij echter niet ver-

ftond , als zijnde hij , volgens zijne eigene ronde

verklaring , diep onkundig in theoiogifche zaken.

In het eerde ondervond hij de krachtige hulp van

zijns broeders weduwe olympia maldachini ,

wiens geflepen raadflagen hij in het burgerlijk be-

wind van zijn gebied deeds volgde. Ten aanzien

van het andere wilde hij, door van zijnen verguis-

den voorganger niet te verfchillen, misfchien de

Paufelijke onfeilbaarheid handhaven, fchoon zijne ge-

ilrengheid in dit geval oorzaak was, dat er over

die onfeilbaarheid een twist ontdond, die, uit hoof-

de van zijnen invallenden dood, niet beflist werd.

Hij dierf den pien van Louwmaand des jaars 1655.

ALEXANDER de zcvcnde beklom na den dood van

INNOCENTIUS den heiligen doel. Zijn voormalige

naam was faiuo chigi. Één zijner eerde Paufelijke

bevelen was ingerigt tegen de listige, fchraapzieke

,

heerscb-

zjjn ongenoegen aan den dag legde , te fchrijven Qucd

non fecerunt barbari, /^crfa»/ barbarini.
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heerschzuchtige olympia , welke hij , gelijk zijn na C. <»»

belang dit vorderde, en zii het verdiende, buiten J^^'"' 552»
° ï j 'tot 1700.

Rome bande. Erger lot had zij, buiten twijfel, ,.

te duchten gehad , ware zij niet inmiddels kort

daarna overleden. Het bewind van dezen heiligen

Vader heeft voor het overige niets merkwaardigs

opgeleverd. Alleen zijn veifchil met lodewjjk den

reeriienden^ over den hoon, den Gezant des Ko-

nings te Rome aangedaan , maakte eenig gerucht ,

te meer, daar de vertoornde Monarch eindelijk den

Paus tot een vredeverdrag drong, dat voor des-

zelfs Heiligheid allervernederendst was. alexander
"

llierf den siften van Bloeimaand des jaars 1667.

Gelijk URBANUS was ook alexander een vriend

van geleerden en zelf een geleerde. Zijn twaalfjarig

bewind heeft hij gevoerd als een verftandig en

fchrander Regent , die door de Rijksvorften ge-

vreesd , maar uit hoofde van zijne geveinsdheid

weinig vertrouwd en geacht werd.

ALEXANDER had ten opvolger guilio Rospic-Van klc-

Hosi, die den naam aannam van kleriens den ne ^'^^^l ,^

genden. Deze wordt zeer geprezen, wat zijn karak-

ter betreft, als zijnde édn der beste Paiifen geweest,

die immer geregeerd hebben; maar in de jaarboe-

ken ftaat, behalve dat hij tusfchen de Janfenisten

en de Jezuiten de openbare rust herflelde , niets

merkwaardigs van hem aangeteekend. Hij üierf den

pden van Wintermaand des jaars 1670.

In deszelfs plaats werd verkoren de Kardinaal Van kle-

^EMiLius ALTHERi, die zich den naam gaf van '^?^'^f'^^"
tieudeii.

ILEMENS den tienden. Reeds den ouderdom van

tach»
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naC. G
Jaari552
zot 17C0

Van iN-

KOCEN-
Tius den

elfd&ii.

Van
ALEXAN-

achtHen*

tachtig jaren bereikt hebbende, fcheen het hem der

moeite niet waardig te zijn , iets van aanbelang te

ondernemen. Gedurende zijn bewind heeft hij al-

toos niets verrigt , dat gemeld verdient te worden.

Hij zat evenwel op den heiligen ftoel nog ruim zes

jaren , en ftierf den saften van Koolmaand des jaars

1676.

Een kloeker, maar ook beminnelijker en achtens-

waardiger man was de opvolger van den laatstgemel-

den KLEMENS. Deze was eenedictus odeschalci,

die zich liet noemen innocentius den elfden , en

dien naam waardig betoonde te zijn. Zijne on-

fchuld ftraalde door en in zijne gefprekken en in

zijne daden. Over de gebreken der geestelijkheid,

die door de valfche zedeleer der Jezuiten zeer ver-

ergerd waren , hief hij niet alleen diep uit het hart

hooge klaagtoonen aan , maar nam ook de beste

maatregelen ter hand, om te dezen aanzien de kerk

te hervormen. Hij bevorderde daarentegen de zaak

der Janfenisten , die hem als hunnen vader eerbie-

digden, met ware genegenheid en hoogachting. In

zijne verfchillen met den koning van Frankrijk,

LODEWijK den veertienden ^ toonde hij zelfs, welk

een edelmoedig Regent hij was; en hoe onfchuldig

tevens in het handhaven van billijke verordeningen,

en hoe ftandvastig van geest in de belangen van

zijnen Stoel met alle kracht te behartigen. Hij over-

leed ten jare 1689, ^s" i2den van Oog'-tmaand.

ALEXANDER de achtfie , die de opvolger was van

INNOCENTIUS, bleek geheel van eene andere ge-

aardheid te zijn. Hij was een Venetiaan, en als

Kar-
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Kardinaal bekend onder den naam van petrus ot- faC. G.

TOBOM. De verfchillen , tusfchen den Panfeliiken "^^'"SS**
' ' tot 1700,

Stoel en den Franfchen troon, onder innocentius 1 .

den elfden gerezen, werden, gedurende het bewind

van ALEXANDER, niet alleen voortgezet, maar tot

die hoogte gedreven , dat een daaruit opkomende

ftorm de fchrikkelijkii^ verwarringen deed . vrezen.

Dus (tonden de zaken in het laatfte van 's Paufeii

leven ; ter goede ure ftierf hij; en de ftorm bedaar-

de. In dezen handel wordt bij befchuldigd van on-

opregtheid en geveinsdheid , als hebbende hii lo-

DEWijK den veertienden^ hoe geflepen ook anders,

op eene fchalkachtige wijze weten te bedriegen, ten

einde deze het graaffchap Avignon weder aan den

Heiligen Stoel overgaf. Zelfs de Jezuiten was hij

te flim; openlijk fcheen hij hunne zaak te begunfti-

gen; heimelijk daarentegen bragt hij hun gevoelige

nepen toe; en eindelijk haalde hij zich hun onge-

noegen geheel op den hals , door eenige kenmerke-

Itjke punten van hunne zedeleer, in eene uitgevaar-

digde bulle, te veroordeelen. Hadde hij langer ge-

leefd , in den kerkeliiken ftaat zouden de grootde

wanorden ontflaan zijn , ten voordeele van zijne

begunftigden , die hem ter verbreking van de heil-

zame fchikkingen , door innocentius , zijnen naas-

ten voorzaat, gemaakt, de krachtige hand leenden.

Die begunftigden waren grootendeels zijne bloedver-

wanten , welke hij tot graven en prinfen verhief.

Zijn dood viel in den eerften van Sprokkelmaand

des jaars 1691 , na ongeveer zestien maanden gere-

geerd te hebben.

Ia



4<$. KERKELIJKE

VaniN-
NOCEN-
Tius den

twaalf-

den.

nu G. C. In de plaats van dezen overledenen Paus weid
Jaari552. verkozen anthonit tignatelli, die den naam van
tot 1700.

, /-, , j.

^

iNNOCENTius aefi twaalfden droeg, een man, die

te voren de aanzienlijkfte ambten bekleed had, en

uit hoofde van zijne goede hoedanigheden in de

achting des volks ftond. Bijzonderlijk wordt ge-

roemd zijne vredelievendheid , zijne befcheidenheid

en nederigheid. Het zoogenoemde Neeffchap, of

der Paufen troifche zucht, om hunne bloedverwan-

ten tot de hoogfte waardigheden te verheffen , was on-

der den jongstoverledenen alexander tot zulk eene

hoogte geklommen, dat het, naar het gevoelen van

iNNOCENTius, eenmaal tijd werd, dat deze fchan-

delijke gewoonte voor altijd werd afgefchaft. Daar-

toe liet hij eene buUe vervaardigen, volgens welke

de Kardinalen zweren moesten , dat zij nimmer ie-

mand op den Paulelijken Stoel zouden plaatfen, ten

zij hij vooraf dat misbruik der hoogfte kerkelijke

luagt beloofde niet weder te zullen invoeren. In

den beginne vond deze bulle vrij wat tegenftands

bij de Kardinalen; maar 's Paufen wil was onbuig-

zaam; hij drong de zaak met kracht door; en de

Kardinalen allen zagen zich verpligt den Paus te

gehoorzamen. Voor het overige ftrekten zijne meeste

pogingen zich daar heen , dat de gebreken niet alleen

van de kerk,,maar ook van zijn hof verbeterd mogten

worden , 'fchoon zij niet in allen deele den gewensch-

ten uitflag hadden. Men zag evenwel hierin door-

ftralen zijn beminnelijk karakter, hetwelk dan ook

door alle Schrijvers, die van hem melding maken,

zeer geprezen wordt. Hij overleed den 27Hen van

Herfst'T
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Herfstmaand des jaars 1700, na een bewind van na C. G.

ruim negen jaren. Zijn opvolger was klemens de '^'^^ ^^^**

elfde t een voortrefFelijic man; maar wiens gefchiede-

nis tot dit tijdperk niet beiioort. Wij gaan dus

over tot de gcfchiedenis van den ftaat der , aan dep

Paiifelijken Stoel ondernoorige , geestelijkheid.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de Roomfche Geestelijkheid»

JVlen weet , dat de Roomrche Geestelijkheid in Inleiding,

twee voorname klasfen verdeeld is, namelijk in we-

reldlijke Geestelijken, die even als alle overige bur-

gers van den ftaat zich niet van de wereld hebben

afgezonderd, en in Kloostergeestelijken of Monni-

ken, die naar zekere, heilige, ftrenge, regelen Ie«

ven, en daarom ook /?^^«/;Vre Geestelijken genoemd

worden. Gansch en al bedorven was de ftaat der

Roomfche Geestelijkheid ten tijde der Hervorming.

Voorheen hebben wij reeds haar deerlijk en diep

verval, in de bijzonderheden, opgemerkt en er be-

rigt van gegeven (*). Niet alleen gaf dit kwaad

mede de eerfie aanleiding aan het beste gedeelte der

Geestelijken, om de christelijke kerk, die door het-

zelve zoo geheel ontheiligd was , te hervormen

,

maar ook toen dit een gewenscht beflag had gekre-

gen,

(*) Zie het XXIII D. bl. 305-311.

Herv. vil B
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«aC. G. gen, wilden zelfs velen, die zich tegen de Hervof«

Jaari5S2 jjjjpg bleven verzetten, den flechten ftaat hunner
'
geestelijkheid niet ontkennen of verbloemen. De

verflandigfte Roomschgezinden verklaarden openlijk

met onbewimpelde betuigingen van hartelijk leed-

wezen, dat de zware befchuidigingen , tegen hunne

geestelijkheid door de Hervormers ingebragt, maar

al te veel grond hadden, en er te dezen aanzien

eene wezenlijke hervorming allernoodigst was. Eene

alleruitnemendfte gelegenheid daartoe werd geboren,

bij het zamenroepen eener algemeene kerkvergade-

ring , die gehouden werd te Trente in het jaar

1545, en geduurd heeft tot in het laatst des jaars

• 1563. Op deze kei kverga dering, welker gefchiede-

nis reeds door ons geboekt is, werden verfcheidene

befluiten genomen , welke geen ander doel hadden,

dan om den zoo jammerlijk vervallen ftaat der gees-

telijkheid te herftellen , en dien aan de belangen der

kerke eenmaal weder regt dienstbaar te maken,

Berigtvan Onder anderen werd ten jare 1546 het befluit

de Her- genomen, dat voortaan de Bisfchoppen zouaen zor-

derfecu g£"> dat in alle kathedrale kerken bekwame leeraars

laireof der godgeleerdheid wierden aangefteld, en de Abten

irkeffeés-
^^ hunne kloosters voorlezingen hielden of lieten

telijkeii. houden over de Heilige Schrift. Volgens hetzelfde

befluit werd den Bisfchoppen de verpligting opge-

legd, om zelve te prediken, het gene federt jaren

ja eeuwen door hen geheel verwaarloosd was ge-

worden , of in geval zij daarin verhinderd mogten

worden, dit belangrijk werk door andere daar voor

wel berekende geestelijken van de wereldlijke orde

te
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té iaten verrigten. Voorts zouden de gemeenePries- na C. G»

ters op eiken zondag en op de feestdagen de gods- ^^"'^qq*

dienstleef der kerke voordragen. Het opzigt daar- , , —
over werd toevertrouwd aan de Bisfchoppen , die

daarvoor verantwoordelijk gefield werden. De Mon-

niken hadden geene vrijheid in de kerken van hunne

kloosterorde te prediken , ten zij ze met eene ge-

tuigenis voorzien waren van hunne opzieners om-

trent hun goed gedrag en hunne bekwaamheid. En
in andere kerken mogt niemand hunner den predik-

ftoel beklimmen , dan met toeflemming des Bis-

fchops. Den Bedelmonniken daarentegen werd het

prediken geheel verboden.

In een ander, niet minder voor de kerk al lerna- Vervolg»

deeligst misbruik , dat lanj^zamerhand was ingeflo*

pen, werd mede op de krachtigfte wijze voorzien.

Dit was, dat de meeste hooge geestelijken zich met

hunne gemeenten volflrekt niet bemoeiden, en velen

zelfs afwezig waren , hunne bedieningen latende

waarnemen door plaatsvervangers, of zoogenoemde

Vikarisfen , terwijl zij zelven de ruime inkomflien

genoten. Zoodanig een verwaarloozen van het werk

der bediening werd op zware flraf verboden. En
aan de hooge geestelijkheid werd opgelegd, de on-

der haar behoorende kerken plegtiglijk te bezoeken ^

het oog te laten gaan over het gedrag der lagere

geestelijkheid, en der buiten hunne kloosters omrei»

zende Monniken.

' Wijders werd befloten , dat niemand Bisfcbop Vervolg,

konde of mogte worden , ten zij hij in echt gebo-

ïen , van rijpe jaren , en een man ware vmi een

B fi goed
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na C. G> goed zedelijk gedrag en van ware geleerdheid. Nlê^

Jaan552. mand ook mogt meer dan één Bisdom te gelijk be-
lot 1 700, . . .

, , .- j 1

-, zitten; zoo iemand meer bezat, moest Iiij dezelve

binnen een bepaalden tijd teruggeven. De Bisfchop-

pen hadden te zorgen , dat de aan hun toeverzigt

vertrouwde gemeenten van kundige leeraars voorzien

werden. Waar zij onkundigen vonden, moesten zij

aan dezen Vikarisfen toevoegen , die beter gefchikt

waren; en waar zij zoodanigen vonden, die van een

onverbeterlijk gedrag waren, hadden zij niet alleen

het regt, maar werd het hun geboden, dezelve

aftezetten. Voor het vijfentwintigfte jaar zijns ou-

derdoms mogt niemand tot Priester gewijd worden.

• In elk Bisdom werd bevolen dat een Seminarium of

eene Kweekfchool zoude worden opgerigt, ter vor-

- ming van jonge geestelijken.

Vervol"'. Ook werden er in de Kerkvergadering van Trente

fchikkingen gemaakt, waarbij aan alle hooge of

lage geestelijken werd bevolen eene matige levenswij-

ze, die zich uitftrekte niet flt.chts tot hunne tafel,

maar ook tot hunne kleeding. Streng was het ver-

bod, om hunne bloedverwanten uit de goederen der

kerke te verrijken. Allen geestelijken werd op zwa-

re bedreiging verboden vrouwsperfonen , die onder

eene kwade verdenking lagen , tot huishoudflers

,

of met zoodanigen , buiten hunne huizen , omgang

te hebben. Zonen van geestelijken, in onecht ver-

wekt, zoude het volftrekt ongeoorloofd zijn, op de-

zelfde plaats , waar hun vader voorheen een kerkelijk

ambt had waargenomen , ook een te bekleeden.

Eindelijk wilde de Kerkvergadering wel den Aflaat

niet



GESCHIEDENIS. 21

niet affchafFen , als hebbende die eene heilzame .ia C. G.

ilrekking voor den Christen, maar liever dezelve,
JJJ'^J

5 52.

naar de oude gebruiken der kerke, met voorzig- , .

tigheid geregeld hebben , ten einde de kerkelijke

tucht er niet door lijden mogt. De bij den Aflaat

ingeflopene misbruiken , welke den ketteren zoo

vele aanleiding hadden gegeven, denzelven te las-

teren , zouden alle worden weggenomen , en aan

de Bisfchoppen werd het opgedragen, de hun daar-

omtrent onder het oog gekomen gebreken aante-

wijzen.

Ontegenfprekelijk is het , blijkens de gefchiedenis Berigtvan

der kerk in volgende tijden , dat deze fchikkingen '^^ '^^'5"

eene zeer goede uitwerking hadden in vele landen, ^^^.rrejju.

maar toch ook voor een groot gedeelte in andere lieregees-

landen , zoo als hier te lande , weinig in acht werden ^ '^

genomen. Het was er derhalve verre af, dat door

deze maatregelen in de Roomschkatholieke kerk

eene allenthalvige hervorming der geesteiykheid , die

zoo noodig was , tot Jland kwam. Men moest

zich dan met eene ge(;leeltelijke Hechts te vrede

houden. En eer hebbe er de Trentfche Kerkver-

gadering van , dat zij die heeft mogen bevorderen

!

Ten aanzien van de kloostergeestelijken was zulk

eene Hervorming , naar het oordeel der gemelde

Kerkvergadering , een niet minder belangrijk ver-

eischie. Den Monnikenftand had men (leeds be-

fchouwd als eene der eerbiedwaardigfle betrekkin-

gen , waaiïn een geestelijke tot de heilige kerk

iramer zich bevinden konde. O^k de Monniken in

hunne kloosters hadden zich eertijds de achting

B 3 waar-
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na C. G waardig q;emaakt van allen, die op dille godsdierh

Jrar!«:52
(^jg|;iej(j gf, eene vlijtjae beoefeninff der vvetenfchap-

%0t 1700 ^

^ peil prijs vvKsten te rtellen. Geene andere geeste-

lijien bijkans dan Monniken waren het federt vele

eeuwen - geweest , die op philofofifche en theologi-

fciie leerftoelen, en op kerkkanfels gefchitterd had-

den, Maar in het laatfte gedeelte der zoogenoem-

de middeneeuwen was de glans dezer geestelijkheid

aanmerkelyk verflaanwd en verminderd. Ten aan-

zien der geleerdheid , waarvan zij voorheen zoo

groote beoefenaars, als liefhebbers, waren geweest,

was de ijver onder hen bijkans geheel verdwenen,

zoo zelfs , dat zij , bij de herleving der letteren

,

het licht , dat over dezelve opging , voiRrekt niet

konden verdragen, maar alle krachten in het werk

Helden , om dat heerlijke gefchenk der weldadige

Voorzienigheid onbruikbaar te doen worden, en al

de Christenheid er , als ware het eene vergiftige

opdoeming uit den afgrond, tegen in te nemen. En
wat hunne godsdienftigheid aangaat , die was gansch

en al veraard in domme dweepzucht , en in een niet

ijdel flechts maar ook fchandelijk fpel met het gene

?ij voor heilig hielden. Met hunne zedelijkheid,

die noodwendig hier bij lijden moest, was het zoo
' treurig gefield , dat de gewijde gebouwen , waarin

zij aan God geheiligd heetten te zijn , vast gegrendelde

fchuilplaatfen waren van de grootfte onheiligheid , vol

van de verfoeijelijkfte broeinesten der verregaandfte

ondeugd , die zich naar elks onderfcheiden tempera-

ment wijzigde , en voor geene ftraf te vreezen had.

j Misfen konde het derhalve niet , of ook de

va»



GESCHIEDENIS. 23

vaders der Trentfche kerkvergadering moesten bij »fl C. G,

hunne pogingen tot eene zoo noodige herftelling
jq^J^qq*

der in het oog loopende gebreken, mede wel de-

gelijk denken aan de geestelijkheid in de kloosters. Monm-

Zij verordenden eenige te dezen aanzien heilzame

fchikkingen , onder anderen , dat alle Monniken

hunne eenmaal gedane gelofte en hunnen kloosterre-

gel, ook hunne gem eenfchappelijke wijze van leven

en kleeding ftiprelijk zouden hebben te onderhou-

den. Aan eiken Monnik en Non werd het verbo-

den eenige bezitting buiten het klooster te hebben,

en van roerelijke goederen Hechts het noodza-

kelijkfte toegellaan. Daarentegen werd het aan

de kloosters , zelfs aan die der Bedelmonniken,

flechts twee uitgezonderd, vergund onroerelijke goe-

deren te bezitten. Geen Monnik mogt zich, zon-

der bewilliging van den kloosterabt , in iemands

dienst begeven, of het klooster verlaten. De Bis-

fchoppen hadden naauwkeurigUjk zorg te dragen,

dat de Nonnen in hare kloosters opgefloten ble-

ven. Aan Vorlten en Regenten werd het aanbevo-

len den Bisfchoppen hierïn de behulpzame hand te

bieden, met bedreiging van de ftraf der exkommu-

nikatie , indien zij zulks weigerden te doen. De

Nonnen zouden ten minde alle maanden biechten

en het avondmaal ontvangen. Behalve den gewo-

nen biechtvader zoude aan haar nog ook een bui-

tengewone worden toegevoegd, voor xvien zij twee

of driemalen des jaars zouden moeten verfchijnen.

Voor het zestiende Jaar van iemands ouderdom,

en voor een noviciaatjaar zoude geene intrede in

B 4 esne
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na C. G, eene Monnikeiiörde van kracht z'tjn. Geen meisje

Jaai-'55-. zoude êen fluijer mooen omhansen, ten zij voor
tot I-Ü3. -* ^ ^ '

^
af door den Bisfciiop onderzocht ware geworden,

of zij vrijwillig het kloosterleven gekozen hadde,

en of in haar alle de door den Regel bepaalde ei-

genfchappen gevonden wierden. Ook de zulken

zouden geexkommuniceerd worden , welke eenig

meisje mogten willen noodzaken om eene Non te

worden , of haar zulks inet kracht mogten afraden

,

indien zij daar toe eene neiging gevoelde. Deze

en meer diergclijke fchikkingen waren het , die op

de Trentfehe kerkvergadering ter hervorming van

de kloostergeestelijken gemaakt werden (*).

Or.1' -y^^t Bijzondere hervormingen hadden plaats in deze

van nieu ^^ gg^g kloosterorden ; zoo als , onder anderen ,

nikenor- i" '^'^ ^^^ Benediktijner kongregatie van Sint mau-

dcn. RUS. Tegen het einde der zestiende eeuw, rees

uit deze orde met zekeren glans te voorfchijn de

kongregatie van vanne en Sint hidulphus , in

Frankrijk, Deze legde er zich op toe , om naar

den regel van den heiligen benedictus hare orde

volkomen te herftellen. Volgens hare grondwetten

werden de Nieuwelingen (iVöwV//) eerst twee ja-

ren achteréén in de leer der godzaligheid en in de

kerkelijke plegtigheden onderwezen ; en vijf volgen-

de jaren hun gelegenheid gegeven, om zich in de

Philofofifche en Theologifche wetenfchappen te oe-

fenen. Vervolgens werd hun één jaar tijds ge-

gujid,

(*) Verg. scHRöCKHS Chrhtliche Kirchengefchkhte

feit der Keformation; III D. bl. 403-4^5»
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gund , om zich ter aanvaarding van het priester- na C. G:

ambt, door allerhande geesteliike oefeningen, voor- J^^''^ 552.
' b .' T> >

jQj 1700.
tebereiden. In alle de kloosters van deze kongre- ..__
gatle werden dezelfde gocisdienftige verrigtingen

waargenomen, zoo bij nacht, als bij dag. Maar

het plan der hervorming van deze kongregatie ftrek-

te zich ook uit tot builen ue muren der kloosters.

Inzonderheid bevlijtigde men zich op een beter

onderwijs der jeugd van onderfcheiden (landen, en

wel voornamelijk van den landiidel. Dit was in

navolging van het, door den heih'gen benedictus

zelven daartoe gegeven , voorbeeld , dar aldus op

nieuw verlevendigd werd. Op die wijze werden

er vele kweekfcholen gedicht, werwaarts een aan-

tal kinderen werden gezonden , uit onderfcheidene

oorden des rijks, tn waar een groot gedeelte der-

zelve vrij onderhoud genoot. In fommige kloos-

ters werden niet alleen kinderen in de beginfelen

der geleerde wetenfchappen , maar ook aankomende

Monniken en Godsdienstleeraars in onderfcheidene

vakken van hoogere ftudie onderwezen. Vervol-

gens werden in eenige kloosters , behalve de ove-

rige meesters, die er waren, leeraars aangefleld in

de pofitive theologie , het kanonieke regt , de ka-

fuiftiek enz ; als mede in de hebreeuwfche en

griekfche letterkunde. Uit deze fchikkingen , welke

het beste gevolg hadden, is voor het rijk der ge-

leerdheid zoo veel nuts gefproten , als ooit ergens

uit eene (lichting van zulken aard fpruiten konde.

De beroemdRe geleerden zijn in de fcholen van de-

ze fiichting gevormd. En aan deze Bemdiktijners

B 5 heb.
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na C. G. hebben wij te danken de uitgaven van tallooze

Jaari552' oadc oorkonden, van vele fchriften der kerkvade-
'

ren, en belangrijke bijdragen tot de kerkelijke ge-

fchiedenis (*).

Vervolg. Meer andere kloosterorden zijn , gedurende dit

tijdperk, opgekomen en ontdaan. Tot dezelve be-

hooit in de eerde plaatfe die van de Priesters des

Oratoriums 'm Italië^ welke hare ftichting verfchul-

digd is aan philip van neri, die ten jare 154I

eene orde oprigite , de Broederfchap der heiligs

Z)ru eenheid genoemd, welke toen uit vijftien ItAen

beftond, meest van geringe klasfe. Het oogmerk

der iiiüelling was kranken te bezoeken in de hos-

pitalen , en godsdienftige aanfpraken te doen te*

het volk 5 welke telkens door hartelijke gebeden

voor hetzelve werden afgewisfeld. Daar toe werd

hem in Rome ten jare 1551 eene • plaats inge-

ruimd , die den naam kreeg van Oratorium of be-

dehuis. De brcederfchap werd nu gaande weg

grooter en uitgebreider. Ten jare 1574 bouwde zij

een eigen Oratorium^ onder de heilige goedkeuring

van GREGORius den deriienden. En van toen aan

maakte deze orde in Italië veel geruchts en ver-

wierf zij veel roems. Binnen den tijd van twaalf

of veertien jaren was zij uitgebreid te Napels , te

Fermo , Liicca ^ Pilermo en elders. Hare Leden

behoefden gecne gelofte te doen ; zij bleven vrij

;

\tfilden zij de brrederfchap verlaten, niemand ver-

hinderde hen d^aiin. En het prijsfelijkfie daaren-

bo»

(*) Verg. scuiiöcKHs a. w. III D. bl. 478-480.
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boven was, dat zij met hunne godsdieiiftlge oefe-na. C. G.

Hingen ook de ftudie verëenigden der theologifche
[q^^H^'

wetenfchap. De voornaamfle geleerden , uit deze i , .
orde opgetreden , waren de Kardinaal c^sar baro-

NIUS , ODOUICUS RAYNALDI, ANTONIUS GALLONi;

enz. groote namen, in het rijk der wetenfchappen

hoog geëerbiedigd!

Eene diergelijke ftrekking had eene diergelijke Vervolg.

nieuw gedichte orde, onder eenen diergelijken naam.

Deze was de kongregatie van de priesters van het

Oratorium van jezus Christus, welke opgerigt

werd in het jaar löii, te Parijs, door eenen pe-

trus BERULLus, -priester aldaar, dien vervolgens

URBANUS de achtfle den kardinaalshoed vereerd

heeft. Naar het plan des Stichters moesten de

geestelijken van deze orde, ondanks het ruim ge»

not , dat zij van hunne goederen anders zouden

mogen hebben, armoede lijden, alle kerkelijke plig-

ten vervullen , den Bisfchoppen alle gehoorzaamheid

bewijzen, zich onthouden van alle beoefening der

menfchelijke wetenfchappen , enz. Evenwel werden

er met den tijd door deze broederfchap fcholen

opgerigt, doch waarin flechts een oppervlakkig on-

derwiis werd gegeven aan zulken, die zich tot den

geestelijken (land bekwaam zochten te maken. Na

den dood van berullus , die een braaf man ge-

zegd wordt geweest te zijn, maar een myrtieke

dweeper, kreeg de door hem gedichte broederfchap

eene nieuwe en glansrijker gedaante, brrullus

ftietf ten jare 1629. Vele leden begonnen zich

jnet allen ijver op de beoefening der wetenfchappen

toe»
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na C. G. toeteleggen , het gene dan ook bij dezen eenen

Jaanssa volkomen afkeer van. alle mvftieke dwaasheden teE
tot 1700 -^

_»____ gevolge had. Ook toen werd aan allen , die tot

deze orde waren toegetreden , de vrijheid vergund

,

indien zij het verkozen , haar weder te verlaten

,

gelijk den nieuwelingen dan ook voortaan geene

gelofte neer werd afgenomen. Hierdoor groeide het

getal der leden van jaar tot jaar krachtig aan. De

fcholen dezer orde werden beroemd , waarin mannen

gevormd zijn, die fieraden waren van hunne eeuw,

en den beoefenaar van echte geleerdheid de grootfte

dienden hebben bewezen. Als zoodanigen zijn

bovenal waardig hier genoemd te worden nikolaus

MALEBRANCHE , JOHANNES MORINUS , LODEWIJK

THOMASsiN, RiCHARD siMON fin de^ voortrefFcUike

bearbeider van den hebreeuwfchen tekst des Bijbels,

HOUBIGANT (*)
Vervolg. Ter hervorming van den geestelijken fiand der

kloosterlingen heeft mede niet weinig het hare toe-

gebragt , eene ten jare 1624 nieuw geftichte kon-

gregatie van de Priesteren der Misfie , zoo als

zij genoemd werd. De Stichter was vincentius

DE PAULA , een vriend van petrus berullus.

Na dat zich deze orde te Parijs , waar haar eerde

huis geftaan heeft, had beginnen uit te breiden,

werd dezelve bevestigd ten jare 1631 door Paus

URBANUS den achtflen. Van dien tiid af breidde

zich deze kongregatie nog bij het leven van haren

(lichter zoo wijd uit, dat zij in Frankrijk^ in

(*) Verg. scHRöcKHs a. w. III D. bl. 494-498.
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Savoije , in Picmont , te Rome , te Genua ,
ja tot in na C. G,

Pö/é-/? toe vijfentwintig huizen telde, die iiaar toe-
J.^'^'^j^qq'

behoorden. Na den dood van de paula, die ten -,,,

jare 1660 ftierf, werd dat getal met eenenzestig

vermeerderd, en de orde ook in Spanje gevestigd.

Het werk van de geestelijken dezer godsdicnftige

maatfchappij was, overëenkomftig het doel van den

Stichter, acht maanden in het jaar latig, in zen-

delingfchap, op het platte land, rond te reizen,

en goed te doen. Op elke plaats hielden zij zich

veertien dagen, of ook wel langer op; gaven on-
.

derwiis in de godsdienstleer , naar den Katechismus;

predikten op eene volkmatige en bevattelijke wijze;

namen algemeene biecht af; legden pleitgedingen

en oneenigheden bij, verzoenden vijanden met elk-

ander,- bewezen den kranken hulp en voorzagen

in den nood van behoeftigen. Eindelijk befloten

zij hunne zending met eene algemeene kommunie.

Wijders verzuimde deze Kongregatie niet , ook

Kvveekfcholen opterigten , waarin jonge lieden tot

het eenmaal waarnemen van eenig geestelijk ambt

werden voorbereid en gevormd. De leden dezer

orde legden, na den afloop van twee proefjaren,

de gelofte af van armoede, van kuischheid, van

gehoorzaamheid en ftandvastigheid. In Parijs was

de Priorij van fint lazarus de hoofdzetel der orde;

en van daar zijn zij in Frankrijk ook de Vaders

van den heiligen lazarus of Lazaristen genoemd

geworden ().
Men

(*) Verg. scHRöCKns a. vv. III D. bl. 498-502.
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m C. G. Men ziet uit dit berigt , dat er in de Roomsclï-

JaariS52 katliolieke kerk noff al eenige mannen ziin opgedaan

i

tot I700.
. 1 o J

,____ die met een' goeden uitflag lum best liebben gedaan

Eerigtvan ter hervorming van het kloosterleven der Monniken.

vorminï Hetzelfde goede gevolg hadden de ondernemingen

der Non- van anderen in het hervormen der vrouwenkloosters»

nenorde, ^^^^ orden van Nonnen, die, ftaande dit tijdperk,
en van de ,.

opkomst zich zeer vermaard hebben gemaakt, verdienen hier

vanfom- onze bijzondere aandacht. De eerfle is de orde

^'Jj^^yg
der heilige ursula, welke reeds in de eerfte helft

der zestiende eeuw is opgerigt door eene angela

VAN BRESCiA. Dezc orde onderfcheidt zich van

anderen , maar ook , in onderfcheidene kongrega-

tien, van zich zelve, door bijzondere kleeding en

levenswijze. Vele der gewijde vrouwen, tot deze

orde behoorende, leven gemeenfchappelijk met eik-

anderen in Kloosters; andere daarentegen leven opr

zich zelve , of eenzaam , of onder hare verwanten ;

en geene van beide verbinden zich aan de orde

door plegtige geloften. Het oogmerk van de fticht-

fter was zelf^ , dat elke , aan deze orde geheiligde

,

maagd in het huis harer ouderen blijven zoude,

om de pligten der liefde, aan dezelve verfchuldigd,

te vervullen. Dan na verloop van eenige jaren ver=>

eenigden zich eenige maagden van deze orde tot een

gezellig leven , als toch naar hare gedachte het meesc

met haren gewijden ftand overeenkomftig. Dit had

ten gevolge, dat federt het jaar 1612, toen deze

vrouwen met eikanderen het eerst dar befluit te

Parijs namen, onder het befluur eener Nonne van

St Beuve, met name magdalena lullier, over
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de drie honderd en vijftig kloosters van deze orde , ni C. G»

verdeeld in onderfcheidene konsregatiën , van tijd ]'^''''552«

. . , toe i;oo.
tot tijd ontdaan zijn. De orde is eerst bevestigd -

door Paus gregorius den dertienden , ten jare

15711, en naderhand door Paus paulus den vijfden^

ten jare 1612 (*). Bijzonder heeft zich deze orde

verdienftelijk gemaakt door het wel onderwijzen van

jonge meisjes in de huishoudelijke pligten, en door

dezelve opteleiden tot het verkrijgen van nuttige

kundigheden, die haar tot fieraad en eer ftrekken

mogten. Bij de eerfte inrigtingen beoogde de fticht-

fter voornamelijk door hare kweekelingen , als zoo

vele voorbeelden van christelijke godzaligheid, aan

de wereld te toonen, hoedanig het leven ware van,

tan den dienst der kerke geheiligde , vrouwen , ten

einde bet alzoo voor iedeis oog blijken konde , wat

men te denken hadde van zoodanige vrouwen, die

in de kloosters een gelijk leven leidden. Wanneer

dit oogmerk bereikt werd , moest , naar hare ge-

dachte , het vooroordeel , dat door de ketters

tegen den geestelijken ftand ook van de teedere

kunne in deszelfs onderfcheidene orden werd ingeboe-

eemd , eenmaal gekren'<t en weggenomen worden.

De christelijke godzaligheid van deze heilige maag-

den was bovenal blijkbaar in het van haar gevor-

derde troosten en onderrigtcn veler ongelukkigen

,

in het bijftaan en onderfteunen der armen, in het

bezoeken van ziekenhuizen, in het oppasfen van

kran-

(*) Verg. rHiftoire des ordres monastiques par helyot

T. U'. pag. 150.
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),3 C. G. kranken , enz. Te meer blonk dit haar goede werk

Jaari552. ya^ godzaligheid uit , daar de orde grootftendeels
tot 17*^*^

_^^
' bellond uit vrouwen van fatfoenlijke afkomst en

aanzienlijken (land.

Vervolg. De andere voorname geesteliike orde onder de

vrouwen , welke in dit tijdperk is opgekomen ,

draagt den naam van de Nonnen der lifitatie onzer

lieve vrouwe. Zij is gt (licht geworden door eenen

FRANS , Graaf van sales , in het juar 1610 , te

Anneci] in Savoïje. Deze Graaf van sales was

een geleerde dweeper, en in zijne verkeerd gewijd

zigde godzaligheid niet weinig verfterkt geworden door

de list der Jezuiten , welke door hem tot zijne gidfen

gekozen waren, en hem ter bereiking van hunne ge-

heime oogmerken meesterlijk wisten te leiden. Op

derzelver raad ging hij, van ftudie een regtsgeleerde

zijnde, over tot die der godgeleerdheid, en werd

een geestelijke. V^an toen aan wijdde hij zich ge-

heel aan de myftieke godgeleerdheid, latende die der

fcholastieken , waarin hij zich eerst met veel vlijt

geoefend had, varen. Hij (lichtte ten jare 1593

eene geestelijke maatfchappij , welke hij de broeder-

fchap des kruifes noemde. Ten jare 1Ö02 werd hij

Bisfchop van Geneve; en in deze betrekking flichtte

hij acht jaren later de geestelijke vrouwenorde, wel-

ke wij boven genoemd hebben. In een hemelsch

gezigt wees hem de gezegende hand der lieve vrouw,

die hem alzoo, gelijk men het noemde, met eene

vifttatie vereerde , op eene andere , ook aan hem

verfchenene, vroome vrouw, die hem behulpzaam

moest zijn in het oprigten van zulke eene orde,

waar-



GESCHIEDENIS. 33

Waaftoe hij nu den Goddelijken last ontving. Die na C. G*

vrome vrouw vi^as de weduw van den Baron van I^'''"S54«
tot i^cd»

chaNtal , eene vrouw, die , gelijk hij , door myftie- ___,
ke befpiegelingen en oefeningen den , tot volkomen-

heid leidenden , weg meende ingedagen te zijn , en

hem tot haren gewetensraad gekozen had. Geen

wonder derhalve, dat zulk eene vrouw ftraks aan

*s mans voordag gehoor gaf, en , op zijn gezag

,

of liever op een , door hem verzekerd , hemelsch ge-

zag, eenige weduwen en zwakke meisjes in haar

belang wist te krijgen, welker bijzonder werk zou»

de zijn kranken te bezoeken en optepasfen. De-

ze vereenigden zich tot een gemeenfchappelijk le-

ven , dat evenwel , naar het voorfchrift van den Bis-

fchop, weinig had te lijden van zoogenoemde doo-

dingen des vleefches, maar zoo veel te meer moest

worden doorgebragt in, van de zinnelijke dingen de-

zer wereld geheel onafhankelijke , befpiegelingen ert

oefeningen der godzaligheid. Het getal dezer dus

gezinde vrouwen nam gaande weg toe, zoo dat zij

ten laaifte voegelijker wijze zich , naar het fcheen

,

beter konden vormen tot eene bijzondere orde, dan

eene, niet door kerkelijk gezag gewettigde, kongrega-

tie blijven. Het daartoe ontworpene plan werd doof

PAULUS den vijfden bevestigd; en alzoo ontftond

de orde van de vifitotie onzer lieve vrouwe. An-

dermaal ontving zij de hooge goedkeuring des hei-

ligen vaders. Ten jare 1626 bekwam zij van ur-

BANUS den achtften hare volkomene kracht ter ver-

dere uitftrekking , fchoon zij toen reeds een vrij

aanzienlijk aantal kloosters tellen mogt, die aan haie

Herv. VII. C in.
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oa C. G inftellingen gewijd waren. De flichter begeerde niet^

Jaari552. ^^^ dezelve een bijzonder opperhoofd hebben , maar
tot I700.

J rtr 7

„ aan de Bisfchoppen der kerkftichten , waar zij in

hare onderfc heidene kloosters mogt gevestigd wor-

den, onderworpen zoude zijn. Deze inrigting be-

vorderde niet weinig hare uitbreiding, zoo dat van

tijd tot tijd eene groote menigte van kloosrers ge-

dicht werden in ItaJië, in Duitschland^ in Polen

enz. In den aanvang der achttiende eeuw beftonden

er van deze orde over de honderd en zestig kloos-

ters ,
gevuld met meer dan zesduizend zeshonderd

nonnen. De Graaf van sales ftierf ten jare 1622.

Na den dood van zulken man gefchiedden er , ge-

lijk men verwachtte, nog eenen geruimen tijd aan

één op zijn graf vele en groote wonderen. Dit

fchijnt geduurd te hebben tot aan het Paufelijk be-

wind van ALEXANBER tien zevenden , die ten minfte

ten jare, 1665 door den gewijden geur, welken de

man in die wonderen had achtergelaten , bewogen

werd, hem onder de heilige befchermers der kerk

in den hemel eene plaats te geven (*).

Vervolg- Eene mindere vermaardheid kregen de volgende ^

in dit tijdperk gedichte, geestelijke vrouwenorden

,

waarvan wij hier dus flechts met een woord behoe-

ven gewag te maken. Ééne der oudfle , onder de-

zelve, was de orde der" Jezuitinnen , of gelijk zij

ook van eenige Roomschgezinden genoemd zijn ge-

worden , Paters kloppen. De grondflag van deze

or-

C*) Zie liet a. w. van helyot, IV D, pag. 318 en

volgg. en verg. schröCkhs Kirchengefchkhte feit der

ReformatioHy lil D. bi. 505-514,
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orde werd gelegd reeds ten jare 1540, toen eliza- na C. G<

BETH ROSELLA van Barcellona , van welke igna- '^^"55**
' tot 17004

Tius VAN LOYOtA veel goeds had genoten , zich r-

naar Kome begaf, en in Italië een gezelfchap van

maagden oprigtte, hetwelk de grondregelen der toen

opkomende Jezuiten aannam. Gering bleven ech-

ter langen tijd de beginfelen van deze gemeenfchap

der Jezuitinnen , tot dat zij eindeliik , in het laatst

der zestiende en in het begin der zeventiende eeuw,

aanmerkelijk uitgebreid zijnde , de volkomene ge-

daante van eene afzonderlijke geestelijke orde kreeg.

Ten jare 1619 werden, door den Rector van het

Jezuiten kollegie te Luttich ^ Pater gebhard,' twee

Engelfche Roomschkatholieke vrouwen j met npiué

WARDA en TwiTTiA, opgewekt niet alleen, maar ook

gevolmagtigd,om deze orde naar de grondregelen der

Jezuiten in allen deele tot eenen meer volkomen

ftand te brengen, en over dezelve eene oppervoog-

des aanteftellen , aan welke men den eeretitel g^f

van Gemralin, Van toen aan breidde zich deze

orde wijd en zijd uit in Italië en Duitschland ^

maar hielden de Paterskloppen zoo flecht de gedane

geloften van kuischheid , dat urbanus de achtfte ,

in plaatfe van aan deze orde de Paufelijke bekrach-

tiging , welke men van hem begeerde , toeteflann ^

haar in het jaar 1631 geheel vernietigde, eene open-

bare bulle deswege uitvaardigende. Des niet te min

bleven er fteeds tot diep in de achttiende eeuw van

deze orde eenige kloosters hier en daar in Duitse':^

land (*), Eene

(*) Vid. j. coLERi Diifert. de J'fuitisfiii, hooRNEé.c-

C 2 l^i<
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m C. G. Eene andere nonrenorde is die van de Geestelijke

Jaari552 f^ruisdraapflers , welke ten iare 1668 door eleo-
cot 1700, 0/ ? J

, , , NORA, de weduwe van Keizer ferdinandus den

Vervolg, derden^ gefticht, en door Paus klemens den negeri'

den dadelijk bekrachtigd werd. De aanleiding tot

het oprigten van deze orde gaf een gouden kruis,

met een ftukje van het kruis des Heilands daarin

gezet, hetwelk bij den toenmaligen brand van den

nieuwen burg te Wenen in de overgeblevene asch

gaaf en onbefchadigd gevonden was. Aan den Bis-

fchop van Wenen werd het oppertoezigt over deze

nieuwe orde aanbevolen, en aan de Keizerin opge-

dragen de eeretitel van ordesvoogdes. De zusters

der orde hadden hare dagelijkfche kloosterpligten

te betrachten, en droegen op de linker borst een

vierhoekig met fterren verlierd kruis, door welks

midden twee kruisftrepen liepen, die eene houtkleur

hadden. Het ordesteeken was met vier zwarre ade-

laars omvangen , en had ter zinfpreuk , Salus ^
Gloria (*).

Vervolg. Eindelijk verdient hier nog gemeld te worden de

(lichting van de orde der jonkvrouwen van de

hindschheid van Jezus. Deze orde werd ten jare

1662 opgerigt door eene rijkbegoedigde weduwe te

Tou*

Kii Examen Bulla urbani VIII. Verg. Kirchenhistorie

nach der methnde hubners , TI D. bl. 406.

(*) Zie het Leben des Kap. leopold, II Deel. bl.

1735 ï7^» e" vers. de Kirchengefchichte nach der me-

thode HUBNERS, II Deel. bl. 406, en schröckiis a. w«

III D. bl. 53^.
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Toulouze ^ met name johanna de juliard, en tia C. G.

door den Paus alexander den zevenden bekrach- J^^'*'552»
tot I/OO.

tigd. Niet lang evenwel hield deze orde haren _.

ftand; reeds ten jare i68ö werd zij door den Ko-

ning van Frankrijk opgeheven, niet zonder weder-

wil van Paus innocentius den elfden. De heilige

maagden dezer orde hadden juist geene ftrenge le-

venswijze in hare kloosters ; hare voornaarofte be-

zigheden beftonden in het opvoeden van kleine meis-

jes, welke zij onderwezen in den godsdienst, en

cok in vrouwelijke werkzaamheden (*).

DERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de yezuiten.

Vcoorheen hebben wij reeds de gefchiedenis geboekt Inleiding,

j]opens de opkomst van de alleszins merkwaardige

orde der Jezuiten , nopens hare inrigtingen , hare on-

dernemingen in en buiten Europa^ en den uirgebrei-

den voorfpoed, welken zij binnen een kort beflek

van jaren , na dat zij gevestigd was geworden , ge-

had heeft (f). Thans moeten wij de gefchiedenis

te boek brengen van de lotgevallen dezer orde federt

het jaar 155a , of liever 1556 , toen ignatius ,

Heer

(*) Zie de Kirchengefchichte nack der methode HUB-

WERS, II D. bl. 407.

(t) Zie het XXIII D. bl. 338-348.

C3
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sa C. G Heer van Ognes en Loyo/a , derzelver (lichter , dea

Jaari552 „jfjen van Hooiniaand te Rome overleden is,
tot 1703.
- Bij den dood van ignatius was het door hem
Uitbrei- geftichte genootfchap wijd en zijd in en buiten

crde
' Europa uitgebreid. Echier was naar des listigen

mans oogmerk het getal der ingewijden niet zoo

groot, ais men anders wel denken zoude. Hetzelve

beliep niet veel boven de duizend medeleden, die

in ongeveer honderd profeshuizen verdeeld , en in

twaalf zoogenoemde provintiën verfpreid waren.

Negen van deze provintiën lagen in Europa^ name-

lijk in Italië j Sici'iö, Hoog- en Nederduitschland^

Frankrijk, Arragoniè^ Kastiiiè, Spanje en Portu-^

gal; de drie overigen lagen in Brajilië^ JElthiopië^

en de Oostindicn, En onder alle de ingewijden

telde men niet meer dan vijfendertig Profesfen , leden

van den eeröen rang, welke de vierde gelofte had-

(3en afgelegd, uit kracht van welke zij zich verbon-

den zagen, om alle, hun door den Paus opgelegde,

reistogten naar verre landen, ten diende der kerke,

te ondernemen o Hoogstwaarfchijnlijk meende igna-

tius door dit klein getal der Profesfen , die alleen

piet de geheimen der orde eenigzins bekend waren

,

Jiet best en gelukkigst zijne oogmerken te kunnen

verbergen, en door die verberging te kunnen be-

ïdiken. Ook kan het zijn , dat mede *s mans doel is

geweest, gelijk fommigen denken, om door dien weg

de orde minder afhankelijk van den Paus te houden,

en meer of liever alleen ondergelchikt te doen zijn aaa

hai'-n Generaal , die her roer des ganfchen genoot-

fghaps m houden had, ea desz^lfs bedrijven ftuurde

naar



GESCHIEDENIS. 39

naar den bedekten wil zijner vermogende wijsheid. UJ* C. G.

Na den dood van ignatius werd ten jare 1558 '^^ j^^g^

tot Generaal gekozen jakob lainez , een man

van diep doorzigt , fchrander , maar ook loos
„-^^^gn'

en vol list. Het eerfte , waarop deze hooge be- verdere

windhebber bedacht meende te moeten zijn , was ^j^^"""'
•' ' ding der

het tot ftand brengen der, door ignatius achterge- orde.

latene, ordesregeling, of de zoogenoemde ordeskon-

ftitutie. In eene vergadering der Profesfen, die te

Rome, in het laatstgeraelde jaar gehouden werd,

was die zaak het hoofdonderwerp der handelingen.

Aan die ordesregeling werd dan nup de laatfte hand

gelegd , en dezelve met velerlei veranderingen , ook

met onderfcheidene bijvoegfelen , plegtiglijk vastge-

fteld en aangenomen. Alzoo werd dan de orde op

de hechtfte grondflagen gevestigd.

Alles werd nu zoo ingerigt, met zoo veel flim- Vervolg,

held en list beftuurd, dat aan alle kanten zigtbaar

was het fchrandere ver(land van eenen man , die zich

verre verheven moest gevoelen boven gewone nien-

fchen , onder welke ook van loyola zelf had moe-

ten gerangfchikt worden , als zijnde flcchts iemand

van een niet meer dan middelmatig verftand, en een

inyftieke dweeper in zijn hart , in zijne befpiegelin-

gen en godsdienstoefeningen. De werkzaamheden

der orde werden door lainez zoo geregeld, dat zij

niet konden nalaten den grootften invloed niet alleen

op de ganfche kerk , maar ook op den flaat der

rijken en gemeenebesten van Europa en zelfs van

andere werelddeelen te hebben, zoo dat de geest

van het Jezuitisme over alle de belangen zoo van

C 4 bur-
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na C. G. burgertrouw als van godsdienst het heerfchend be-

Jaari552,
^jj^^j voerde. En het meest verwonderenswaardige

tot 1700
. j- L • J

«-.i... was, dat geheel de uitvoering van dit bewind on-

opgemerkt bleef, terwijl de gevolgen van hetzelve

zoo veel te duidelijker ontdekt werden. Hier kwam

nog bij, dat de hoogfle wet der orde ten doele had

aan den Paufelijken Stoel de meeste fterkte te ge-

ven. Van daar de heilige gelofte der ingewijden ,

waardoor zij zich verbonden , om niemand , dan

den Paus te Rome , en wel hem , als het eeni-

ge hoofd der kerke , te gehoorzamen in alles.

Die gelofte was wereldkundig; dus alles, wat door

Jezuitifche kracht werd gewerkt , was , naar het

heette, gewerkt in gehoorzaamheid aan de bevelen

van den heiligen Vader , dien de kinderlijke eerbied

van getrouwe onderhoorigen niets weigeren mogt. Met

öezen , in fchijn , fchoonen, glimp van betamelijkheid,

werd alles, wat uit de verrigtingen der orde in het

openbaar, als onveranderlijk gevolg, aan den dag

fewam , voor het zich onderwerpend oog en oordeel

der geheele kerk vergoelijkt; en de geheele kerk zweeg

jnet eene godsdienftige onderdanigheid aan haren Op-

perpriester , die zij geloofde , dat zoo wilde , om dat

het zoo het best was. Ten einde zulk eene onderdanig-

heid nog meer te bevorderen, zag men in het werk

gefteld, ten minfte dienden daartoe twee middelen , die

feeide wel geheiligd door het doel , dat men er by fcheeu

te hebben , maar door de list van baatzucht misbruikt

,

en door dat misbruik verderfelijk werden , voor

het welzijn der kerk; gelijk van achteren genoeg*

saam gebleken is aan allen, die doorzigt hadden.
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Het eerde dezer middelen was het onderwijs der na C. G.

jeugd. Geene geestelijjje orde had ooit regt gedacht I^'^nssa.

aan het behoorlijk vormen der Jeugd tot kunde van

waarheid en godzaligheid , en tot eenen echten dienst Vervolg,

van God, een' dienst in geest en waarheid. Dit was

overgelaten voor de vaders der orde
,
geheiligd aan den

HeerejEZus, die zulk een' dienst had voorgefchreven.

Konden de Jezuiten zich verzekeren van weidfcher

loftuitingen, dan welke zij uit zulken toeleg te

wachten hadden? De ganfche kerk moest hun toe-

juichen, de zorg, welke zij voor hét opkomende

geflacht hadden, prijzen tot in de hemelen! Grooter

verdiende omtrent de kerk van jezus zoude wel

geene geestelijke orde in het oog van bevoegde reg-

ters immer gehad hebben ! Schijn bedriegt. Ook

hier bedroog die. Niet het fchijnbare, maar we-

zenlijke doel der Jezuiten was volftrekt geen ander,

dan de teedere gemoederen der buigzame jeugd te

kneden naar hunne bijzondere belangen , denzelven

denkbeelden inteprenten , dienstbaar ter bereiking van

hunne geheime oogmerken, gevoelens intefcherpen

,

die werken konden in rijper jaren op onderfcheidene

Handen der kerke en der maatfchappij , beginfelen

inteplanten, die eenmaal overvloedige vruchten droe-

gen bij de nakomelingfchap , en in volgende tijden

voor gedachten, die nog geboren ftonden te worden,

eene algemeene flrekking zouden kunnen erlangen.

Het andere middel was het Evangelie te pre- Vervolg;

diken aan de ongeloovigen , zelfs in de afgele-

genfte hoeken der aarde. Wien was het nog onder

het denkbeeld gevallen , dat oe arme Heidenen ,

C 5 ver-



4* KERK EL IJ KE
na C. G. verre verwijderd van het hemelsch licht des EvJin-

Jaari552- gelies , dat thans voornamelijk Europa befcheen ,

' ' eene natuurlijke aanfpraak hadden op de weldadige

hulp van hunne te dezen aanzien meer gezegende

medemenfchen , die voor de (traien van dat licht een'

ruimen doortogt konden openen , opdat ook onder

alle volken de duisternisfen eenmaal mogten optrek-

ken , en deze door dat licht verhelderd , verkwikt

,

verbeterd en gezaligd wierden. Dit menschlicvende

denkbeeld moest juist bij de Jezuirpn eerst regt opko-

men, en dadelijk van hen ten uitvoer gebragt wor-

den ! Konden zij wel langs eenen anderen weg

meer de aandacht der Christenheid op zich doen

vestigen? Het doel dezer onderneming werd toe-

gejuicht; de onderneming zelve ten hoogde gepre-

zen, en de wierook der eer, welke der Jezuiten-

orde allerwege in het Roomschkatholieke kerkge-

nootfchap werd toegezwaaid, fteeg tot eene buiten-

gemeene hoogte. Verftandigen nogtans, die fcher-

per zagen , dan de meeste menfchen , befpeurden al

dra in dit geheele bedrijf der Jezuiten een gansch

ander doel , ten minfte een bijdoel , dat van eenen

gansch anderen aard was. De toeleg der Jezuiten

was, gelijk het bleek, het gezag, dat zij zich aan-

matigden , te doen gelden , zoo verre zij konden , en

,

ware het mogelijk , de voornaamfte volken der aarde

aan zich te onderwerpen.

Tot zülk een einde breidden deJezuiten hunne magt

al meer en meer uit in Europa, niet alleen in Ita*

liê, bijzonder te Rome, maar ook in Oostenrijk

^

bijzonder in Duitschland^ en elders, voornamelijk in Portu»

Hunne
uitbrei-

dingen
invloed
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gal, In Frankrijk viel het hun moeijelyk , hun ge- aa C. G.

zag gevestigd te krijgen. Nog ten jare 1560 had- i^^r'SS».

den zij daartoe vergeeffche pogingen gedaan. Wel *

hadden zij zich de gunst weten te verwerven van inFrank-

FRANS den tweeden, of nog meer van deszelfs moe* '''^

der KATHARiNA DE MEDicis ; maar het Parlement,

ook de Univerfiteit , inzonderheid de Bisfchop van

Parijs hield zich tegen hunnen geweldigen indrang

ftaande, zoo lang het maar doenlijk was. Eindelijt

gelukte het den Jezuiten, den i5den van Herfst-

maand des jaars 1561 , door den invloed van het

hof op den gemelden Bisfchop , allen tegenfland in

zoo verre te boven te komen, dat zij onder zekere

bepalingen in het rijk toegelaten werden. Dit gefchied-

de, wel is waar, op eene wijze, die hen tot eene vol-

flagene onderwerpelijkheid aan de Gallikaanfche kerk:

vernederde. Dan zij hadden reeds bij ervaring geleerd,

wat men door list vermogt , en dit toch benam hun niet

geheel den moed. Hunne arglistigheid, ftaêg in tweeftrijd

met hunne heerschzucht , verloor nogtans bij deFran?»

fchen, die te fterk gezet waren op de regten hun-»

ner kerk, om daar iets van afteftaan , met den tijd

al die kracht, waar door zij elders over de groot'?'

fle zwarigheden heenkwamen. Bij hunne heersch^

zuchtige aanflagen ontdekte men ook niet zelden

fijn overlegde werkzaamheden, die de Franfchen al

meer en meer op de hoede deden zijn tegen de

(Irikken, die men vermoedde, dat zelfs voor Mn.

koning gefpannen werden. Eindelijk gebeurde er

iets , dat den Jezniten in Frankrijk den laatflen flag

toebragt, die hen uit het rijk dreef, onder het

fmar-



44 K E R K E L IJ K E

ni C. G. faiartelijkst gevoel der hevige verontwaardigingen

Jflari552. van vorst en volk. Een, door vertwijfeling over

,
' voorgaande misdaden tot eeiie bigotifche hrankzin-

nigheid gebragte. Jongeling, met name johan cha-

TEL, had ten jare 1594 eene mislukte poging ge-

daan, om HENDRIK den vierden te vermoorden.

En de argwaan des Parlements, dat deze ongeluk-

kige man door de Jezuiren tot die daad was aan-

gezet, gelijk men trouwens uit deszelfs belijdenis

meende te moeten opmaken , was door de over-

tuiging der regters zoo ftcrk , dat er tegen hen

,

zonder eenige de minde verfchooning , het vol-

gende vonnis werd uitgefproken. ,, Alle Priesters

en Scholieren, ook alle andere, hoe ook genoem-

de, leden van het genootfchap der Jezuiten zou-

den voor altijd het .rijk hebben te verlaten , als

verleiders der jeugd, als verftoorders van de open-

bare rust , en als vijanden des konings en des

volks. Zij moesten allen vertrekken, binnen den

tijd van drie. dagen uit Parijs en andere (leden

,

6)1 binnen veertien dagen uit geheel Frankrijk , in-

dien zij niet , als fchuldigen aan de beledigde Majefteit

des Konings, wilden te regt worden gefield. Alle

hunne goederen waren verbeurd verklaard , en zoo

eenig Fransch onderdaan zijne kinderen durfde zen-

den naar de uitlandfche fcholen der Jezuiten , die

zoude ten Ilrengfte geftraft worden. " De haat

,

dien men tegen de Jezuiten (leeds in het Parle-

ment gevoed had, heeft buiten twijfel dit vonnis

aanmerkelijk verzwaard , indien hetzelve er zijn

oorfprong niet geheel aan verfchuldigd was, Im-

mers
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mers is de vermoede misdaad der Jezulten , in het na C. G«

geval van chatel, nooit bewezen ecweest. Des- l"^'"^55a»
**

.
'

^
tot 1700*

zelfs getuigeiiis was voor eene dubbelzinnige vef- .-„

klaring vatbaar; de man had hen ten minik niet

uitdrukkelijk verklaard voor de dadelijke aanhitfers

tot zijne gevloekte onderneming. Evenwel is het

waar, dal de Jezuiten van dien tijd zich dikwerf

in hunne gefchriften gezegden hebben laten ontval-

len , waaruit men niet onduidelijk kon afleiden , hoe

bet in hunne orde een algemeene fielregel ware, dat

de moord eens konings geoorloofd was , indien

het volk hem voor een' tiran moest houden.

Na verloop van eenige Jaren waagden het weder de Vervolg."

Jezuiten in het rijk te fluipen. Zij werden door de

vingers gezien, om dat men den toorn vreesde van

den heiligen Vader der kerke te Rome, die den ko-

ning toch veel meer kwaads doen, dan goeds be-

wijzen konde. De koning zelf was inzonderheid

beducht voor de wraakzucht der Jezuiten , die hij

wist dat hunne geheime gangen hadden, om van

waar het ook wezen mogt, tot zijn vorftelijk hof

te naderen , en hem den dolk in het hart te drijven.

Den angst , dien hendrik de vierde hierover gevoel-

de, openbaarde hij aan zijnen vertrouwden vriejidsuL-

LY ; en deze , anders tegen de Jezuiten , op goede

ftaatkundige gronden, zeer ingenomene, ftaatsman

zweeg, om 's konings hartzeer niet tevergrooren. Nu
befloot de koning ,

gelijk ook het Parlement door hem

genoodzaakt werd, dat befluit goed te heeten, in

Herfstmaand van het jaar 1603, dat den Jeziiit'^n

weder vrijheid wierd vergund , om in Frankrijk

zich
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fla C. G, zich te vestigen. En reeds ten jare 1608 was de

Jaar 4552. Tg2uit petrus cotton 'skonines biechtvader en
tot 1700 -^

, . . „T ,. . . • j • j

^- vertrouwde vriend! Welk eene zwakheid m dezen

anders zoo uitmuntenden vorst! Volgens zijne ei-

gene verklaringen , in de jaren 1598 en 1599 af*

gelegd , kende hij de Jezuiten als zeer onderneem-

zieke menfchen, die, onder het voorwendfL-I van

/ den godsdienst te willen voortplanten, hunnen bij-

zonderen invloed zochten uittebreiden , ter bevor-

dering van hunne eigene grootheid , en de open-

bare rust van den Staat daaraan opofFerden, Hen-

drik de vierde kende de Jezuiten als zooiianigenj

en nogtans ! Nergens voorzeker kan de

list meer blijken van deze menfchen , dan hier»

HENDRIK had eenen gevestigden afkeer van de Je*

zulten; en evenwel betooverden zij zijn oog, ver-

fchalkten zijn hart , en verbonden hem geheel aan

zich. Tot zulk eene hoogte ja leert menigwerf de

ondervinding, dat de kunst gebragt is van fom-

mige menfchen. En dezen weten niet flechts de

anders ontoegankelijkfte openingen ter bereiking van

hun bijzonder doel te vinden, maar kunnen zelfs er

zich eenen weg door banen, waarop geen fterveling

immer gedacht had, of fchier had kunnen denken.

Vervolg. Of de Jezuiten in de donkerheid mede fchul-

dig hebben gedaan aan den rampzaligen moord,

dien ravaillac in het volrte licht aan den braven

koning ten jare 16 10 heeft gepleegd , blijkt niet.

Maar dit weet de gefchiedfchrijver , dat het zamen-

ftel der drijfveeren, die dezen ftouten moordenaar

in werking hebben gêbragt, niet met die geregte-

lij.
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lijke naauwkeurigheid is onderzocht geworden , waar- na C. G.

mede dit had behooren gefchied te zijn. Wat dan ook J^^riJTSa.

van de zaak zijn moge , de Jezuiten hebben zich op n,

*

de krachtigfte wijze , met weluitgedachte redenen

,

dermate verdedigd , dat een aanzienlijk deel der

geestelijkheid van het rijk , zoo het fcheen , van

hunne onfchuld volkomen overtuigd werd , en de

band hun boven het hoofd hield. Trouwens aan

het hof hadden de Jezuiten , bij al den argwaan

vafi het Parlement en van de Univerfiteit van Pa-

rijs, geenszins hun vertrouwen verloren. Van het

hart der koningin regentes, maria ds medicis ,

waren zij volkomene meesters ; en daardoor ook

was hun invloed op alle de grooten des hofs on-

bepaald. LODEWijK de dertiende^ nog minderjarig,

bazuinde reeds , in zijne onnozelheid , hunnen lof

uit door eene verklaring, die men hem had voor-

gelegd, om met zijne kinderlijke hr.nd te ondertee-

kenen. Inmiddels werd , toen hij het roer des be-

winds voerde , een groot gedeelte der Franfche

geestelijkheid, aan welker hoofd was de Abt de

BARCOS , tegen de Jezuiten allergeweldigst ingeno-

men. En evenwel vonden zij zich , onder al het

gewoel tegen zich, wel in ftaat, om aan het hof

hun vertrouwen , geheel op den ouden voet ,

gevestigd te houden ; en dit was hun genoeg.

Wat ook de vermaarde Kardinaal richelieu, die

zulk een gezag had aan het hof, dat hij fchier

alles , wat hij wilde , konde uitwerken , mogt fpre-

ken of doen, om den koning, die van de Jezui-

ten geen kwaad zag, de oogen te openen, dit al-

les
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tja C. G les was vruchteloos. Zij waren en zij bleven o^
Jaari552. (]gjj ^j^m- ^j^ biechtvaders des konines; en zij ge-
tot 1700
_ bruikten , in deze betrekking, niet zelden hunnen

invloed tegen het Parlement , de Univeifiteit en

de hooge Geestelijkheid. En dien invloed behiel-

den zij aan het Franfche hof onafgebroken , ge-»

durende de ganfche zeventiende eeuw, tot aan het

jaar 17 15, toen terfiond na den dood van lode-

wijK (Jen veertienden hun hoog aanzien begon te

dalen , en zij voortaan van lieverlede hetzelve ge-

heel zagen wegzinken. Hun eindelijke , lang voor-

fpelde, val in Frankrijk gebeurde ten jare 1764;

en geen Paiifelijk gezag, dat hen weder zocht op-

tebeuren, had daartoe eenig vermogen op het hart

van LODEWijK den vijftienden , die zijn eenmaal

genomen befluit niet veranderde.

In Por- Van de vroegfte tijden af hadden de Jezuiten

tugal.
]jgj volkomenfte gezag in Portugal. Nergens zijn

zij tot zulk een aanzien geftegen, als daar. Hun-

ne magt was er onbepaald, en kende er geene

grenzen. Aan het hof hing alles af van hunne

wenken. De koning ondernam niets, zonder de

Jezuiten vooraf geraadpleegd te hebben ; en hij

voerde flechts uit het gene dezen hem wijs maak-

ten , dat goed , dat billijk was en regtvaardig. Aan

de grootfte omwentelingen , hoedanige er in dit

rijk zijn voorgevallen, hadden zij het voornaamfie

deel; zij waren er fchier alleen de bewerkers van.

En over het volk matigden zij zich een bewind

aan, dat zoo ongehoord als drukkend was; een

bewind zelfs tot over het huisfelijk leven der bur-
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fferen toe, aan welke zij niet alleen het gebruik ^-^ C. G«
Tnnri '\2

verboden van buitenlandlche goederen , het zij die
i",,.

j^q^*

tot genot , het zij die tot fieraad dienden , maar

ook op eene vrij despotieke wiize voorfchreven

,

hoe elk hunner zijn geld te belleden of uittegeven

hadde. En toch hebben de Jezuiten hunne magt in

Portugal weten te handhaven tot aan het jaar 1759,

toen zij eindelijk door een koninklyk edikt als rebellen

die het rijk verraden hadden , gebannen werden , met

bedreiging zelfs der doodftraf aan de onderdanen,

zoo iemand het wagen durfde hen te verbergen

,

of eenige gemeenfcliap met hen te houden. Zoo

hoog de ftand der Jczuiten in dit rijk eenmaal ge-

weest was , zoo laag werd hun val ; en geene de

minfte kracht, om andermaal opterijzen , was hun

meer overig,

In Engeland hadden ook reeds, fiaande de zes- inEng?-

tiende eeuw, de Jezu' en post gevat, alles in het ^''^^*

werk ftellende , or het Katholicisme aldaar uitte-

breiden niet alleen , maar om , konde het gefchie-

den , het Proteftantisme met wortel en tak uitteroei-

jen. Verfchrikkelijk woelden zij in het geheim te-

gen ELiZABETH, die, als eene ketterfche vrouw,

in hun oog de onwettigfte Vorstin was , die ooit op

den troon had gezeten. Door die gevoelens aangedre-

ven , fpaarden zij geene moeite , om alle Roomsch-

katholieke onderdanen optehitfen tot het aangrijpen van

krijgswapenen , waarmede zij de koningin aanranden
,

en haar aan de wraak der regtgeloovige kerk konden

overleveren. sixTus de vijfde onderfteunde ten Jare 1^8
deze fnoode pogingen der Jezuiten, wekkende hij de

Herv. VII. D Ka«
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I» C. G. Katholieke Engelfchen op, om zich, tot zulkeü

Jaari552« verfoeiieliiken einde, met eene toereikende Spaanfche
tot 1700. . T^ , . . ,

,__« oorlogsmagt te vereenigen. De konmgm geraakte

alzoo in het allerbedenkelijkst gevaar. Het werd

derhalve tijd , dat tegen zoodanige aanflngen der

Jezuitifche en Paufehjke boosheid de gefchiktdie

maatregelen genomen werden. Drie voorname Je-

zuiten, die als hoofden eener zamenzwering van

hoog verraad tegen hunne koningin verdacht waren,

met namen edmund campian , radulph sher-

wiN en ALEXANDER BRYANT , alle geborene Engel-

fchen, werden in hechtenis genomen en met den

dood geftraft. Hetzelfde lot ondergingen eenige

Katholieke Priesters , die met de Jezuiten in het

flaan naar elizabeths leven betrokken waren.

Vervolg. Zulk een voorbeeld verwekte fchrik onder de Je-

zuiten , wier kracht inmiddels niet weinig ook ver-

zwakte door eenen hevigen twist, die tusfchen hen

en de Katholieke Geestelijkheid van Engeïajid ont-

ftond, over welke zij zich het eigenmagtigfte mees^

terfchap zochten aantematigen. Deze twist klom ten

jare 1594 tot zulk eene hoogte, dat de Engelfche Ka-

tholieken zich in twee bijzondere aanhangen verdeel-

den, in zoodanigen namelijk, die, onder de regering

van eene ongeloovige koningin, (lil en gerust hun-

nen godsdienst oefenen wilden , en in zulken , die er

hun leven voor veil fchenen te hebben, om langs

allerlei bedekte gangen den troon van eene gevloekte

gebiedvoerfter te ondermijnen , en op de puinhoopen

der bedoelde omwenteling éénmaal den ftandaard

cenes behaalden kiuistriomfs te plgnteii. Van de

eer-
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cerflen werden er tegen de nnderen fchreeuwende "^ C, G.

klaagtoonen aangeheven te Rome, onder het gehoor
^^^ vicio^

van den heiligen Vader ; maar deze liet hen met ——

—

geweld van zich verwijderen , om door hen niet ont-

rust te worden in zijne befcherming der wederpartij,

die hen dus nu nog harder en met meer veiguizing

behandelde. De daar door verzwaarde last, die hen

geheel ter neder drukte , deed hen andermaal , hoe-

wel fchoorvoetend , voor den Paus verfchijnen , die

Ku de zaak ter harte nam, en een regtmatig oor-

deel velde. Op den Paufelijken ftoel zat toen klemen^

de achtfte. Deze beperkte ten jare 1601 de magt der

Jezuiten , en hield den Katholieken Priesters , die door

hen zoo deerlijk mishandeld waren , de hand der

hoede boven het hoofd. Langs dezen weg werd de

rust, die door de heerschzucht der Jezuiten zoo veel

geleden had , volkomen herflield.

In de heimelijke ondernemingen der Katholieken te- Vervolg.

gen het leven van jakobus den eerflen , die ten jare

1603 op den koninklijken troon van Engeland eu

Schotland kwam , fpeelden ook de Jezuiten de

hoofdrol. Volgens hunne bcginfeien, los van alle

trouw aan eenen ketterfchen Vorst, hadden zij, met

andere katholieke geestelijken en edellieden , zich

onder eenen plegtigen eed, en dat v^rel na eerst ge-

ïneenfchappelijk het heilig avondmaal gebruikt te

hebben , verbonden, het geheele koninklijk geflacht

ora het leven te brengen , uitgezonderd eene jonge

Prinfes, welke zij op den troon wilden plaaifen.

Maar gelukkiglijk werd deze helfche zamenzwering

€iitdekt , nog even voor het oogenblik van hare

D a ver-
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na C. G. verderfelijke uitbarfling , in Slagtmaand van het jaaf
Jaari552. j5q;- En allen, die er d^el aan hadden, werden
tot 1700. J » »——. naar verdiende gedraft , zoo vele men ontdekken

en achterhalen konde.

ïnhct In het Duitfche Keizerrijk werden dejezuiten niet

puitfche niinder de geheime bewerkers van rampen en onlus-

ten, van beroeringen en omkeeringen. Van het Jaar

1576 af tot aan het jaar 1637, waren zij onophoudelijk

bezig kerk en (laat te ontrusten, alleen om daar door

alles onder hunne magt te brengen. Zij hitftcn

vorsten tegen vorsten , onderdanen tegen hunne

overheden, en dezen weder tegen genen op. Dooï

de biecht wisten zij alles uittevorfchen , wat aan

hunne oogmerken dienstbaar was, om over de har-

ten der menfchtn te heeifchen, en het geheele be-

ftuur der regering in handen te krijgen. In dit

rijk ja was hun invloed op het flaatsbewind zoo

groot, dat zij gezegd konden worden het oorlogs-

vuur te ontfteken , wanneer hun belang het vor-

derde , en het weder te blusfchen , wanneer het

hun zelve te heet werd.

JDe vraag Daar de Jezuiten overal, als uit den afgrond op-

bear't- geftegen, zulke verwarringen op de aarde verwekten,

hoe de' daar zij in het bloed van, door hunne hand ontzielde,

Jezuiten koningen willekeurige troonen zochten te vestigen

,

TTheb- ^" ^^^^ ^" ^^"^ verfchrikkelijke gedaante aan het

ben kun- mensch'-lom vertoonden, zal nten zeggen, moesten
nen flaan- ^^

^ ^^^^ hooeer magt, als gevleeschte Satans, aan

den in ketenen geklonken zijn geworden ! Alle de tak-

Europa? jjen van hun gedacht hadde men behooren afte-

houwen I En nogtans gebeurde dit niet. En waarom

ge-
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gebeurde het niet? Niet alle leden van het genootfchap na C. G.

der lezuiten waren, in hunnen aard, zulke vijanden P^risss.
J ' ' - tot 1700,

van kerk en (laat, zulke ftichters van verwarring

en wanorde. Onder hen werden gevonden mannen,

die met hunne geleerdheid ook braafneid vereenig-

den , die voorbeelden waren in godsvrucht. De-

zen , bijzonder ook uitmuntende in zachtheid van

zeden en ware befchaafdheid, fchijnen wel voorna-

melijk de eer van het geheele genootfchap opgehou-

den ,' en alzoo den flag afgeweerd te hebben , die

hetzelve foms dreig.^e. Zoo was de achtbaar-

heid der dengd van een' éé.'iigen mai.donatus al-

ieen genoegzaam , dat het Parlement te Parijs het

anders zoo gehate genootfchap der Jezuiten nog

een' tijd lang duldde. Miar er was nog eene an-

dere reden , die de Jezuiten ftaande hield. Blind

fcheen men aan de hoven der koningen voor hunne

doortraptheden. Of werkte bij de vorsten te dezen

opzigte list tegen list, geveinsdheid tegen geveinsd-

heid ? Werden zij aan de hoven ook geëerd, om
dat men hen vreesde ? geëerd , om dat men van hen

wilde geëerd worden? Gewisfelijk was dit ééne der

verborgene beweegredenen , welke zij in werking

hadden gebragt, om door den invloed der vorsten

hunnen invloed zoo veel te zekerder , zoo veel te

algemeener en te krachtiger in deszelfs diep door-

dringende gevolgen te doen gelden. Zij hadden

zich aan de hoven zoo noodzakelijk gemaakt , dat

riet zij de vorsten , maar de vorsten hen ontzagen.

Hoe minder men hen roisfen konde , hoe meer men

ben vreesde, hoe meer men hen naar de oogen zag,

D 3 hoe
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na C. G. hoe meer men zich door hunne hand liet leiden

,

JasrK52.£jj
jjjgj hen ^^ngji vveg ging. Aan de andere zijde

tot 1700.
00c

, verrtonden de Jezuiten allermeesterlijkst de kunst,

om de genegenheid te ftelen van menfchen , welke

zij in hun belang zochten te krijgen, en door be-

tooverende pluimfti ijkerijen zich den ingang te ope-

nen naar de inwendigfte roerfels van derzelver har-

ten. Van Haar dat z'y fchier aan alle vorftelijke ho-

ven van Europa de opvoeders waren van jonge

Prinfen , de geheime Staatsraden der Monarchen

,

en het gene nog meer voor hen van gewigt was,

derzelver gewetensraden en biechtvaders. Zoo was

de magt, die den burgerftaat van het grootfte ge-

deelte van Europa of in rust hield of in roer bragt,

geheel in de handen der Jezuiten, en aan deze

hunne magt volkomen ondergefchikt de magt der

vorsten, die hunne vafallen waren, niet in naam,

maar in daad. Wanneer men dit alles weet, zoo

als het werkelijk gefield was, laat het zich ligtelijk

begrijpen , hoe de Jezuiten hun gezag konden ftaan-

de houden, of, indien het al , waggelde en viel,

genoegzame krachten hadden , om aan hetzelve

ftraks weder zijne vorige fterkte te geven. Stak er

een onweder tegen hen op, dat hen, onder vele

verfchrikkingen , buiten 's rijks dreef; zij vlugtten ;

maar naauvvelijks was het gevaar geweken , of zij

keerden er met verkloekte krachten in eene verfrischte

lucht terug, en werden vermogender, dan zij te

voren geweest waren. Daar kerk en flaat zoo eng

aan eikanderen verknocht waren, la^t het zich van

zelf vatten , dat ook de Jezuiten volkomene ge-

weld-



GESCHIEDENIS. 55

weldhebbers waren der kerke , aan welke zich de na C. G.

Paus zelf heimelijk onderwerpen moest, wiens hei- I^^^^552.

tot 1700,
ligen ftoel zij trouwens wederkeeriger wijze fchraag- .

den niet alleen, maar op vaster grondflagen Helden.

En neemt men in aanmerking, hoe het onderwijs

aan hoogere en lagere fcholen bijkans geheel in de

handen der Jezuiten was, die hunnen leerlingen de

bijzondere beginfelen der orde inboezemden , be-

vroedt men , hoe daarnaar alle denkbeelden van

billijkheid en regt, van zedelijkheid en deugd ge-

wijzigd werden. Geen wonder was het derhalve

,

dat het aantal der Jezuiten , gedurende dit gehele

tijdperk , krachtig aangroeide. Aan het einde van

dit tijdperk werd het genootfchap gerekend te be-

ftaan uit ongeveer vijf en twintig duizend leden

,

die niet alleen door Eitropa^ maar door de geheele

wereld verftrooid waren, en als even zoo vele dee-

len van een groot werktuig, elk op zich zelf, doch

fteeds tot één en hetzelfde doel, in eene rustelooze

beweging waren.

Door de geheele wereld waren de Jezuiten ver- Ookbui-

ftrooid, merkten wij ftraks aan; en waar toe? om, ten Euro-

konde het gefchieden , onder den blinkenden naam

van voortplanting des Christendoms, het geheele

menschdom te hervormen naar hunne grondftellin-

gen, en een aardsch rijk te ftichten , dat geene

grenzen kende, onder het monarchale bewind van

den generaal hunner orde, die magtiger was, dan

alle magtigen, dan alle keizers, koningen en vors-

ten. Hunne magt, onder anderen, hebben zij bij-

zonder uitgebreid in de Oostindiln , in Japan , in

D 4 a/-
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fin C.G. China ^ in Brafilic, in Paraguay, in Mysprnl ^

JartJ 52. in Madaura , en in meer vreemde gewesten.

^^„„„^ ,„ Overal zochien zij intedringen aan de hoven der

Heicienfche vorsten; en ook dat geluJJte hun; gelijk

lang naderhand tot heden toe hier en daar tot zuUc

een einde de voorfpoed hun is bijgebleven , al

fchoon die toch allerwege van lieverlede aanroer-

Jieliik verminderd is. En kon dit wel anders? Hun

heerschzuchtig gedrag, dat zij weldra aan de ho-

ven en bij de volken lieten blijken , liep gaande

voort meer in het oog. Ook naar mate hetzelve

meer toenam , verwekte het achterdochtige vermoe-

dens, die hen in den haat van alle verlhndigen

t>ragten onder de Heidenen, terwijl in Euro/^a van

alle onpartijdige weidenkenden , die hunne verrig-

tingen zoo van verre als van nabij zagen, dezelve

verfoeid werden
,

gelijk zij verdienden.

VIERDE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de Theologifche Studi&n in de

^QomschkathoUeke kerk.

löleiding. L/onkere dagen beleefden de Christenen in de

zoogenopmde middeneeuwen ; dagen , waarin geen

zuivere ftraal van het licht der Goddelijke openba-

ring , zelfs niet der gezonde , menfchelijke , rede

door den dikken , laag drijvenden , nevel van on-

kunde en barbaarschheid kon heendringen, Mr^ï

vaq
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van tijd tot \vd werd die nevel weder dunner; er na C. C.

kwam meer hel.ierheid ; men kon de voorwerpen J'^^^issa.

^ , , . . , , .... cot 1700.
onderfcheideniiiker zien ; en deze aanvankelijke ver- .

an dering gaf hoop op fchoone dagen , welker volle

opgeklaardheiJ eenen aanminnigen glans over het

Christendom verfpreiden en de Christenheid ver-

kwikken zoude. Met die hoop vleiden zich eenige

weinige, doch (laêg in getal aangroeijende, verftan-

dige , oordeelkundige, geleerde mannen, welker

grootfte zorg het was , hunne trage iljdgenooten

optewekken tot een regt gebruik van het allengs

doorbrekende licht , dat hen befcheen. Maar de

menfchen, over het algemeen, hadden toen nog de

donkerheid liever dan het licht. Opvoeding, ge-

woonte, gebrek aan befchaving en vastgewortelde

vooringenomenheid tegen alles, wat nieuw fcheen,

waren de oorzaken eener zoodanige algemeene be-

treurenswaardige gefleldheid. Het licht werd opge-

vangen alleen door zulken , die boven anderen uit-

blonken in verftand, en door beoefening van hun

verftand ware wijsheid zochten, laurens valla,

RUDOLF AGRICÖLA , WESSEL GANSFORT , JOHAN

REUCHLiN en meer anderen mogen hier genoemd

worden. Maar die allen werden overtroffen door

onzen Rotterdamfchen desiderius erasmus, een*

man, die, zelfs naar den tijd, waarin hij geleefd

heeft , beoordeeld , in latere tijden tot heden toe

gezegd mag worden, zijne wedergaê nooit gehad te

hebben , in geleerdheid en kieschheid van fmaak 5

maar inzonderheid in eene fcherpte van oordeel ,

welke, wanneer zijn oog ergens op gevestigd was,

D 5 '^^«1»
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na C G. hem , ik mag haast zeggen , alles deed doorzien. Of
jaari552, ^^s hij het niet, die de voorwerpen, hoe eng ook het

.

' verband ware , waarin zij door den noodlottigen ftrijd

van onverliand tegen gezond verfland, die zoo vele

eeuwen geduurd had, aan en door eikanderen heen

gevlochten waren , allergelukkigst deed onderkennen

In hunnen aard en hoedanigheden , bijzaken alzoo

fcheiden deed van zaken, dwaling van waarheid?

Geen geleerde heeft ooit , te dezen aanzien , bij het

zuiveren van de bedorvene godsdienstleer, of liever

godgeleerdheid der christelijke kerkgemeenfchap, zulke

groote verdienden gehad, als erasmus gehad heeft.

Voor hem moesten in deze betrekking en luther.

en zwiNGLius , en melanchthon en kalvijn ,

en wien men van de Hervormers der kerk uit het

begin der zestiende eeuw ook noemen wil , voor

hem moesten zij allen wijken; hem ook lieten zij

gaain voorgaan ; hem volgden zij ; en hij is hun

ten veilige gids geweest, gelijk van achteren geble-

ken is. Langs dezen weg werd het werk der kerk-

hervorming bij de hand genomen, en gelukkiglijk

voortgezet. Onder de genen, die in naam en daad

geleerde Theologanten waren , vielen weldra de

nicesten op de zijde der hervorming , die hunnen

aanhang dus van tijd tot tijd op eene verbazende

wijze zngen aangroeyen en toenemen. Spijt en wre-

vel overviel de overigen , die , lieden van mindere

kunde zijnde , met de vijandigfte partijzucht zich

terftond vereenigden , orii de wederftanders der kerke

meer met drift dan met beleid te beoorlogen. Dan

in plaatfe van hunne zaak te befchermen, bragteii

zij
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Zij aan dezelve een verlies toe , dat niet herfteld „g q^ q^

heeft kunnen worden. De mindere kunde van de- Jaanssa.

zen, die in alles baarblijkelijk doorftraalde , de bla-
'

kende partijzucht , welke zich even zigtbaar met

hunne onkunde paarde, en de razende, woedende,

drift, waarmede hunne aanvallen gefchiedden, dit

alles befpoedigde het werk der hervorming. Aan

verfliandigen , onder het ongeletterd gemeen, kon-

den die gebreken niet verborgen blijven ; zij waren te

oogenfchijnlijk ; en deze verftandigen voegden zich

bij de hervormers. Waren de wederftanders fcliran-

dere , geleerde , meer bedaarde mannen geweest , die

aan hunne partijzucht eenen glimp van regtmatig-

heid hadden kunnen geven, zoo als in vervolg van

tijd de Jezuiten zich hebben leeren kennen , de gang

der hervorming ware buiten twijfel aanmerkelijk be-

lemmerd en misfchien wel geheel afgefneden gewor-

den. Dan nu was het, naar het oordeel van allen,

die de gave van gezond verftand ontvangen hadden,

zoo onder ongeleerden als geleerden , eene befliste

zaak, dat de ganfche godgeleerdheid bedorven was

en herfteld moest worden. En van daar de toe-

vloed van zoo velen , die allen verlangden , om een-

maal hunnen gemeenfchappelijken godsdienst op

zuiverder gronden van leer en denkwijze gevestigd

te zien.

Tot hunne fchaamte en voor zich zelven en voor Vervolg,

eikanderen werden evenwel de wederflanders der

hervorming inmiddels overtuigd van hunne onwe-

tendheid. ERASMUS (lond tusfchen de beide tegen

eikanderen (Irijdende partijen in , met bedaardheid

den
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ua C. G. den Joop des hevigen verfchils aanziende , dat de

'^"'^j^'^" genioediiieri verdeeld liad. Zijn oogmerk was geene

...-. „ fclieiirmg luslchen de leden van één ligchaam te

bevorderen, maar het ganfche ligchaam te zuiveren

en te heelen. JJoor hem werden de voorrtanders

van het Roomschkatholieke geloof krachtig opge-

wakkerd, om roet hem werkzaam te zijn te her*

vorming der kerke, niet buiten maar in dezelve.

Zelfs toonde hij hun door zijn voorbeeld, hoe veel

daaraan aanvankelijk kon toebrengen eene onver-

moeide beoefening der Griekfche en Latijnfche let-

terkunde ; en ten aanzien van de Hebreeuwfche

wees hij hen op den voortrefFelijken arbeid van

REUCPILIN. De grond toch, waarop alle christe-

lijke godgeleerdheid rusten moest, was de uitlegging

des Bijbels. Verftond men den Bijbel niet , vruchte-

loos was dan alle moeite , om de leer van den

godsdienst te verftaan ; ijdel waren dan alle de

Jpitsvindige befpiegelingen der godgeleerden. Alzoo

werden deRoomschkatholieken te dezen aanzien door

LUTHER en deszelfs volgelingen ten fterkfte tot naijver

opgewekt (*). Waren deze Onroomfchen dÈn , doar

ERASMUS aangewezen, weg niet ingeflagen, geleerde

Roomschkatholieken zouden zich aan het voorbeeld van

ERAS-

(*) „LUTHERUs hoc rautum boni fuos inter errores

iiitulit, ut f. literis & illarum illustratior;! Theologl fia-

cerius infudarent & aüena fludia reilcerenc. " Effa-

ta funt jOHANNis MAioRis , Theologi Parifienfis , in

Epistola , praemisfa Commentarih in Libi\ W. Sentent»

Paris, I5a8.
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hRASMUS weinig gedoord , integendeel hem als een' na C. G.

ketter veroordeeld , en meer dan de pest echaat heb- I^'^'^^SS»-

, - -
, ,

tot 1700,
ben. Maar nu zag men onder hen vele geleerde man- _»«^
nen optreden, die er heerlijke blijken van gaven,

dat zij naar de vermaningen van erasbius geluis-

terd hadden.

Als een zeer bedreven beoefenaar van de He- Berigtvaa

breeuwfche letter- en oordeelkunde , ten regte ver- 'I^ ^^'i'^^®' ^ der He-
üande van het Oude Testament, verwierf zich gee- breeuw-

nen geringen roem santes pagnini , meestal pag- f'^'ie let-

NiNus genoemd, een Monnik van de Dominikaner QQ^'j^gj^

orde. Deze gaf reeds ten jare 1526 in het licht kunde,

zijne Hebreeuwfche Spraakkunst, ten jare 1529 zijn

Hebreeuwsch Woordenboek, en ongeveer dien zelf-

den tijd zijne Latijnfche vertaling van het Oude

Testament. AI200 was hi] de eerfte, die het wa-

gen durfde, de zoogenoemde Vuïgata te verbeteren,

welke hij zich niet ontzag voor allergebrekkigst te

verklaren. Ten zelfden tijd verwierf zich fn dit

vak mede zeer groote verdienfien de geleerde ee-

NEDiCTus ARIAS MONTANUS , door de uitgave van

de Antwerpfche Polygloiie ^ welke ten jare 1645 te

Parijs op nieuw werd uitgegeven, met bijvoeging

van de Syrifche en Arahifche Overzettingen des

Ouden, en de Arahifche Overzetting des Nieuwen

Testaments , nevens den Samaritaanfchen Penta-

teuchus, Aan deze nieuwe uitgave hebben gewerkt

A(^uiNAS, MORiNus CU meer anderen. Zij is be»

kend onder den naam van de Parijfche Polyglotte,

Geleerden zelfs, die anders van fludie geetie Theo-

loganten waren , wijdden hunntn arbeid aan de b>
06"
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na C. G. oefening der Hebreeuwfche letterkunde , en bewezeff
jaari552.

^^^ ^^ uitlegging van het Oude Testament de ge-
lOt 1700 00 o o—_ wigtigfte dienften. Twee katholieke Staatsmannen

mogen hier ten minfte boven allen geroemd wor-

den. De een was johann albrecht widman-

STAEDER, een Regtsgeleerde en Kanfelier aan het

hof van Oostenrijk. Deze gaf in het Jaar 1555 te

Weenen 'm het licht de oudflie Overzetting van het

Nieuwe Testament , de Sijrifche namelijk , hem in

' handen gekomen van den Patriarch der Maronieti-

fche Christenen. Hij befchouwde dezelve
,

gelijk

zij was , als een gefchenk voor de oordeel - en uit-

legkunde van het uitgebreidfte nut , en vereerde

haar, als zoodanig, aan her letterkundig publiek.

De ander was andreas masius , Raadsheer te

Kleef, maar woonachtig te Sevenaar , waar hij, in

het jaar 1573 ove'leHen is. Van dezen kent men

eene Ferklaring van het hoek josua , uitgekomen

in het Latijn ten jare J574, een werk, hetwelk,

naar het oordeel van richard simon (*) , met

eene overal doel treffende fchranderfieid van geest

gefchreven is, op eene zoo voortreffelijke wijze,

dat er niet ligtelijk Bijbelkenners gevonden worden,

die in den gewijden flijl beter geoefend zijn ge-

weest, en in de oordeelkunde meer hebben uitge-

blonken, schröckhs getuigenis is nog fterker (f).

Hij verklaart, dat de kritifche aanmerkingen over

^0, Alexandrijnfche Overzetting, die tot dezen Kom"

men'-

(•) Hist, Critiq. du N. Test. p. 444. feqq,

(t) Zie 's mans a. w. IV D. bl. 15.
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inefitar'ie behooren , een model geven van volko- aa C. G,

menheid in die zoo aanbevelenswaardige foort van P^^'SS^

ftudie. Oordeelkunde , taalkunde , overal met kie- .,«,..—

fchen fmaak beoefend , . gefchied - en oudheidkunde ,

wijs gebruik van vroegere overzettingen en van de

beste uitleggers , inzonderheid ook van de Jood-

fche , dingen , in dit werk , met dkanderen om den

voorrang. Allerwege ziet men een e vaste hand in

het overzetten , en befpeurt men eenen even vasten

geest in het uitleggen. Juist om die reden is dit

werk dan ook op de Spaanfche en Roomfche lijst

der verbodene boeken geplaatst geworden. Hadde

men geen' banblikfera van den opperbisfchoppelijken

ftoel itRotne te vreezen gehad , zulk een man , alleen,

had hü langer geleefd ( hij ftierf , flcchts veertig

jaren oud zijnde ) ware misfchien in ftaat gev/eest,

om over zijn kerkgenootfchap een licht te verfprei-

den , hetwelk met dat der hervormeren zich vereenigd,

en alle toen reeds ontdane fcheiding wel niet geheeld ,

maar toch de gemoederen nader totelkaergebragthad.

Ten aanzien van de beoefening der Griekfche Der

letter- en oordeelkunde voor het rest verlland des
^^^^^'

^ , ... , Iche let-

Nieuwen Testaments begonnen van tijd tot tijd ter- en

matmen van uitfliekende geleerdheid zich door hunne oordeel-

fchriften eenen naam te maken , welken de gedach-
^"" ^

tenis, inzonderheid die der Proteftanten, heden nog

zegent. Hoe verbeterd verfcheen de Griekfche tekst

van het Nieuwe Testament uit de nette hand van

den oordeelkundigen robrrtus stephanus in het

Jaar 1546 en 1549? Voor de derde maal kwam
de.
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na C. G. dezelve in het licht ten Jare 1550 , verrijkt met nieuwe
JaariS52

kritifche aanmerkingen. In deze uitgave heeft ste-
tot 1700. ° ^

. PHANüS het eerst de hoofdftukken in verzen ver-

deeld. Geene uitgave van het Nieuwe Testament

had zoo veel waarde als deze, hoe weinig het ook

anders ontbrak aan onderfcheidene anderen, die nu

van tijd tot tijd het licht zagen, waaronder voorna-

melijk uitmuntten die van plantijn , uitgekomen

in de jaren 1564, 1573» i574 > en meermalen.

Der Bij- Onder de eerde uilleggers des Nieuwen Testa-

boiuideg- uients verdienen geroemd te worden jakobus sa-
fiiwff.

DOLETUS , die eene Kommentarie over den brief

i^an PAULUS amn de Romeinen uitgaf (*), frans

LUKAS VAN BURG, of Burgcnfls^ THOMAS STAPLE-

TON, joiiAN CHRisTiAAN DORN, en andcreu. De

ftudie der Hebreeuwfche en Griekfche letter - en

oordeelkunde paarde zich alzoo met eene vrije

manier van uitlegging der Heilige Schriften. Te

dezen aanzien ging er onder de Roomschkatholie-

ken een licht op, dat wel de zwakke oogen van

velen nog niet verdragen konden , maar toch ook

velen anderen fchijnfel genoeg gaf, om op de baan

hunner gewijde letteroefeningen met vasten tred te

kunnen voortgaan. Dit licht ging op voornamelijk

uit de fcholen der Jezuiten, die, hadden zii ter

bevordering hunner bijzondere oogmerken niet de

ge-

(*) Hosce coramentarios confcriptos esfe, testatur

ERASMUs (Lib. XXVir. Episr. 38.) admirabili fermonis

nitore & copia plnne Ciceroniana.
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gewoonte gehad , aan de eene zijde Hechts het rijk na C. 0^

der waarheid uittebreiden , terwijl zij aan de andere I^^'^'SSö.
'

•' •' tot 1700*
zijde dat der dwaling met kracht befchermden

,

.

juist de gefchikte mannen zouden geweest zijn, om,

het gene erasmus zoo gaarn gewenscht had, dat

gefchied mogt zijn, van tijd tot tijd de Roomsch-

katholieke kerk in haar zelve te hervormen , waar

door het geheele denkbeeld van eene Paufelijke on-

feilbaarheid van zelf verdwenen zoude zijn. Welke

Godgeleerden toch zouden het in de veertiende e»

vijftiende eeuw gewaagd hebben, voor den dag te

komen met de volgende flellingen, die ten jare

1586 door de Jezuiten te Leuven openlijk verdedigd

werden; „ alle woorden der Heilige Schrift zijn

niet door den Heiligen Geest ingegeven; ook alle

waarheden en leerdellingen zijn den gewijden fchrij-

veren niet onmiddellijk ingegeven door den Heiligen

Geest." Den Godgeleerden in het algemeen waren

ótzt flellingen wel tot ergernis; maar de Jezuiten

zagen zich niet genoodzaakt dezelve te herroepen ,

en hunne gevoelens openlijk te onderwerpen aan da

uitfpraken der Trentfche vaders, die eene algemee-

ne, woordelijke zoo wel als zakelijke, ingeving der

Heilige Schrift hadden vastgefteld. Veel opziens

fchijnt zelfs de koenheid der Jezuiten te dezen aan-

zien niet eens verwekt te hebben. Slechts de God-

geleerden van Leuven en Douay namen de hand-

having van het doorgaande geloofsbegrip der kerke

tegen dusdanige, in hun oog allergevaarlijkfte , dwa-

lingen op zich, maar hunne gronden waren zoo

zwak , dat het richard simon naderhand zeer

Herv. vil e ge-
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m C. G. gemakkelijk viel , dezelve te wederleggen (*).
Jaari552. ^gj. ^^^q diergelijke vrijheid van geest vereenig-

«I—__ ' den zich , als het ware , in het laatst der zestiende

Vervolg, en in den aanvang der zeventiende eeuv/, tot het

vervaardigen van voortreirelijke uitlegfchriften over

het Oude en Nieuwe Testament drie Spaanfche Je-

zuiten. Deze waren johannes inialdgnado, door-

gaans genoemd maldonatus,casparussanctius,

JOHANNES DE piNEDA. De eerlle bewerkte eene

Ferklaring der vier Evangelisten^ welke na zijnen

dood in het licht verfcheen ten Jare 1596, en zigt-

bare blijken draagt van 's mans fchranderheid en

taalkunde. Schoon hij (leeds toont getrouw te wil-

len blijven aan de kenmerkelijke leerftellingen van

de Rooraschkatholieke kerk , fchroomt hij echter

niet nu en dan aftewijken van minder gewigtige,

doch in dezelve vrij algemeen aangenomene gevoe-

lens. Het laat zich alzoo ligtejijk denken, dat hij

ten minde dikwerf in zijne fchriftuitleggingen zee?

durft verfchillen van die der Kerkvaderen. Zelfs ja

maakte hij menigmalen geene de minfte zwarigheid,

de zoogenoemde Vulgata zijner kerk geheel te ver-

laten. De twee andere geleerde Jezuiten be-

proefden hunne krachten inzonderheid aan eene exe-

getifche verklaring des boeks van job, waarin z^

de grootfte kunde aan den dag legden van alles
5,

wat tot het fchrijven van oordeelkundige ophelde-

ringen over hetzelve gevorderd werd, en elk hun-

ner

(*) V. Hifloire crit. du Texe du N, Test, p. 2fp|
verg, scHRöcKHs a. w, IV D. bl. aó—aS,



GESCHIEDENIS. Cf

ner hierin zijnen eigen gang volgde, die door een na C. G»

bijzonder doorzigt in zaleen hem geopend werd.
. J^qJ*

SANCTius gaf zijne verklaringen over het grootfte «—^—

gedeelte des Ouden Testaments in het licht ten

Jare 1674. En hier onder muntte voornamelijk

die uit over het gemelde Bijbelboek, johannes

DE piNADA zond zijne uitgebreide verklaring over

dat boek in het licht ten jare 161 3; die gevolgd

werd ten jare 1620 van eene verklaring des bocks

(Ie Prediker, In alle deze werken der drie ge-

noemde geleerden ontmoet men echter niet weinige

opvattingen , die er bewijzen van dragen , hoe zeer

zij nog te veel gewigt hingen aan de allegorisch»

typifche myftieke uitlegwijze van vele Kerkvaders ,

die toen bij de Roomschkatholieken algemeen in

den fmaak viel. Meer andere , grootendeels ook

Spaanfche Jezuiten in dien tijd, waren voortreffe-

lijke fchriftverklaarders , als benedictus pereira

of PERERIUS , ALPHONSUS SALMERO , NICOLAUS

SERARiüS, KORNELius voN STEiN , mcest bekend

onder den naam van a lapide , en johannes ste-

PHANUS MENOCHIUS,

Onder de overige Roomschkatholieke Theologan. Vervolg,

ten waren er, die het fpoor der Jezuiten volgden

in het verklaren der Heilige Schrift; doch het ge*

tal van dezelven was zeer klein. Bijzonderen roem

verdienen te dezen opzigt korneliüs jansenius,

Bisfchop van Tperen , Wilhelmus estius , Kan-

feller der Univerfiteit te Douay , de Italiaanfche

Bisfchop isiDORus clarius, de Kardinaal thomas

DE vio, genoemd cajetanus, ook een Italiaan,

E 2 enz.
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na C. G enz. Alle deze fchrifiuitleggers kenden de gebreken

JaariS52.
^^j^ ^gjg vroegere en latere Godgeleerden, die hun»

tot 1700. ^ 07
,

nen arbeid gewijd hadden aan het verklaren van den

Bijbel , en zochten dezelve te verhelpen. En dit

,

zagen zij, was hun niet mogelijk, ten zij door hen.

een gansch andere weg vvierd ingeflagen, dan men

gewoon was te volgen. Vrij in hun onderzoek

hebben zij niet zelden op vele plaatfen der Heilige

Schrift het licht der waarheid doen ontbranden , dat

minder kundige Roomfche Theologanten weder

trachtten uitteblusfchen , terwijl de Proteftanten zich

het geenszins tot oneer rekenden er hunne fakkels

aan te ontfteken. Ten voorbeelde zij de verklaring,

welke de laatstgemelde fchriftuitlegger in zijnen

Kommentarie over den geheekn Bijbel^ heeft gege-

ven van de gefchiedenis des vals der eerlte men-

fchen ; in welke hij aan geene wezenlijke flang wil

denken; maar, onder het beeld van dezelve, aan de

inwendige werkingen van den boozen geest in dea

mensch ter verleiding van denzelven. Ook bewij-

zen deszelfden mans vrijheid van onderzoek zijne

zwarigheden omtrent de toerekening van adajms

zonde; het denkbeeld van toerekening is, zijns oor-

deels, niet met den aard der zake overeenkom (lig.

Der Bij- In de uitlegkunde of hermeneutiek toonden ook
belfche

ggnige Roomschkatholieke Godgeleerden , dat zij niet

kunde, onbedreven waren. Weinige , maar toch welgefchre-

vene, werken, tot dit ftudievak betrekkelijk, kwa-

men er van tijd tot tijd in het licht. Tot dezen

behoort voornamelijk het gefchrift van sixtus van

51ENA, hetwelk ten jare 1566 in het licht verfcheen,

on-
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onderden hier beneden opgegeven titel ("*). In na C. G.

hetzelve wordt, onder anderen, deze gouden uit-
'^j x-joo,

kgregel ten fteriifte aangeprezen , dat er in de woor- —
den der Heilige Schrift maar één zin ligt, welke de

letterlijke is. Een allegorifche zin is naar zijn

oordeel ongerijmd en belagchelijk. Nogtans wil hij

op vele plaatfen van het Oude Testament den let^

terlijken zin niet erkennen , maar eenen geestelijken

of zedelijken zin voor den eenigen gehouden hebben.

Zie daar een historisch berigt van de belangrijke Berigtvan

vorderingen, welke er door de Roomschkatholieke ™^^'j"° ring m de
Godgeleerden in de uitlegging en uitlegkunde van gemelde

den Bijbel gemaakt zijn , gedurende dat gewigtig ftudievak»

tijdperk, waarin de van hen zich fcheidende Protes-.

tantfche kerkgemeenfchap zich over vele landen van

Europa uitbreidde en tot ftand kwam. Om dit te

verhinderen , fchijnt het , dat zij door eene regt

edelmoedige fliudie voor de Bijbelverklaring aan het

oordeel van verftandigen hebben willen toonen

,

hoe weinig zij in dit vak, dat de grondflag der

ganfche Christelijke Godgeleerdheid is , voor de

Proteflrantfche fchrifi uitleggers behoefden te wijken.

Dit fchijnt zoo, fchrijf ik; ten minfte nadat de

Proteftantfche kerk zich gevestigd had , vervielen

de Roomschkatholieke Godgeleerden weder tot de

vorige lusteloosheid ; hun ijver om in deze zoo

nuttige en noodige letteroefeningen iets goeds te

leveren, ik laat ftaan nieuw licht te verbreiden,

verkoelde niet alleen , maar verdween. De helder-

heid

X*) -^rs interpretandi facras fcripiuras ahfolutiifma,.

Ej
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na C. G. heid des verflands dus , welke door geen voor-

Jaanssa oordeel bii het verklaren der Heilige Schrift be-

n^-,, ,
. lemmerd werd , veranderde ftraks weder in eene

fchemering , waardoor de uitlegger het ware niet

onderfcheiden kon van het valfche, en, door be-

krompene inzigten weder in zijnen gang telkens ge-

fluit wordende , zich door vooringenomenheid met

de vroegere gevoelens der Vaderen in boeijen liet

fluiten , of ten minfte nieuwe gevoelens naar vroe-

gere volkomen wijzigde. Langs zulken weg moest,

in de Roomschkatholieke kerk , de ftudie der fchrifr-

uitlegging en uitlegkunde niet ftil flaan , maar met

fnelle fchreden voeder achteruitloopen» Ook dit

heeft zij gedaan. In de geheele zeventiende eeuw

zag zulks de oplettende Proteftant; en hij zag zulks

met verbazing. Evenwel ook deze zag in zijne

eigene kerkgemeenfchap het licht eener gezonde Bij-

belverklaring door nevelen weder merkelijk omtrok-

ken en verdonkerd. Het laat zich in de daad aan-

zien , als of er , in beide kerkgemeenfchappen , an-

dermaal een nacht op handen ware, gelijk aan die

der middeneeuwen. Altoos tegen het midden der

zeventiende eeuw begon men, naar het fcheen, in

de Roomschkatholieke kerk reeds te denken, dat

er in de beoefening van dit fludievak niets meer

te bewerken viel, maar men flechts nu te gebrui-

ken had het gene door zoo vele geleerde mannen in

de zestiende eeuw bearbeid en geleverd was. Meii

kwam op het denkbeeld, om den, door de ver-

dienftelijke pogingen van die geleerden verworven,

fchat van uitmuntende fchriftverklaringen , of Jicver

het
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het beste van dien fchat in uitvoerige boekbundels fa C. G.

bij elkaar te verzamelen en uittegeven. Een denk- to^i^oo!

beeld , ontegenfprekelijk , dat niet te verwerpen -

was , hadde men hetzelve maar met verftand en

oordeel in het werk gefield. Maar zoo zuimachtig

was men reeds geworden in de beoefening der

exegefe en hermeneutiek des Bybels, dat men daar-

toe niet meer in (laat fcheen te zijn. Het opge-

klaard oog van den deskundigen waarnemer ont-

dekt dit reeds in het hier toe betrekkelijke meest

vermaarde Bijbelwcrk, dat uit vijf foliodeelen be-

flaande (*), ten jare 1643 is in het licht gege-

ven, door den Franciskaner Monnik jean de la

HAijE, en met veertien even zulke deelen ten jare

36Ö0 vermeerderd is (f). De groote omvang de-

ses werks bevat ja hier en daar goede, maar ook

vele middelmatige , en nog meer flechte , zeer flech-

te kommentariën , zonder oordeel, en als bij de

greep uit de genen, die voorhanden waren, zamen

gegaderd. Ook vindt men er eene menigte van

oosterfche en westerfche Bijbelvertalingen in. Maar

hoe? alle die vertalingen z'yn , kwanswijze om de-

zelve voor alle geleerden verftaanbaar te doen wor-

den, andermaal vertaald, en wel in het latijn, en

alzoo gemeen gemaakt. Hoe konde zulks in de

herfenen van verftandigen immer opkomen ! Ge-

fchikter middel voorzeker zouden zij , indien zij

het er op gezet hadden gehad, om de oogen der

Bij-

{*) Bihlia magna.

(_t) B'.hlia maxima,

E 4
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»a. C. G. Bijbelminnaars te doen fchemeren , daartoe niet heb-
Jaari552.

^^^^ kunnen uitvinden. Het geheele omfiaetise
tot I /op. ° ö o

e«=-«- boek trouwens heeft allen fchijn , dat het met

zulk een oogmerk is zamengefteld. En nogtans

was deszelfs geheele aanleg een ongelukkig ge-

wrocht van de domme onkunde des weder ver-

donkerden tijds. Trouwens in de Protestantfche

'^
kerk, waar men zulk een voorbeeld gevolgd is,

was dit insgelijks zoo. De gelijkzoortige verzame-

lingen van ABRAHAM CALOvius (*) en van de

Engelfche , dus genoemde , oordeelkundige godge-

leerden , wat toeh waren die anders , dan volle

voorraadfciiuren van rijp en onrijp ingeoogfle vruch-

ten des arbeids eener al te groote menigte fchriftver-

klaarders , door eikanderen heen gemengd en aange-

boden. Onder deze verzamelingen was de beste de

zoogenoemde, en ten jare 1660 het eerst uitgekomene

Biblia Critica , waarin buiten tegenlpraak de

fchriftverklaringen van erasmus en grotius uit-

blinken, maar toch van de overigen veel had kun-

nen worden achterwege gelaten , dat niet bruikbaar

js , en den mingeoefenden meer verwart dan te

regt helpt. Minder nog van waarde was de even

geer bekende Synopfis van den Londenfchen Pre-

dikant M. POLUs, Allerminst wel was het, bijkans

tot aan onze negentiende eeuw toe zoo bijzonder

geliefkoosde , Engelfche Bijbelwerk van patrik ,

POLUS en WELS, De letterkundige gefchiedenis van

^eze uitvoerige werken , dia tot hulpmiddelen moes-

ten

('} Billia illuitraia^ uitgekomen ten jare 16^2-1676.
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ten (Irekken van beoefenaars der Bijbelftudie , leert tia G. C.

ons, hoe men in dat vak onder de Proieftanten , l''^''^552-

tot 1700,
even als onder de Roomschgezinden , ftaêg al ver- ____
der en verder achter uitging. En hieruit kon men,

te dezen aanzien , een befluit trekken tot de

Roomschkatholieke beoefenaars dier ftudie , die op

eenen aanmerkelijken afftand de Proteftantfchen volg-

den. Gelukkiger tijden beleven de ware Bijbelvrien-

den in beide kerkgemeenfchappen thans; maar dit

in bijzonderheden aantewijzen brengt ons beftek

met mede.

Inmiddels onder de Roomschkatholieken de Bij- Verdien-'

belfludie zoodanig verachterde , trad ter bane in ^^°
° '

R. SIMON,
Frankrijk een man, aan wien nog de nakomeling-

fchap de grootfte verpligting heeft, maar die ten

fijnen tijde van zijne geloofsgenooten met verach-

ting behandeld werd , wegens zijne vrijheid van

denken , hoe zeer die toch binnen de palen der

regtzinnigheid zijner kerke bleef, en zelfs van eeni-

ge Proteftantfche godgeleerden , onder dezen pe-

trus JURIEU , EZECHiëL SPANHEIM , CnZ. VCel

bitfe tegenfpraak verdragen moest. Deze voortref-

felijke beoefenaar der Bijbelftudie was richard si-

MON , Priester bij de vaders van het Oratorium.

Behalve vele andere fchriften , gaf hij ten jare 1678

in het licht zijne Kritifche gefchiedenis van het

Oude Testament, (*) en ten jare 1689 zijne Kri*

tifche gefchiedenis van het Nieuwe Testament (f}.

Ook

() Histoire Critiqne du V. T,

(t) Histoire Critique du N. T.

F'

5
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BS C. G. Ook hij gaf ten jare 1702 eene Franfche vertaling

Jr.iriss^' uit van het N. T. simon was een man van veel
tos. I7CO
„ '- omvattend verfland, van uitgebreide, bijzonder van

taal- en oudheidkundige, geleerdheid; een man daar

en boven zoo wel van eene regt vrije edelmoedigheid

in het nafporen van het gene waar was en goed,

als van fchranderheid en fcherpzinnigheid. Over

vele onderwerpen heeft hij licht verfpreid , maar

ook vele onbekende zaken in het licht gebragt.

Oude vooröordeelen heeft hij met mannenmoed be«

flreden , nieuwe , door hem ontdekte , wegen ge-

baand; de Fulgata heeft hij niet gefchroomd duch-

tig aan te tasten, de leemten der kerkvaderen ont-

bloot en aangewezen. De theologanten zijner kerk

beeft hij niet gevleid , en aan de miskende verdienftea

van velen, wie zij ook zijn mogten, geregtigheid

laten wedervaren. Het gene daarentegen in hem

laakbaar mag heeten was , dat hij zich te zeer ge-

neigd toonde tot het bouwen op losfe en gewaagde

bypothefcn , dat hij dikwerf oordeel velde over

zaken , welke hij niet volkomen verftond , en zijne

uitfpraken over de gevoelens van anderen niet zel-

den fcherpbijtend en latyiiek waren. Inzonderheid

hadden daarover te klagen zulken, die er voor-

uitkwamen, dat zij van hem verfchilden; omtrent

deze was hij foms zeer onregtvaardig ( * ).

B«ng;«van Naar den gang, dien de fchrifuitleggers der

deftudie Roomschkatholieke kerk bielden , werd ook de

dog-

(*) Verg. sciiRöCKKS s. w. VII. bl. 155, IS^.

waar simon iiaar waarheid beoordeeld wordt.
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dogmatifche godgeleerdheid op derzelver fcholen na C. G.

ffewijzigd. In de zestiende eeuw bekwam dezelve I^"*552.

^ , , j , .. . ,
tot '7°o»

dus eene veel betere gedaante, dan zij in vele eeu-
_

wen gehad had. Taalkunde, oordeelkunde , uit-derdog-

legkunde, oudheidkunde en zoo vele andere, hier
^^J'

g_®

aan verknochte, wetenfchappen werden met onver- leerdheid

moeide vlijt beoefend, en niet zonder groote vrucht,

gelijk wij gezien hebben. Het verftand werd ver-

helderd , de fmaak verfijnd , de voordragt verleven-

digd, de leerwijze vereenvoudigd.

In de westerfche kerk waren federt vele eeu- Vervolg.

wen twee voorname , zeer onderfcheidene , foor-

ten van dogmatifche godgeleerdheid geweest

,

namelijk de fcholastieke en de mynieke. De

laatfte werd inzonderheid beoefend door de Mon-

niken in' de Kloosters, de eerfte door de wereldlijke

Geestelijken in de Scholen. Uit dien hoofde (ton-

den de beoefenaars van deze ftaég tegen die van

gene in het harnas , eikanderen verachtende. Beide

zagen zij de §roote gebreken in elkanders dogmati-

fche ftudie, maar de gebreken, die in hunne eigene

(ludie waren , zagen zij niet , gelijk bij verfchil heb-

bende partijen doorgaans het geval is. Ook het ver-

band tusfchen beide die wetenfchappen kenden zij

niet , of liever wilden zij , door vooroordeelen weer-

houden, niet erkennen. De Scholastieken verbeeld-

den zich, dat met hunne dogmatiek geene de minfte

gemeenfchap had de mystieke dogmatiek ; en , om-

gekeerd , de Mystieken oordeelden , dat de fcholas-

tieke dogmatiek met de hunne geene verwantfchap

had , of immer krijgen konde. Beide dwaalden zij.

De
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m C. G. De fchohslieke dogmatiek bepaalde zich alleen tot

JnMri552.
j^^^ befpiegellnz des verftands vatbaar, en

ECC 1700. ^ f ö ö »

de mystieke dogmatiek alleen tot het gene voor be-

oefening van het hart vatbaar was. Deze twee

foorten van dogmatiek , fchoon door de willekeur

harer bijzondere voorftanders gefcheiden , maakten

nogtans één geheel uit , dat met het volde regt

Christelijke Godgeleerdheid heeten mogt. En hier van

fcheen men in het eerst maar volftrekt geen begrip

te hebben. Langzamerhand evenwel begon men

Zulks in te zien. Van tijd tot tijd werd de affland

,

die tusfchen beide zoo wijd was geweest, al enger

en enger; zij naderden eikanderen als het ware met

gelijkmatige fchreden; eindelijk zag men haar hier

en daar nevens eikanderen gaan. In de vijftiende

eeuw reeds waren zij bij de beste Godgeleerden ver-

eenigd. Ook luther befchouwde haar als deeleii

van één geheel, als takken van éénen boom, die

éénen wortel had.

Vervolg. Ten tijde der Hervorming was de mystieke dog-

matiek, waarvan luther veel werks maakte, reeds

nierkelijk gereinigd van die ongerijmdheden , waaraan

derzelver beoefenaars voorheen de grootfte waarde ge-

hecht hadden. Van daar dan ook , dat niet alleen

LUTHER niet, maar even min ook de overige Hervor-

mers het noodig fchijnen geacht te hebben de hand

der verbetering te leggen aan eene dogmatiek, wel-

ke , al waren er nog eenige gebreken in overgeble-

ven, toch eene genoegzame kracht op het hart had

ter regeling van het leven der godzaligheid.

Met de fcholasiieke dogmatiek daarentegen flond

het
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bet te dien tijde gansch anders gefchapen ; die was be- na C, d
dorven gebleven. De geloofsleer vooral , welke in de v-^'^'^S^'^'^° ° 'tot 1700,
fcholastieke dogmatiek wetenfchappelijk op eene fpits- <

vindige wijze behandeld werd, was op verre na niet

meer de reine , heldere , goddelijke leer van het Evangelie,

maar door vele menfchelijke bijbegrippen bezoedeld,

ontluisterd en verdonkerd. Beide dus en het innerlij-

ke en het uiterlijke van deze dogmatiek was zoo

geheel ontfteld, dat er eene allenthalvige herftelling

vereischt werd , volgens het gezond oordeel der Her-

vormers. Doch niet alzoo dachten zij , die Roomsch-

katholieken bleven. Wat het uiterlijke of vormelijke

aanging , dit was zoo wanflaltig geworden , dat toen

de Hervormers hetzelve waren begonnen te verbete-

ren, de Roomschkatholieken , uit vrees van anders

hun vertrouwen bij allen , die flechts een grein ge-

zond verftand hadden
, geheel te verliezen , het kwa-

de niet langer goed, en het goede niet kwaad kon-

den heeten. De oordeelkundigfte Roomfche Godge-

leerden ten minde kwamen er, even gelijk de Her-

vormers, door welke zij daartoe opgewekt werden,

openlijk vooruit, dat de vorm der fcholastieke dog-

matiek zeer gebrekkig was , en verhielpen ook dade-

lijk de gebreken (*). De overigen daarentegen zoch-

ten

(*) Miilti Catholici per Lutïieranos et Calvinistas de

fomno exitati funt et fidem ac Religionem Christiaiiam

doctisfimis Iibri§ ac coiTimentariis illuftrarunt. Et faiie

fi h£ec nostra tempora conferantur cum fuperioribus

proximis cetatibus, quibus vel nulli vel pauci ha^retici

Ecclcfiam mrbarunt, facile conllablt, tantum lucis ac

fplen-
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na C. G. ten dezelve te verbloemen , zoo veel zij konden ^
J8!iri552.

Qjjj eene oppervlakkige befchouwing het afzigtige
tot 1700.

^^ °
, , , ,

, , er van weg te nemen. De leer der kerke zat, naar

hun begrip, in zulk eene enge verbindtenis met de

fchoolfche leerwijze, dat, indien men deze van ge-

meende leemten zuiveren wilde, gene niet gaaf en

ongefchonden blijven konde. En dat moest zij toch

blijven, wijl ze de algemeene belijdenis der heilige

kerk behelsde, en haren grond had in de overleve-

lingen der Vaderen eil der Apostelen , in de befluiten

der Kerkvergaderingen en de beflisfende uitfpraken

der Paufelijke onfeilbaarheid. De kerk derhalve zou-

de door zulke bemoeijingen weldra op hare grond-

flagen aan het waggelen geraken ; en wie zoude haat

onderfteunen ? wie haar voor inftorten bewaren?

Ook de fcholastieke dogmatiek had haren oorfprong

te danken aan de wijsheid van zulke geleerde man-

nen, als ooit in de Kerk gebloeid hadden. Zij had

in haren oorfprong de goedkeuring gevonden bij alle

verftandigen en weidenkenden. De latere Heilige

kerkvaders, die haar hadden zien opkomen, haddeii

haar dadelijk geëerbiedigd en gehuldigd. Van het

gezag der Paufen had zij hare fterkte ontleend. Nog
onlangs was hare waarde door de Kerkvergadering

van Trente onherroepelijk bekrachtigd. Op die Ver-

gadering had men zelfs , niet zonder toejuiching van

ve-

fplendoris ad Catholicse ecclefiie doctrinam accesfisfe

quantum, fi hseretici nulli esfent, accesfisfet nunquam."

Verba funt martini cecani in Prafatione Opuscul. ad

Tom. III.
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Vele Prelaten , openlijk verklaard , dat in de fchool- na C. G,

fche dogmatiek de leer der kerk zoo voortreffelijk
|q''^J^^

was ontwikkeld, dat men den Bijbel niet meer noo-

dig had, om dezelve daaruit nader te doen kennen

of op te helderen (). Roerde men dus den v^ijs-

geerigen arbeid der oude Scholastieken aan, die met

Eulk een fcherpte van geest de leer der kerk in alle

deelen doorzien hadden , waarvan de flotfommea

door het gezag der Paufen geheiligd waren , wat

moest dan daar het gevolg van zijn? Het geheele

llelfel der kerkleer , dat op dien arbeid rustte , moest

invallen , ten minfle hare fterkte en heerlijkheid ver-

liezen. Al de tarwe zoude, met het gene men voor

onkruid hield, worden uitgeroeid, gelijk door lu-

THER gefchied was. Dus beredeneerden de meeste

Roomschkatholieke Godgeleerden de zaak , waarvoor

zij ijverden. Deze ijver was v/el een ijver van blinden,

maar hunne redenering toch eene redenering van wy-

zen. De geloofsleer hunner kerk was, in de daad,

met de fcholastieke leerwijze zoo onaffcheidelijk ver-

knocht , dat bijaldien de laatHe in die tijden , waar-

van wij gewagen, eenmaal algemeen ware verwor-

pen geworden, de eerde haar aanzien bij allen, die

haar nu nog omhelsden, onmogelijk meer zoude

hebben kunnen handhaven; en welk een verlies aan

leden zoude dit voor de kerk zijn geweest; welk

een

(*) V. Hht, dii Concile de Trente . par SAR Pi , trad.

par COURAYER T. I. p. 282; en SCH.vÖCKHS a, w.

IV. bl. 6.
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na C, G. een verlies aan kracht voor het vaderlijk bewind vaii

j3ari5S2
^gj^ opperbeftuurder der kerk?

tot 1700. ^^

-. Op deze wijze werd de ftrijd tusfchen de ver«

Vervolg, fchillend denkende Roomschkatholieke Theologanten

eindelijk ten voordeele van de fchoolfche dogmatiek

beflist. Aan de eene zijde (tonden, in dezen ftrijd,

als de voornaamn:e aanvoerders , de Godgeleerden

van Leuven en Doiiay , die hun uiterfte best deden

om de fcholastieke dogmatiek uittedrijven , en de

Pofitive , of meer Bijbelfche , altoos van wijsgee-

rige fpitsvindigheden ontdane , godgeleerdheid der

vroegfte godsdienstleeraars weder intevoeren. Dit

gefchiedde met dat gevolg , dat zij ftraks vele

volgers achter zich zagen. Aan de andere zijde

onderfcheidden zich in het bijzonder de God-

geleerden van Parijs, die de fcholastieke dogmatiek

met zulk eene magt en drift verdedigden, dat zij

het veld behielden, en hun de eer der overwin-

ning , naar eene vrij algemeene uitfpraak van de

voornaamfte leden der kerke, werd toegekend.

Ge.ene geringe verdiende verworven zich in dezen

,

naar het oordeel hunner medeftanders, zoo wel de

Dominikanen als de Franciskanen, Dezen voerden

het zwaard voor hunnen duns scot, genen voor

hunnen heiligen thomas aquinas , die, zoo als

zij er op roemden, in de tweede helft der dertiende

eeuw, de fcholastieke godgeleerdheid tot de hoogst

mogelijke volkomenheid gebragt had.

Berigtvan Een historisch verflag alzoo willen wij nu geven

der^l3ii-
^^"^^^ ^^" ^^ werkzaamheden der Godgeleerden, die
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de fcbolastieke dogmatiek trachtten te verbannen, en iiaC. O*

de pofitive daarentegen te hcrftellen , en dan van den '^^rissi*

tot 1700»
arbeid der genen, die de laaistgeraelde buitenkeer- .

den, en de eerstgemelde in haar aanzien bevestigden, beirche

De eerfle wederlbnder der rcholastieke dogmatiek,
^.j^^

welke zich , als zoodanig , met roem bij allen , die
g^oefg„

zijner partij waren toegedaan, bekend maakte, maar nanrs der»

thans bijna vergeten is C*)» was ludovicus cA'^^^^^^*"

RAVAJAL of CARBAiALus , een Spaanfchc Theolo- p.avajal.

gant. Van dezen kwam ten jare 1545 te Keulen

in het licht eene proeve van eene verbeterde en , zoo

veel mogelijk , van alle fcbolastieke fpitsvindigheden

gereinigde, godgeleerdheid (f). Ook dit werk was

eene proeve tevens van 's mans vrijdenkende en

vrijwerkende zucht naar waarheid, eene proeve van

zijne echt Erasmiaanfche gezindheid, om de kerk

in de kerk te hervormen (§^.

Meer roems heeft zich te dezen aanzien ook bij m.canüs-

de

(*) Van hem vindt men bijna alleen melding gemaakt

door N. ANTONius, in zijne Biblioth. Hist. novai Tom.

II. p. 21. Conf. s. wiEST in Introd, in Hifi, litt, theoh

revel, potisfimum Catholica p. 515; verg. schröckhs

a. w. IV D. bl. 65. Ten jare 1586 kwam in het liche

een werk van c. cheffontaine (de capite FONTiuM]i

getiteld de neceifaria correctione theologia fcholasticx

;

maar die titel belooft iets, dat het werk niet geeft. De

inhoud loopt alleen over de leer van het h. avondmaal.

(f) Theologicarum fententiarum liber ftngulam , five

rcstituta theologia & a fopki$tica barbarie pro viriii

4epufgata fpecimen de Deo.

- (§) Qu^ legaatiir digna funt excelleniisfimi viri vef«

HfiRv. VJI. F tö.
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K9 C. G. de latere n akomelingfchap verworven de uitmtrntea'»

Jaar 155 2. ^g Provinciaal van de Franchkaner orde in KastiliS
tot 1700
•-..i.. en Bisfchop der Kanarifche eilanden melchior.

CANUS, een zoo geflagen vijand van de Jezuiten,

als van de Scholastieken. Deze geleerde, oordeel-

kundige , man vervaardigde een voortreffelijk ge-*

fchrift, dat eerst na zijnen dood in het jaar 1563

te Saïamanka uitkwam , onder den titel van G^-

weene plaatfen in twaalf hoeken (}. Hetzelve is

eigenlijk, gelijk men anders uit den titel zoude op-

maken , geen dogmatisch ftelfel , maar eene , zoo

als het zich best laat noemen, theologifche rede-

neerkuode , waarin de gebreken worden aan den

dag gelegd, die er in de gewone dogmatifche fiiel-

fels heerschten, en de rejte weg wordt aangewe-

zen , langs welken de dogmatiek voornamelijk ea

jn de allereerfte plaatfe uit de Heilige Schrift ont-

leend, en alzoo op hechter grondflagen gevestigd

behoort te worden , dan in de dogmatifche fchriften

der Scholastieken gefchiedt. De Heilige Schrift er-

kende' hij als de hoofdbron der dogmatiek. De ove-

ba, in Epistola ad carolüm V. „ Mihi non probantür,

qui fuorum doctorura fententias per fas et nefas propu-

gnant; in hoc enim e diametro Euangelio adverfanrur, lm

quo non Nominales aut Reales^ fed christum imitari iu-

bemur. Ubicumqup veritatem invenero, eara amplector,

nee patiar, ut quis me iuratum Scothtani aut alio quovis

iiomine appellet. Solius christi verba fub Ecclefi» gfe-

mio iuravi, reliqua omnia contemno,"

(*) UGorum theokgicorum libri XII.
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l-ige bronnen, waarvan men in de Roomschkatholie- na. d. Oj

ke kerk zoo veel werks maakte, waren aan die ééne J^''"'|'5^2*'
tot 1700^

hoofdbron ondergefchikf. Die bronnen waren de acht- .... ,
,,,»»

baarheid der Apostolilche overleveringen , de acht-

baarheid der kerk, de achtbaarheid der kerkverga.-

deringen , de achtbaarheid van den Paus , de acht-

baarheid van de kerkvaderen , de achtbaarheid der

fcholastieke godgeleerden , de achtbaarheid der men-

fchelijke rede, de achtbaarheid der philofofie , de

achtbaarheid van de gefchiedenis der menschheid.

Eindelijk toont canus aan, hoe men van alle dez^

bronnen gebruik behoort te maken in het beoefenen

der dogmatifche godgeleerdheid. Schoon bij ge-

trouw blijft aan de leer zijner kerk , fpreekt hij

niettemin ftout tegen de leerwijze van de Theolo-

ganten zijner kerke , welken hij niet zelden harde

waarheden zegt, die naauwelijks voor hen te ver-»

zwelgen waren. In het achtfte boek gispt hij, zon-

der de minflie verfchooning , de leerwijze der meeste

Theologanten. Die leerwijze was , naar zijne ronde

uitfpraken , allerarmhartigst en flecht ; zij verdon-

kerde het licht, dat uit de Heilige Schrift opreej?i

over den redelijken godsdienst ; zij wikkelde de

Goddelijke openbaringen, die zoo wel het hart ver-

beteren , als het verftand verhelderen konden , in

menfchelijke , wijsgeerige , fpitsvindigheden , die de

denkbeelden niet te regt leidden , maar in de war

bragten. Er waren voorheen in de fcholen Theo-

loganten geweest, die allerlei theologifche vragen

geopperd hadden, en het gene zij op die vragea

meenden te moeten antwoorden, met nietsbeduidcn-

F a d«
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lia C. G. de bewiizen gewoon waren te ftaven. AIzoo had*

JaariS52 ^qj^ 21) de belangrijkfte leerftukken ontzenuwd, van

,
' kracht beroofd , en op losfe fchroeven gezet»

Breedvoerige Kommentariën hadden zij wel gefchre-

ven over de godgeleerdheid , maar dezelve opge-

vuld met beuzelingen, die naauwelijks waardig wa-

ren van weinigwetenden gelezen re worden , en

zelfs voor de zoodanigen meer fchadeltjk waren

,

dan nuttig en voordeelig ; Kommentariën , waarin

alles, wat godgeleerdheid heette, gebouwd was op

de befluiten van kerkvergaderingen , op de getui-

genisfen van kerkvaderen, op de flotfommen van

eene valfche wijsgeerte ; Kommentariën , waarin vooï

het overige alles doorvlochten was met uitdrukkiU'»

gen eener bijzondere fchoolfpraak , die onder ds

geraeene leden der kerke van geen* fterveling kon

verdaan worden, en dikwerf van hen zelfs, dis

haar gebruikten , niet verftaan werd ; Kommenta-

riën derhalve , waarin flechts hier en daar een flaauw

ftraaltje lichts van het Goddelijke woord door de

dikfte donkerheid heen brak , maar het affchijnfel

eener ware wijsgeerte , het affchiinfel eener door

befchaving gezuiverde redeleer, nergens merkbaar

was. De fchrijvers van zulke Kommentariën droe-

gen wel den naam van Scholastieke Theologanten

;

maar zij verdienden noch den naam van Scholas-

tieken, noch den naam van Theologanten. Zij wa-

ren halfgeleerde , waanwijze , haarkjovers , welken

het te doen was, niet om de wanrheid te vinden

en te verdedigen, maar om ten koste der waar-

heid, welke zij ongezocht lieten, over hunne bij-

zou-
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Eendere begrippen ftrijd te voeren , hunne tegen- na C. G.

fprekers door magtwoorden te overbluffen , en zich den
^'^f'^j^Qg*

lof toe te eigenen eener overwinning , die tot oneer -1

ilrekte van de zaak, welke zij voorgaven te hand-

haven. Op zulk eene wijze fchildert canus de

Scholastieke Theologaijten zijner kerkgemeenfchap

met echte kleuren af, niet op eene enkele, maar

op verfcheidene plaatfen. Met dit al blijft hij ge-

trouw aan de leer zijner kerk , met zulk eene naauw-

gezetheid, dat het onbegrijpelijk is, hoe een man

van de voortreffelijkfte talenten in ftaat was, ter

flaving van dezelve eenen grond te verdedigen

,

dien alleen toch de blinde onkunde voor heilig kon

houden. Hij verdedigde namelijk met kracht en

%'uur de Fulgata of gewone overzetting des Bij-

bels , als den eenigen grondQag van de leer zijner

gemeeiifchap, als den eenigen grondflag , waarop

de wire kerk gevestigd was, en met welken zij

in ftand blijven of vallen moest. In die overzet-

ting kon hij volftrekt geene de minfle onderne-

ming der geleerden, om haar te verbeteren , ver-

dragen ; zij was in zijn oordeel van Goddelijk

gezag. Zoo weet het vooroordeel eenen fchranderen

nian den dikften fluijer voor de oogen te binden J Op

die wijze was het onmogelijk , dat immer ten aanzien

van de geloofsleer der Roomfche kerk eenige her-

vorming ondernomen konde worden , hoe veel

lichts er anders ook uit de uitlegkundige werk-

zaamheden der fchriftverklaarders rijzen mogt. ijdel

svaren alle die werkzaamheden, zoo lang her den

t&nm of anderen en moedigen en kundigen thep-

F 3 1^-
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m C. G logant niet gelakte bij zijne godsdienstgenooten , onge-

JaarisS2, hinderd dat licht overal rond te dragen , en de kracht

,^.
' óes donkeren vooroordeels te breken. Maar gedurende

dit tijdperk is niemand met dat oogmerk opgeftaan;

lieeft ten minfte niemand in zulk eene onderne-

ming kunnen flagen. Voor het overige zij ten aan-

zien van dit werk van canus aangemerkt , dat

men nergens bijna beter het leerflelfel der Room-

fche kerk vindt voorgefteld , ook nergens bijna

beter de bijzondere leerpunten aantreft, waarin de

Proteftanten met de Roomfchen overeenkomen.

Het is uit dien hoofde dat dit v/erk van vele Pro-

teftanten altijd zeer hooggefchat is, die gaarn heb-

ben willen belij:ien , dar zij er vrij wat belangrijks

üit geleerd , en den kuifchen , bevalligen , latijn-

fchen ftijl, waarin het gefchreven is, bewonderd

hadden (*).

jwALDo- Onder de Roomschkatholieke theologanten , die

Watus, ^e dogmatifche godgeleerdheid van fcholastieke on-

zuiverheden wilden ontdoen , verdient inzonderheid

ook gerangfchikt te worden johannes maldona-

TUS»

(*) Zie over dit werk van canus ernesti's Nette

theol^ BilniotK IV. B. bl. 178. en volgg. heinricks

Cefchichte der Lekrarien; bl. 298-302 en schröckh's

a. w. IV, d. bl. 65-83. BUDDEUS in zijne Ifagoge

hisi, theol. Lib. posr, 1. I. haalt, omtrent het werk

van CANUS, eene getuigenis aan van l, e, du pin, welke

dus luidt CANI tractatm de locis theologicis opus e:$

flane aurcum , ovinibusque numeris abfolutum , /ujK'^

fnaque 0i^entia concinnaiun}»
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Tus , die ons reeds als een uitmuntend fchriftuit- na C. GJ

legger bekend is. Deze heeft even min als canus
^ ^"^JfQ**

een dogmatisch fyfteme gtfchreven , maar in on- *

dcrfclieidene werken getoond , hoe hij het er op

gezet hadde, om in de fystematifche godgeleerdheid

;^ijner kerk eene aoc hoognoodige hervorming te

bewerken. Zijn oogmerk was, om den godgeleer-

den zijns tyds de grove gebreken onder het oog

te brengen, die er heerschten in de leerwyze van

THOMAS AQuiNAS, CO ,van allen, die dezen voor-

ganger onder de fcholastieken nog meenden te moe-

ten volgen. Om die gebreken nog meer te doen uit-

komen zocht hij eene zeer gemakkelijke methode,

welke naar aller vatbaarheid berekend was , in te voe-

.ren* Dit laatfte vooral heeft hij willen doen in

zijne theologifche verhandelingen , die na zijnen

.dood gevoegd zijn bii de tweede uitgave van zijne

werken (*), welke ten jare 1677 in het licht

verfchenen. Deze verhandelingen waren over de

ïeer der genade, der erfzonde, der Voorzienigheid,

der geregtigheid , der regtvaardiging en der ver-

. dieuftelijkheid van de goede werken. Ook zijn van

MALDONATus aan RiCHARD SIMON bekend ge-

weest (f) eenige onuitgegevene voorlezingen over

.^deleer van Vader, Zoon en Geest ($), v/aarin hij

zich

(*) Opera varia theologica^ ante edita anno kJia,

cum titulo Disputationwn ac Controver'fiarum decifa-'

rum circa feptem Ecc'eftoe facramenta Tomi duo.

Ct) Zie 's mans Bibl. critiq. T. I. C. (5. pag, 56.

(§) Zie HEiNRiCHS a. v'. bl. 302, 303.

F4
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fia C. G. zich bij de voordragt der leer wii gehouden heb-
Janri552

j^^^ ^^^ Apostolifche uitdrukkingen, iret vermiidiiig

. I, .

' van alle fchoolfche termen, welke van de Grie'K-

fche en Larijnfche kerkvaderen uitgevonden zijn ter

verklaring , maar eer ter verdonkerliig van anders

gezonde begrippen Hrekken, Deze voorlezingen

heaben hem alzoo bij zijne tijdgenooten onder de

verdenking grbragt, als of hij den Antitrianen of

Unitarisfen genegen ware, doch waarvan hij volko-

men is vrijgepleit door den gemelden slmon ( * ).

Berigtvan Belangrijk in de daad waren de verbeteringen,

ft
3^^^" ^^^^^ ^^ genoemde Theologanten gemaakt hebben

dertiieo- i" de dogmatifche godgeleerdheid. Wenken genoeg
logifche gaven zij daardoor aan alle de overigen, om hun
godge-

'

leerdheid voetfpoor te volgen ; maar , helaas ! deze wenken

alsECK, werden niet in acht genomen. De meeste theolo-

?n/^^° ' ganten bleven verknocht aan de oude fcholastieke

methode, niet alleen om dat het hun aan ware ge-

leerdheid en fmaak ontbrak, maar ook, om dat,

naar hunnen ellendigen waan , anders de leer hun-

ner kerk niet in hare echte gaafheid tegen de ket-

ters verdedigd, en het geloof der katholieken aan

dezelve niet genoegzaam bevestigd kon worden.

Ter bevordering van het laatfle bevlijtigden zich

inzonderheid luthers bekende tegenftander johan-

?*KS ECU en de. Spaanfche Dominikaan PETRua

DE soTO, door het uitgeven van handboeken des

Jiaiholieken geloofs; welke op eene fcholastieke wij»

?e

(*) In het n. w. bl. 378-488. Verg. scüRqckhs

i. w. IV» bl. 83 , 4.
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2e bearbeid waren. De voornaaoifte fchobstieke fyfte- na C. C.

men, alle on ééne en dezelfde leest gefchoeid , welke ]^^^^S52.
-

° '
tor 1700.

hun meester de heilige thomas hun had achtergela- .

ten , waren die van verfcheidene Spaanfche Jezuiten ,

als FRANCISKUS SUAREZ , GABRiëL VASQUEZ , GRE-

CORIUS DE VALENTIA, BARTHOLOM^ï^US MOLINA,

en anderen; ook die van eenige Duitfche Jezuiten,

als MARTINUS BECANUS , ADAM TANNER eUZ. De
€erfte,welive wij noemden, heeft een vervaarliik groot

dogmatisch werk van negentien deelen in folio uit-

gegeven, waarvan de inhoud eerst in onderfi heidene,

op zich zelve ftaande, gefchriften, en naderhand

van het jaar 1619 tot 1629 tot één geheel zamen-

ftei gebragt, is in het licht gekomen (*;. suarez

bekwam tot zijne eer, of oneer? als fchriiver dezes

werks den naam van den Paus der Overtiatuurkun-

digen , ook dien van den Reus onder de Scholastieken,

Daar dezes mans werk , gelijk alle de overige wer-

ken der genoemde Theologanten zijn, eene dorre,

magere , fpitsvindige verklaring was der fcholastieke

dogmatiek van thomas , is het onnoodig er hiervan

verdere melding te maken.

Intusfchen deden er zich gedurende de zeventien- Verbete-

de eeuw toch nog voortreffelijke Roomschkatholieke
"J"^^

*^"

Theologanten op, aan welke de fcholastieke metho- tiekedog<i

de niet alleen wraakbaar voorkwam , maar die han- i^atiek,

den aan het werk floegen, om hunne tijdgenooten

mede het wraakbare van dezelve te doen inzien.

Dezen voeren wel niet zoo zeer uit tegen de fcho-

las<>

(*} De titel was Cominentationes et Disputationeu

F5
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Ba C. G. lastieke Godgeleerdheid , maar zochten flechts fmaak

Jnari552.
jjj jg boezcmen voor eene meer eenvoudige methode,

tot 1700,

m waarop zij de dogmatiek bearbeidden , en anderen door

hun voorbeeld daartoe op te wekken. Inzonderheid

hielden zij zich bezig met het verzamelen van ge-

voelens beide der Kerkvaderen en der Scholastieken

over de christelijke godsdienstleer; die beoordeelden

zij met naauwkeurigheid , en mogten zij het gedaan

hebben, ook met onpartijdigheid? doch dit ontbrak

er aan; overal ftraalt in hunne fchriften ten duide-

lijklle door eene niets of weinig toegevende voorin-

genomenheid met de uitfpraken hunner kerke. Had-

de dit geen plaats gehad, een in de daad helder

licht zouden zij over de godsdienstleer van het Evan-

gelie, in het algemeen befchouwd , verfpreid hebben,

gelijk zij alleen nu gedaan hebben ten aanzien zul-

ker bijzondere leerpunten, waarin zij met de Prote-

ftanten gelyk dachten.

D. PF.TA- Aan het hoofd van deze pofitive of (lellige Theo-
viüs. loganten, gelijk zij zich naar die Theologanten lie-

ten noemen , welke voor de tiiden der Scholastieken

gebloeid hadden, ftnnd dionysius petavius, te

zijnen tijde de geleerdfte man der geheele Roomsch-

katholieke kerk. Hoogleeraar in de Godgeleerdheid

aan het Jezuiten - kolle^ie te Parijs, in welke be-

trekking hij ftierf ten jare 1652 , oud negen en zes-

tig jaren. Hij werd de Arend der ^ezuiten ge-

noemd. Jammer is het, dat het werk van zulk

eenen geleerden man, het welk ter verbetering van

-de fcholaaieue leerwijze werd uitgegeven , onvoltooid

is gebleven uit hoofde van deszelfs overlijden. Hij

heeft
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heeft flechts daarin behandeld de leer van den éénen ia C. G.

waarachtigen God en van deszelfs eigenfchapptn, de '^^'^'SS'^.

leer van Vader, Zoon en Geest, de leer van de _.

Engelen, de leer van de Schepping, de leer van de

Kerkelijke Oppermagt en de leer van de Vleesch-

wording des Woords (*). De titel des werks is

Theologifche leerftellingm (f). De drie eerde deelen

kwamen in het licht ten jare 1644; en het vierde of

laatfle ten jare 1650. Vijftig jaren later kwam het

werk andermaal aan den dag door de zorg van den

beroemden johannes clericus, die zich als uit-

gever fchuil hield onder den naam van theophilus

ALETHiNus. Met omzigtigheid heeft petavius in

dit werk de fchoolfche methode van de Theoiogan-

ten zijner kerk willen verbeteren. Hij ontnam hun

het gene hij begreep, dat hun fchadelijk was, maar

liet hen behouden zoo veel hij voor hen onfchade-

lijk achtte. De pofitive Theologie prees hij ten

fterkfte aan, als, naar zijne openlijke verklaring,

de eenigfte, welke aan oordeelkundige mannen van

fmaak gevallen kon. De grondflag dezer theologie

was bij hem de heilige fchrifc, welke bij dan ook

verklaarde, fchoon hii duidelijk toonde, dat de uit-

legkunde zoo bijzonder zijn ftudievak niet was. Meer

werks maakte hij dus van de wijsgeerte, welke hij

-meende, dat den Theologanten zeer te (lade kwam,

en wel die van den ouden aristoteles. Evenwel

wachtte hij zich , zoo veel het naar zijne gedachte

be-

(*) Be incarnatione Ferèi,

(t) Dogmata Theologica,
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«a C. G. behoorde te gefchieden , voor het misbruik , dat de

Jaarïssa. fpitsvindisheid der Scholastieken er van maakie. Het
to: 1700 ^ o

, r ,

p- verftand der "eerfte Scholastieken was wel gelcherpt

geweest; zij hadden ter nafporing der waarheid veel

dienst gehad van de wijsgeerte; ook met hare hulp

xvaren zij regt mannelijke verdedigers geworden van

dezelve , vooral tegen de dwalingen , die uit eene over-

drevene genegenheid van de oudere Christenleeraren

voor de Plaionifche wijsgeerte gefproten waren. De

oude , echte , fcholastieke godgeleerdheid was derhalve

niet zoo verwerpelijk , als zij van erasmus befchouwd

was geworden, die haar geheel onnut niet flechts,

maar ongerijmd had verklaard. Dit ging te verre.

De fcholastieke godgeleerdheid behoorde tot haar

oorfpronkelijk beftaan te worden terug gebragt, zoo

als zij gevonden werd in de fchriften van lan-
• ïRANK, ANSELMUS en HiLDEBERT, die in de elfde

«euw leefden ; en dan ware deze godgeleerdheid

eene wetenfchap, den Theologant waardig. Zij

moest alzoo gezuiverd worden van de ingeflopene

barbaarschheid , van nietsbeduidende twistvragen

,

van onverklaarbare uitdrukkingen, van onverdaan-

bare kunsttermen enz. Voegelijke, gepaste, eigen-

aardige kunsttermen mogten er in de theologie blij-

ven ; want zij was eene menfchelijke wetenfchap.

Als zoodanig fluit zich, naar her oordeel van pe-

TAVius, de oorfpronkelijk reine Scholastieke god-

geleerdheid aan de Pofitive godgeleerdheid, van wel-

ke zij eene dochter is. Dit laatde tracht petavius

te betoogen , d. or het vergelijken van vele niet on-

belangr/jcie vragen van de Scholasiieke godgeleerd-

heid
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fceid met de zoodanigen , welke reeds voorheen na C. G,

door de oude Pofitive ffodeeleerden seopperd wn- r^^^SSa-
° o rr

j^j 1700,
ren. Alzoo wilde dan petavius de Scholastieke y-

godgeleerdheid vereenigen met de Pofitive, en de

zuivere bronnen der eerfte in de deugdelijkheid der

hatfte zoeken. Dit zijn de denkbeelden, welke in

*s mans werk heerfchen , en waarnaar hij zijnen

ganfchen arbeid heeft ingerigt (*). Hetzelve be-

helst alzoo minder eene oordeelkundige ontwikkeling

van de theologifche dogmatiek , dan eene oordeel-

kundige gefchiedenis van dezelve. Met volkoiaen

regt mag hetzelve genoemd v/orden een magazijn

van alle vroegere en latere theologifche begrippen^

die niet alleen in de kerk bij allen of flechts bij ve-

kn gangbaar waren , maar ook van enkele gods-

dienstleeraren werden voorgedragen, zonder dat zij

dikwerf begunfligers vonden. Vele losfe onderfld-

lingen, zelfs bloote invallen van meer of minder

beroemde mannen, werden niet voorbijgegaan. Bij-

zonder naauwkeurig is hij in de opgave van de ge-

voelens der kerkvaderen , ten einde daaruit die gron-

den van achtbaarheid te ontkenen , waarop hij da

geloofsleer zijner kerk als op eenen onverzettelijken

berg wil doen rusten. Voor de gefchiedenis der

theologifche dogmatiek is derhalve dit werk van

PE-

(*) „Theologiam tricis fchol£B & pedicis expeditsm

ad liberos & patentes prisca? Ecclefiai campos , fanctorum-

<jue Patrum tritos vestigiis , revocavit petavius." Jia vere

fentit doctisfimus DANièL Huëiius in Commeniario rerum

a:l fe pertincntium Lib. I. p. 61,
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Dft C. G. pETAVius , fchoon van grooten omflag , evefiwe!

Jaarissa
j^^j. volkomenfte werk , dat er als zoodanig gevon-

tot 1700. ' ^ ^

m , den wordt, alleen namelijk met betrekking tot de

afgehandelde leerftukken. Hij had toch zijn plan

llechis half bearbeid ; er ontbraken van de tien fluk-

ken, welke, naar zijn beftek, de onderwerpen zou-

den zijn van zijne behandeling, nog deze vijf over

èe fakramenten , over de wetten^ over de genade^

over het geloof, de hoop , de liefde en allerlei deugd

^

en over de zonde. Aan dezen en genen geleerden

Jezuit is wel verzocht, om dit werk van petavius

te volmaken , maar niemand ooit heeft dat of willen

of kunnen op zich nemen (),

t.TOMAs- Eenigermate toch heeft het onvolkomene van den
SINUS.

arbeid van petavius vergoed de geleerde ludo»

vicus THOMASSINUS, wicn het gelukt is een werk,

onder denzelfden titel (f), met hetzelfde oogmerk

aangevangen, ten einde te brengen, en in drie dee-

len uittegeven van het jaar 1680 tot 1689. Maar

in kunde , in fchranderheid , in naauwkeurigheid

,

ook in de wijze van voordragt, moest deze Theo-

logant verre achter petavius blijven. Dus is het

oor-

(*) Zie over dezen arbeid van petavius het a. w,

van HEiNRiCH bl. 377-382 , schröckhs a, w. IV Deel,

bl. 88-99, wiESxn Intrad, in Hifi. Lifterar. Theol.

revel, p, 367; en mijne Letterk. Gefck. der Syftetnat.

Godgel. III Deel. bl. 383-387, waar men vinden kan

het gene ik hier met opzet niet bijzonder heb aan-

gevoerd.

(t) Dogmata Theologiea.
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oordeel van allen , die te dezen aanzien bevoegde na C, O.

regters waren (*). J^ar^SS^.
» ^ '^ tor 1700,
Hetzelfde zij gezegd van frans baptista du

HAMEL, een* Franfchen Theologant , die ten jare f-baptis-

1691 te Pan'fs in het licht gaf eene Befpiegelende jj^mel.

en praktifche godgeleerdheid^ bearbeid naar de leer

det heilige vaderen^ en voor het fchoolgebruik ge-

fchikt (f). DU HAMEL ttacht in dit werk , dat

uit zeven deelen beftaat, de fcholastieke godgeleerd-

heid, welke hij in verband plaatst met de gevoe-

lens der vaderen , te verbeteren , en maakt daartoe

gebruik zoo van de nieuwe als van de oude wijs*

geerte. Dit zeker gaf geene geringe verdiende aan

zijn werk, en tevens blijken van zijne edele wel-

denkendheid in het toetfen der leerftellingen van

zijne kerk. Deze vergeleek hij met de gevoelens

der vaderen, gelijk hij de wijsgeerige uitfpraken van

Aristoteles vergeleek met die van descartes

en gassendus. Op die wijze oordeelde hy als

wijsgeer en als godgeleerde. De vorm zijner god-

geleerde dogmatiek werd dus gezuiverd van de

fcholastieke verbasteringen , en bekwam eene aan-

valliger gedaante. Hoe vele waarde dus ook deze

arbeid van du hamel hebben moge, dezelve moet

even-

(*) Zie over dit werk HEI^RICHs n. w. hl. 382,

tviESTii 1. I. pag. 567, 568; en mijne Gefch, der Syfi,

Codgel. III D. bl. 387.

( t ) Theologia fpeculatrix &' practica iuxta fanc'

toriim patrum dogmata pcrtractata ^ S ad ufuni fchola

ficcommodata.
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isa C. G. evenwel beneden die van petavius gefchat woT*

Jaaris52- den. Ook dit v;as het oordeel van alle deskun*
tot 1700

digen (*).

Eindelijk verdient hier nog genoemd te worden

NATALis ALEXANDER , ook een Franfchc Godge-

leerde van de orde der Dominikanen, die niet al-

leen te veel kunde, maar ook te veel fchrander-

heid van geest had , om de voetftappen zijner

voorgangeren te drukken. Van zijne vrije leerwijze

gaf hij uitmuntende blijken , bijzonder in een , ten

jare 1693 uitgekomen , fyrteme , hetwelk den titel

had van Leerftellige en Zedekundige Godgeleerd'

heid (f). In hetzelve wordt een vrij matig gebruik

gemaakt van fchoolfche fpitsvindigheden en wijs-

geerige befpiegelingen. Het werk beftaat uit tien

oktaafdeelen , waarvan de eerfle vijf de dogmatifche

godgeleerdheid, en de overige vijf de zedekundige

behelzen. natalis alexander fcheen er zijne

eer in te ftellen, dat hij een Scholastieke Theolo-

gant was, maar ook het zijnen, pligt te achren,

de menigvuldige gebreken, welke hem als zooda-

nig , onder het beoefenen der van hem geliefde

wetenfchap , waren voorgekomen , aan anderen , die

met hem daaraan hunne vlijt wijdden , aantetoo»

nen, en dit niet alleen, maar dezelve dadelijk te

verhelpen en te verbeteren. Hij trachtte de fcho-

las*

(*) Vid. Bu DDEi Ifngoge p. 9. wALCtiii Bibl- Sel,

T. I. p. 153 en 154, HEiNRiCHS a, w. bl. 382, 3835

verg. mijne Qefch der S^^ftem- Qodg. bl. 377, 378,

(f) Theologia dogmatica &' moralis„
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Fasiieke godgeleerdheid tot Iiaren eerften oorfprong na C. G»

terug te brengen, waarin zij, naar zijn oordeel, ^^^"55**

niets wraakbaars had gehad, maar integendeel veel ___«
geeds en nuttigs (*}*

Hoe zeer ook de pogingen van alle deze Theolo- Verdere

ganten , die de fcholastieke dogmatiek van al het ,

'^"^^'*
° ' *= len van
ongelijke , dat haar van tijd tot tijd had bezoedeld , de fcho»

zochten te zuiveren , door het gezond verfland l^s^ieka

moesten worden goedgekeurd , was echter hetzelve
ti^jj.

tegen het vooroordeel niet befland , dat , met angst

gepaard , het daar voor hield , dat , wanneer de leer-

wijze eenige verandering onderging, ook de leer

daarin deelen en daarbij lijden moest. Door dezen

weg bleef dan de fcholastieke godgeleerdheid , zoo

als zij fteeds door de Thomisten en Scotisten be-

oefend was , algemeen in aanzien , tot zelfs het

midden der achttiende eeuw, toen nog de Italiaan^

fche Kardinaal vincentius ludovicus gotti,

die het ook ondernam dezelve tot haren vroegfteii

oorfprong terug te brengen , in de voorrede voor

zijne, ten Jare 1750 uitgekomene, fcholastiek dog"

viatifche godgeleerdheid^ over het verregaand mis-

bruik, dat men van dezelve gemaakt had , zware

klagten aanhief (f). Deze klagten fchijnen eindelijk

in«

(*) Zie HEINRICHS a, vv. b!. 384, en mijne Gejch. dei^

Syjlem, Godg. III Deel. bl. 379, 380.

(t) „Non modica pars theologorum ," inquit, „pure

fcholasticis quasstionibus & metaphyficis fubtiiltatibus

ac tricis plus aequo indulgens, iuvenes paene ieiunos di^

mittit in veriratibus vere iheologicis & folura ad nnufe-

Herv. VII. G ara
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na C. G indruk gemaakt re hebben. Ten minde van dien

Jaar 1552. ^--^ ^^ verloor de fcholastieke godgeleerdheid in dei
cot 1700. •' ^ ° ^

,1 fchatting van alle Theologanten , die in kunde en

fmaak uitmuntten , hare ingebeelde waarde. In Ita-^

lië, in Spanje^ in Brahand enz. hield zij wel nog

het langst haar gezag in de fcholen der Theologan-

ten , maar elders, vooral in Duitschland^ moest zij

bukken voor de duchtige (lagen, die haar van tgd

tot tijd werden toegebragf, zoo dat zij aldaar, itt

vervolg van tijden , even min , als bij de Prote-ilan-

ten in alle landen, befchermers vond, en thans alle

beruchte verfchilvragen , die voorheen tusfchen Tho-

misten en Scotisten met zulk eene hevigheid tel-

kens geopperd werden, bijna vergeten zijn.

Berigtvnn Wij gaan over tot het geven van een historisch

de zede-
|jgj.jg( y^jj ^jg zedekundige godgeleerdheid , met het

godge- gene verder tot deze wetenfchap kan gebragt wor-
leerdheid ^gj,^ £)e omllandigheden , waarin de Roomschka-"

tholiek blijvende Christenen, ten tijde der Hervor*

ming , verkeerden , bragten mede , dat zij ook op de

ftudie dezer wetenfchap zich meer begonnen toeieleg-

gen. Sedert de dertiende eeuw was dezelve jammerlijk

verwaarloosd geworden; de zeden waren gaandeweg

ook onder de geestelijken verbasterd; de deugdzame

werd onder hen niet zelden befpot , de ondeugd-

zame als voorbeeld gevolgd. Deze zedeverbastering

ging zoo verre, dat de Godgeleerden niet eens meer

wisten , altoos niet meer fchenen te weten , wat

deugd

am usque refertis disputationibus , ad fidei negotium aui

facram eruditionera minirae pertinentibus."
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deugd en ondeugd was. Immers in hunne fcholen nn C. (k

waren zij gewoon met elkan leren daarover te twis-
)^^^^55*-

ten, en malkanderen dien aangaande allerlei ver» n ....-,

fchilvragen te laren oplosfen , verfchilvragen , die

voor en tegen dikwerf zoo beantwoord werden

,

dat de deiigtlelijkheid ot ondeugdelijkheid eener daad

zeer twijfelachtig was. Hoe zouden zulke Godge-

leerden dan voorfchriften geven ter betrachting van

ware deugd en ter vermijding van ondeugd? Ook
wanneer zij die al gaven , werden doorgaans dezelve

in zulke fpitsvindige onderfcheidingen ingezwach-

teld , onder zulke barbaarfche namen , dat de denk-

beelden van goed en kwaad ook hier door niet

weinig van hunne helderheid verloren. Steeds lang

was de zedekunde door de Godgeleerden befchouwd

als een aanhangfel van de dogmatiek. Dus bleef

deze wetenfchap dor en mager ; wanneer iemand

haar in den ganfchen omvang meende omvat te

hebben, dan beftond zijn onderrigt flechts in het

voordragen van eenige lesfen over de tien gebodeti

en het gebed des Heeren. Op deze wijze onder-

fcheidde zich johannes picus van de overige

pofitive Moralisten. De meeste waren Myfliieken,

die bijzondere zedelijke ft'^fFen kozen ter bearbeiding,

zonder dezelve fyftematisch te behandelen; gelijk

johannes gerson vier vertoogen uitgaf over het

gebod ,, Gij zult niet doodflaan!" over het gees-

telijk leven der ziel; over de geestelijke bedelarij

i

en PETRUS DE ALLIACO zijne Overdenkingen over

de zeven zoogenoemde hoetpfalmen; over de vier

trappen der geestelijke ladder enz. En wat dé

G z Schr-
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na C. G. Scholnstieken aangaat , die gaven zedekundige ver*

toriroo li^i^delingen , der lezing van alle verftandige , deugd-

m lievende. Christenen onwaardig; zoo als over de

onderfcheiding , die men maakte tusfchen de doo-

delijke en vergeeflijke zonde ; gelijk henricus de

HASSIA ; over de dapperheid
, gelijk de biecht-

vader van LODEwijK den elfden, martinus magis-

ter.

Verdien- De beste zedeleeraars waren zeker de Myftieken,

üf' .
'^ die alleen voor het hart, voor het gevoel, voor de

Myitie- ö j

ken. inbeeldingskracht werkten ; daar integendeel de

Scholastieken , ook dan , wanneer zij zedelesfeii

voorfchreven , voor het verftand zorgden , en zich

in fpitsvindige onderzoekingen verdiepten, waaron-

der het hart koud en onbewogen bleef. Terwijl de

Scholastieke Godgeleerdheid, ook wat het zedekun-

dige gedeelte aangaat, federt de twaalfde eeuw al

meer en meer bedorven was geworden , was de

praktifche zedeleer der Myrtieken, federt dien tijd,

gaande voort zuiverder geworden, en fcheen haar,

zelfs in het oog der Hervormers , niets bijna te ont-

breken, dan licht en helderheid, erasmus was

onder de Roomschkatholieken ook hier de eerfte,

die in deze behoeften voorzag ; bij gaf uit een

Handboek voor den christeJijken krijgsman C * ) >

een"" troostbrief aan de heilige maagden (f) ; een

werkje over de verachting der wereld Q)j en een

boek

(*) Enchiridion iniütis chr'ntiani.

(f) Epistola confolatoria ad virgincs facraifr

C § } Opinculum de contemtu mtindi*
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boek over de voorbereiding tot den dood C * ). na C. G,

ERASMUS werd op dezen we? door velen gevoled, J'''"'S5-«
^ ^ ^ ' tot 1700,

die hem evenwel, gelijk dit nooit het geval was , ,.

niet op de zijde kwamen , als daar waren ludovi-

cus vivES Ct)» de Kardinaal bellarmyn (§),
en anderen. Langzamerhand floop in de Mytliek,

bij de Roomschgezinden , op nieuw het oude bederf

in
, gelijk men dat reeds weder aantreft in de fchrif-

ten van frans de sales (*) , i.iaximiliaan

SAND^US (tt)? yiCTOR GELENIUS (%$'), KON-

STANTIJN BARBANSON (***), JOHANNES BONA (fff)

enz.

De beste Moralisten waren alzoo de zoogenoemde Van de

poficive Moralisten of Myllieken. Tegen dezen fton-
J^^uiten.

den lijnregt over de Scholastieke Moralisten , die

hunne zedekundige fyftemen geheel inrigiten naar de

grond-

(*) Liber de praparatione ad mortem» Estnnt b£cc

omnia erasmi opuscula T. V. Opp. edit. Liigd. 1703.

(t) In zijne Exercitationes animi in Deum-^ Preca-

tiones £? meditationes quotidiance generales.

(§) In zijne drie boeken de gemitu Columbce ; en in

2ijn werk de adfcenfione mentis in Deum per fcalai

rerum creatarum,

(**) Introduction n la vïe devote^ 1671 ; La Epitre%

fpirituelles 1676; Les vraies Entretiem fpiritiielle% 1688.

(ft) Theologia myftica feu contemplatio divina , Reli-

gioforum a calumniis vindicata, 1627.

(§§) Summa practica theologice myjlide, 1646.

(***) Compendium vevce theologice V3yjiic<et 169^.

(ttt) f^i^ cotnpendii ad Deum. Manuductio ad ca-

lum. eet. 1664.

G3
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isa C. G. grondfchets van thomas aquinas (*). Inzonder-

Jnarissz. {^gj^ hebben, onder dezelve, uitgemunt dejezuiten,

.,_^ '

die evenwel van hunnen arbeid in dezen , zelfs bij

hunne geloofsgenooten , zoo weinig d.inks hebben

behaald , dat men hen verdacht heeft gehouden

,

als hadden zij den toeleg, om de zedekunde te ver=

valfcben; waartoe zij trouwens zelve door fommige

Hellingen en onderfcheidingen hadden aanleiding ge-

geven. Daar men in de Roomschkatholieke fcho-

len, gelijk wij aangemerkt hebben , twist voerde

over het gene al zonde was of niet, over het gene

deugd of getne deugd was, zal het niemand be«

vreemden , dat de Jezuiten , die te dien tijde den

roem hadden van de fpitsvindigfte overnatuurkundi-

gen te zijn , boven anderen vaardig zoo in het maken

van tegenbedenkingen als in het oplosfen van de-

zelve , ook in het veld dezer wetenfchap kloeke helden

waren , om , waren zij eenmaal overwinnaars , dan zelfs

de zedelijkheid der menfchen naar hunne bijzondere

beginfelen, ter bereiking van hun oogmerk , zoo veci

mogelijk, te wijzigen. Eenen nog niet verdonkerden

naam hebben zich te dezen opzigte verworven ga-

BRlëL VASQUES, FRANS SUARES , THOMAS SANCHEZ,

alle drie Spaanfche Jezuiten; voorts leonardus

LESs, PAULUS LAijMANN, beide Jezuiteu in Z>«;V/c^o

land. Die allen gaven, in de zestiende eeuw, toen

de Jezuiten zich op de zedekunde eerst regt begon-

nen toeteleggen , hunne fyflemen , zoo zij heetten

,

over

(*) Te vinden in 's mans Summa , en aldaar getiteld

fecunda fecundce^
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over deze vvetenfchap in het licht. Zoo zij heetten, aa C. G,

fchriif ik: want het waren eiffenlijk ffeene fyftemen, I"^ri55a.

welke zij vervaardigden , en even min was het ei- .

genlijke zedekunde , welke zij daarin behandelden.

De aanvang en voortgang der echt christeUjke god-

zaligheid wordt in hunne werken niet eens aange-

roerd , dus ook noch van de bronnen noch van de

hulpmiddelen derzelve een woord gerept. Niet eens

is zelfs hunne voordragt eene methodieke christeUjke

leer der deugd. Zij is een droog ftelfel van onder

eikanderen vermengde natuurlijke , burgerlijke , ker-

kelijke, christelijke regten en pligten. Allen waren

zij er flechts voor, om de geestelijken hunner kerk

te onderrigten , hoe die, bij ontelbare zedekundige,

Icerkplegtige , kerkregtelijke , ook dogmatisch prak-

tifche vragen en gevallen , te denken en zich te ge-

dragen hadden. Over het hart en over den wandei

bekommerden zij zich in het geheel niet; maar zoo

veel te meer flepen zij hun verftand, om bedreven

te zijn in fpitsvindig onderfcheiden en uitvinden van

verfchalkende ftrikredenen. Alles werd onder hunne

handen ftukwerk, beftaande uit deelen en onderdee-

len , die doormengJ waren met verfchilpunten , waar

over voor en tegen kon ten minde moest getwist

worden. Edele, vastgevestigde , zigtbare, van elk

gevoelde, krachtig werkende, christelijke grondbe-

ginfelen moesten alzoo niet zelden bij hen wijken

voor losfe , donkere , met eikanderen flrijdende , en

evenwel als voor vereeniging vatbaar befchouwd

wordende gevoelens van vroege en latere Godgeleer-

den, die den roem hadden van verftandig en wijs

G .| 15
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Hfl C. G. te zijn , of voor het gezag van de wetten der
jEari552.

j^gj.jjg jjjg jJqqj. zoodanige menfchen gemaakt vva-
|0£ 1700,

' a ö

,. ren (*), Van zulken ftempel waren de zedekun*

dige fchriften van antonius diana, Siciliaanfchen

Inquifitieraad (f), van johan caramucl lobko-»

wiTZ 5 eenen Spanjaard (§).

Vervolg. In de zedekundige fchriften van de gemelde The-»

ologanten werden dus de grondflagen gelegd van

die flakheid bij het beoordeelen van deugd en on--

deugd 5 welke men in den hiertoe betrckkelijkeii

arbeid der Jezuiten wraakt en berispt. AVaar toch

,

. bij het beoefenen der zedekunde, geene vaste, in

het oog loopende, en op het gevoel onmiddellij-

ken invloed hebbende grondbeginfelen zijn , daar

ryzen flraks allerlei bedenkelijkheden , twijfelingen

,

verfchilvragen en gewetensgevallen. En wie zal

dan aan derzelver menigte een einde vinden? Wie
zal den voortgang ftreraraen der daaruit ontftaande,

ontelbare, twisten? Wie -den verderflijken ftroom

keei-en van de drieste uitfpraken der zich in alle

bogten wendende verfchilvoerders , vooral wanneer

zij ftrijden , niet om de waarheid , maar om de

zaak van hun belang te doen zegevieren , vooral

ook wanneer zij de grooten en aanzienlijken der

wereld trachten te behagen, onder het voorgeven,

van aan de zedeleer eene beminnenswaardiger ge-

daauf»

(''') Men verg. schröckhs a. w. IV D. bl. 108.

(f) Refoliitionei moraki', 628.

(§) Theologia MoraliSi ad prima eaque clarisfima prin-

cij>ia redacia; 1645.
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daante te geven? Dit mng worden toegepast op na C. G,

den veelvuldigen arbeid der, in de kafuistifche ze-^^^'^^a.
°

, i3c 1700.
dekunde geoefende

, Jezuiten , volgens het édiirtem- .«.«—.,

mig oordeel van de beste Moralisten zoo binren

als builen derzelver kerkgcnootfchap. Welke toch

waren de voornaamfte flotfommen hunner voor en

tegen betwiste, maar eindelijk, zoo men het daar

voor hield, befliste kafuistifche verfchilvragen? Zij

betroffen het zoogeiioemde Prohahiliiwe , de Phi-

lofofifche zonde, de Regeling van den wil en de

achterhoudendheid van gedachten» Het Probabilisme

bragt mede , dat men elke daad als geoorloofd

befchouwde , die flechts op eenig gezag rustte.

Dat gezag was of het gevoelen van eenige voor-

name leeraars der kerke, of het gevoelen zelfs van

éénen enkelen leeraar; ook het gevoelen van ^^n

perfoon zelven, die de daad bedrcLf, of anders ook

het heerfchend volksgevoelen. Met dit Probabilisme

Hond in het naauvvst verband het onderfcheid

,

door de Jezuiten, in navolging van fommige Scho-

lastieken , gemaakt tusfchen de Philofofifche en

Theologifche zonde. De eerfte had plaats bij eene

daad , welke begaan werd zonder aan God te

denken , of zonder in overweging te nemen , dat

men God daardoor beledigde. De andere gefchied-

de bij de gedachte aan God , en met oogmerk

om Hem te beledigen. Deze zonde alleen was

ftrafwaardig
; gene niet. Van erger natuur nog

was de Regeling van den wil, of de kunst om
aan een ondeugend voornemen eene deugdzame

rigting te geven. Zij rustte , bij de Jezuiten , op

G 5 de
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Ba C. G. de Helling, dat men daden, die naar haren aard

jaari552.
jj-^jjgj waren, üoed heeten kon en moest, wan-

sa: 1700. ' ^ '

„ neer de perfoon , die haar bedreef, dezelve flechts

mci een heilzaam oogmerk . verbinden konde. Da

achterhoudendheid van gedachten (*) beftond daar-

in, dat men volkomene vrijheid had, bij getuige-

nisfen, beloften, verbonden, zelfs wanneer zij met

eeden bevestigd werden, in zijne gedachten iets

achter te houden , zijne woorden en betuigingen

in eenen anderen zin te nemen , dan hii , met wien

men te doen had, dezelve waarfchijnlijk nam, en

zich alzoo van eene opzettelijke dubbelhartigheid

te bedienen (f). Op die wijze beproefden de Jezuiten

in hunne zedekundige lesfen onmogelijke dingen;

zij zochten de deugd te vereenigen met de on-

deugd, CHRISTUS met belial. Op die wijze at"

beidden zij met kracht, om het groote aantal der

zonden te verminderen, de zwaarte der zonden te

verligten , de ftrafbaarheid derzelve te verkleinen ,

het pligtverzuim te ontfchuldigen , het kwade goed

te maken, en het geweten tot rust te brengen.

Op die wijze fchaamden zij zich niet grondregelen

inteboezemen , die voor het zedelijk rijk van waar-

heid en godzaligheid allerverderflijkst waren , zelfs

de burgerlijke wetten in de rijken en geraeenebes-

ten van hare kracht beroofden. Deze grondrege-

len

(*) Bij de Jezuiten in het Ladjn genoemd Rcferva-

tio mentalis.

(t) Men vergelijke mijne Kerkelijke Gefchtedenis der

(ichttiende eeuw; XII D, bl. b'o en 81.
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ien treft men aan , minder of meerder ontwikkeld , "'^ C. G.

in de fchriften van de beroemdfte Jezuiten van eenen j^j lyoo»

MARIANA, BELLARMYN , BECANUS , SUAREZ , SAN- -̂

TAREL enz. Voornamelijk heliben er voor ge-

zorgd, dat de nakomtlingfchap hen te dezen aan-

zien niet ligtelijk vergeten zal , franciscus tole-

TUS (), THOMAS SANCHEZ (f) Cn ANTONIUS DE

escobar. y MENDOZA (S)» ^"^ ^"c Spaanfchc

Jezuiten ; etienne tauny , een Franfclie Je-

zuit (**); maar inzonderhieid hermannus lusen-

BAüM , een Westfaalfche Jezuit , die als Rektor

van het Kollegie te Munfter ftierf in het jaar

1669 (ft). Deze laatfte fchijnt tot het fchrij-

ven van zijn aaiiflotelijk werk aangehitst te zijn

door" wraakzucht regen den beroemden antoine

ARNAULD , een' leeraar van de Sorbonne ^ die ten

jare 1643 had uitgegeven de zedelijke godgeleerdheid

der

(*) Dez2 gaf in het laatst der zestiende eeuw uit

Summa Cafuiim confcientiae abfoliith(ima.

(t) Deze gaf ten jare 1614 uit zijn werk de fancto

Matromonii facramento^

( § ) Deze gaf ten jare 1652 uit Univei-fce theologin^

tnoralis problemata^

(**) Deze gaf ten jare 1639 uit Somme des péchés,

qui fe commettent en tom états de leurs qualiiéSy et en

quelles occurrences ih font mortels ou véniels,

(ft) Deze gaf in het jaar 1645 uit McdiiUa theologie

moralis, een werk, dat vervolgens meer dan vijftigma-

len op nieuw in het licht is verfchenen. Over hetzelve

zie men mijne KerkeL Cefch, der achtt. eeuw; XII D,

1)1. 503-507.
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n§ C, G. der J'ezuiien (*) , welke hij met de veifoeijclijk-

]ai)ii552.
(|g kleuren afteekende. busenbaüm heeft dus waar-

tot Ï/GO,

II
fchijnlijk vvüleii toonen , dat zijne orde noch voor

ARNAULD , noch vooF vclc Franfchc Bisfchoppen ,

(iie zich aan deszelfs zijde geplaatst hadden , be-

vreesd was, maar hare leer, ondanks allen weder-

ftand , wel durfde handhaven , zelfs in krachtiger

licht zetten. Hoe het ook geweest zij , arnaüld

zag uit den Jezuitifchen windhoek een onweder,

dat verfchrikkelijkheden dreigde, legen hem komen

aandrijven. Maar naar cene veilige wijkplaats uit-

ziende, waar hij zich bergen konde, vond hij die

eindelijk in de voortreffelijke Brieven (f) van den

oordeelkundigen , kiefchen , evangelifchen blaise

pascal , toen verholen onder den naam van louis

DE montable, die in dezelve, ten jare 1656, het

zedekundig lleUel der Jezuiten in het volfle licht

plaatfte , meestal met hunne eigene woorden , op zulk

eene wijze, dat den onpartijdigen nu de oogen geo-

pend, en hunne harten met afkeer vervuld werden.

Verdien- Deze Brieven van pascal werden in het Latijn

laTfenis-
vertaald door pierre nicole , één' der beroemdfte

ten, Janfenisten, die niet alleen dezelve met uitmuntende

aanmerkingen verrijkte, maar ten jare 1671 als hei"^

vormer der zeckkundige godgeleerdheid , die door

de Jezuiien zoo fchandelijk vervalscht was, in het

licht gaf zijne Proeve eener zedeker , beiiaande uit

tien

Q*^ La Theologie morale des Jefüitei.

(t) Provincialcs , ou Lettres ecrites a vn Provincial

des fees anus.
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tien deelen (*). De inhoud dezes werks is Moraal- na C. G<

asketisch. De grondflag van alle zedelijke pligten
J^f"?^*'

is, bij hem, zich zelven te kennen. Deze zelf- —
kennis overtuigt den mensch van zijne verdorven-

heid en ellende; en deze overtuiging moet den

mensch leiden tot God, dien hij regt moet zoeken

te leeren kennen , niet op eene onvruchtbare phllo-

fofifche, maar op eene hcikame christelijke wijze,

die licht ontfteekt in de duisternis langs de paden

des levens. Dan , naardien bij alle vromen het

voornemen, om God in geest en waarheid te die-

nen, door menigerlei hindernisfen , in de uitvoering,

belemmerd wordt, moeten zij, om in hetzelve ge-

fterkt te worden, de meest gefchikte middelen aan-

wenden. Het beste middel is de vrees voor God,
geene flaaffche, maar eene kinderlijke vrees. In

zulk eene vrees moet de mensch fteeds blijven

voortleven. Hij wordt dan bewaard voor de zonde,

die hy weet, dat zijnen hemelfchen Vader mishaagt,

en aangefpoord tot de deugd, die Hem welgevallig

is. Ter bevordering van het eene en andere, ia

alle betrekkingen , heeft de mensch , onder een bid-

dend opzien tot God, onderfcheidene wegen inte-

jGaan, welke hem door den fchrijver worden aange-

W€-<

(*) Als zoodanig is het werk gedeeltelijk door des

fdirijvers eigene zorg, gedeeltelijk, na zijnen dood,

door die van anderen uitgekomen, en eindelijk in tien

deelen verfchenen ten jcre 1700 in den Haag, onJer

titel van Esfais de Morale , contenus en divers Traites

fur plu/teurs devoirs mportam.
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ua C. G. wezen. Dit is de hoofdzakelijke inhoud van het

JaariS52. ggj.j^g jjggj^ De volgende deelen beftaan uit onder-
cot iroD,

,
fcheidene, wel op de zedekunde eene regtltreekfche

betrekking hebbende, maar niet overal door eenen

goeden zamenhang in eikanderen fluitende verhan-

delingen, zoo dat zij geen geregeld Idelfel van deze

wetenfchap uitmaken. Allen nogtans zijn zij rijk

in uitgezochte, belangrijke, zedekundige, waarnemin-

gen, die de baarblijkelijkfle bewijzen leveren van

des fchrijvers diepe menschkunde, en van zijne be-

kwaamheid tevens, om het vervullen der Evangelie-

pligten gemakkelijk te maken ( * ). Hier en daar

viert hij wel een' te ruimen teugel aan myftieke be-

fpiegehngen; doch zulks kan men ligtelijk toegeven

aan een' man, die de godsdienstlesfen van augus-*

TiNus, welke door hem gevolgd werden, beoor-

deelde naar de ftrenge grondbeginfelen der Janfenis-

ten, lijnregt overgefleld tegen de losfe grondbegin-

felen der Jezuiten.

Vefvolg. NicoLE werd alzoo , in volle kracht van het

woord , de hervormer van de , in de Roomschka-

tholieke kerk , deels verwaarloosde , deels vervalsch-

te , christelijke zedekunde. Tegen het einde der

zestiende eeuw flonden er in Fra7ikrijk meer Mo-

ralisten op, die aan de hervorming hunner gelief-

koosde wetenfchap arbeidden , maar niet dan na

dst

(*) Men leze over dit werk van nicole he: oorieel

van scHRöcKH in zijn m. a. w. VII D. bl, 220-229;

en vergelijke mijne Kerkel. Gefchi der achtt, eeuw\ XIÏ

Deel. bl. 509, 510.
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dat zij hiertoe door nicole waren opgewekt ge- na C. G,

worden, die hun was voorgegaan, en met zijn ont- J^anssa.

ftoken licht hun den weg had gewezen. Onder
*

deze volgers van nicole verdient inzonderheid ge-

roemd te worden lernard lamy, een Priester

van het Oratorium, die ten jare 1715 overleden is.

Deze gaf ook wel geen zedekundig fyfteme, maar»

in zoogenoemde gefprekken , eenige vertoogen uit

,

waarin hij de waarheid en heiligheid der christe"

lijke zedeleer trachtte te bewijzen. Zij verfchenen

ten jare 1688 (,); maar werden ten jare 170Ö an-

dermaal door hem bearbeid , en als zoodanig met

nog drie andere gefprekken als een geheel nieuw

werk toen uitgegeven. Hetzelve beflaat alzoo uit

vijf gefprekken , die even zoo vele boekdeelcn be-

vatten. In dezelve worden de pligten der godza-

ligheid uitvoeriglijk ontwikkeld , en de middelen ^

welke ter betrachting van die ph'gten moeten wor-

den in het werk gefteld, met groote naauwkeurig-

heid aangewezen. Maar ook dit werk is, even

gelijk dat van nicole , niet vrij van myflieke grond*

ftellingen, die den christelijken beoefenaar der ware

godzaligheid onwaardig zijn , als bij voorbeeld , dat

alle uitzigt op eigen voordeel buiten den godsdienst

moet gebannen zijn, enz. Zulks echter bragten de

toen nog niet ongeklaarde tijden mede.

In Duitschlandtn andere Roomschkatholieke landen Berigtvaw

lag de christelijke zedekunde, als wetenfchap, nog'^^'^^°^'

ge-

(*) De titel was Bemonflration , on preuves evijcnies

He la vcrité de la fainteté de la Morale chretlenne^
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na C. G.

Jaari552.

toe 1700

fcningder

christelij-

ke Z2de-

Jkunde

buiten

Frank-

rijk, in

Duitsch-

land, enz.

Berigtvan

de beoe-

fening der

overige

godge-

leerde

liiidie-

vakken.

geheel in het donkere. En zij bleef daarin liggen toÊ

aan het laatfle vierde gedeelte der achttiende eeuw,

toen zippE , LAUBER en anderen haar in een vry

zuiver licht ftelden , haar reinigende van alles , wat

men haar had aangefmeerd, van fcholastieke kafui-

ftlek, dogmatiek, liturgie, kerkelijk regt, enz.

Wat nu nog de overige ftudievakken aanbelangt ^

die tot de godgeleerdheid in de naaste betrekking

ftaan , als daar zijn de ftudie der Patristiek , der

kerkgefchiedenis , der pastorale , der homeletifche en

katechetifche wetenfchappen ; zonder welke eene

en andere iemand niet wel een goed theologant

zijn kan. Ook ten aanzien van deze ftudievakken

vonden de Roomschkatholieke Godgeleerden het

niet alleen betamelijk , mnar ook noodig van hunne

vijanden , de Hervormers , te leeren , die dezelve

met zoo veel vlijt bearbeidden , en daardoor in

Ihat werden gelleld de heeifchende gebreken in de

leer en in den eerdienst der kerke te ontdekken,

aan te wijzen en uit te drijven. Wilden dus de

Roomschkatholieken , die hier door zoo geërgerd

werden , zulks niet blootelijk met leede oogen aan*

zien, dan ook moesten zij wel ook hunne krach-

ten beproeven ter beoefening van gemelde weten-

fchappen, om er gronden uit te ontkenen voor de

gevoelens hunner kerkgemeenfchap , en, ware het

mogelijk , die der wederflanders te ontzenuwen. Ook

hier , gelijk elders , zullen wi) zien , dat in vele

opzigten de boven allen verdienftelijke erasmus

de ftudie dier verwaarloosde vakken voor Room»

fchen en Onroomfchen gemakkelijk heeft gemaakt.

Ver-
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Verwaarloosd was in de eerde plaatfe de ftudie na C. G,

der Patristiek of der kennis van de fchriften derj^^^'^^*'
tot 1:00,

kerkvaders. Men had uit die fchriften voorheen 1—.

eene verzameling gemaakt van de gevoelens der ^^" <^®

kerkvaders, die bewonderd werden, en van hunne pm ,• der

uitfpraken, die men napraatte. In het lezen van Patristiek:

zulk eene verzameling bcflond de geheele ftudie

der Patristiek , die dus ten uiterfte dor en on-

vruchtbaar was, te meer daar de, er in vervatte,

gevoelens voor onönjflotelijk, en de uitfpraken voor

bijna meer dan menfchelijk verklaard werden. Maar

gelijk de Onroomfche theologanten deden, zoo ook

begonnen de Roomfchen de fchriften der kerkvade-

ren zelve te lezen , te bevlijtigen , te vergelijken

;

te beoordeelen ; zij begonnen derzelver gevoelens

te toetfen, hunne uitfpraken te wikken en te we-

gen. Evenwel de voortdurende, hooge, heilige,

achtbaarheid der kerkvaderen verbood den Room-

fchen dit alles met die edele geestes vrijheid te be-

werkftelligen , waarmede de Onroomfchen zich hierin

bezig hielden, als die bij het onderzoek der waarheid

in het veld hunner ftudiën geene grenzen kenden,

maar onbelemmerd voortgingen.

ERASMüs , merkten wij aan , was het , die deze Verdien-

frudie gemakkelijk had gemaakt. Hij had , name- ^^'^ ^^"

1
• UJ ^ rx c J ERASMUS

lijk , vele uitgaven bezorgd van de fchriften der ^g dezen

Griekfche en Latijnfche kerkvaders , en wel der aanzien,

voornaamfte. Uit zijne hand had men ontvangen ,

te Bafel , van frobens vermaarde drukpers , de

uitgaven der fchriften van basilius, ten jare 1532,

van AMBRosius, ten jare 1527, vaa hieronymus

Herv. vil H ten
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na C. G. ten Jare 1516, van augustinus ten jare 1528 ,

Jaari552. ^^^^ £)jj. voorbeeld van erasmus werd , iiadat
COC i7oo.
,.»__«, de hervorming der kerk tot ftand was gebragt,

het gene den Roomschgezinden Theologanten meer

ruimte gaf van tijd en werk, door dezen gevolgd.

Zoo kwam reeds ten jare 1575 te Parijs uit eene

groote verzameling van de fchriften veler kerkva-

deren , door de bezorging van den beroemden

leeraar der Sorhonne margarinus de la bigne,

welke den titel heeft van Magna Bibliotheca ve-

terum Patrurn^ en kort daarna door dezelfde be-

zorging , eene nog grootere verzameling , bekend

onder den titel van Maxima Bibliotheca veterum

Patrum. Beide deze verzamelingen zijn naderhand

zeer vermeerderd en als zoodanig uitgekomen eerst

te Keulen^ en daarna te Parijs en te Lijon ^ ter

welke laatst genoemde plaatfe de grootfte uitkwam

ten jare 1677 in zeven en twintig deelen. De

nieuwfte en volledigfte nogtans is de Venetiaanm

fche , bezorgd door andreaS gallandiüs , ten

jare 1765 tot 1776. Verdïenftelijk maakten zich , na

DE LA BIGNE , in de zeventiende eeuw , door de

uitgave van zoodanige kerkvaderlijke fchriften , isi-

COLAUS RiGALTiüs , HENRicus CANisiös, bijzon-

der de bij uitftek geleerde Franfche Jezuit jakob

siRiNiOND. LoB'elijk was ook de arbeid , welken

de Roomfche Theologanten befteedden aan de uit-

gaven der handelingen van de oude kerkverga-

deringen , welke zij bij elkaêr verzamelden. De

eerfte , welke hiervan ziin werk heeft gemaakt

,

was jAQUES MERLïN , ccn Iceraar der sorbonne ,

wel-
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welke hetzelve met zoo veel ijvers voortzette , na C. G.

dat er in het jaar 1644 reeds zeven en dertig deelen •''^^"i"^*

van bet licht zagen. InsgelijliS kweten zich, gedu- .

rende dit tijdperk, met piijzenswaardige vlijt, ter

opheldering van kerkelijke oudheden , johan mo-

RIN , GABRlëL AUBESPINE , BERNARDIKUS FERRA-

iiius en anderen, en, ter beoefening van het ker-

kelijke regt, inzonderheid de Aartsbisfchop van Pa-

rijs PETRUS DE r.IARCA.

Wat de kerkelijke gefchiedenis betreft , derzelver Eorigtvan

ïtudie was voor de tijden der hervorming geheel ^^ . '*''
j'

veronachtzaamd geworden
j

geen kritisch oog werd kerkelijke

op haar gevestigd; en zoo zij al behandeld werd, g^^*:^'®"

geleken hare voorthren gfelen meer naar legendeboe-

ken , dan naar historifciie gedenkfchriften. In deze

voortbröngfelen was de ware gefchiedenis omhangen

met eene menigte ondergefchovene ftiikken, losfe

berigten behelzende, die geen het minfte gezag had-

den, met eefie menigte van in het oog loopende

onwaarfchijnlijkheden , kinderachtige vertelfelen, tast-

bare fabelen. De hervormers namen de vrijheid de

kerkelijke gefchiedenis dadelijk van die omhangfels

te ontdoen, en haar, zoo veel hunne oordeelkunde

het toeliet, in een echt zuiver licht te plaatfen,

ten einde zij daaruit vaste gronden mogten ontlee-

nen, waarop zij het hechte ftelfel hunner geloofs-

'begrippen met volkomene gerustheid ter nederzet-

ten, en tegen de onophoudelijke aanrandingen der

Rooraschkatholieken met eenen te beteren uitflag

'verdedigen konden. Dit noodzaakte de laatstgemel-

den , wilden zij in hunnen ftrijd met de eerften r.kt

H a al.
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ra C. G. alle hunne krachten verliezen , ook de ftudie de?

J^^'*^552. kerkelijke gefchiedenis te behartigen. Arglistig, te
tot i;oo. ,. . ^ , ,, .. ..-,.'
, dien opzigtj bepaalden zij echter in den beginne

hunne oefeningen alleen tot zoodanige histoiifchs

oorkonden , welke zij dachten dat hun het meest

te (lade kwamen, om de hoogfte oudheid van hun

geloofsftelfel en van hun kerkbeftuur , ware het

doenlijk, boven alle bedenking te verheffen. Deze

arbeid werd in het laatfle vierde gedeelte der zes-

tiende eeuw ondernomen door den geleerden c^sar
BARONius , die gezegd wordt denzelven dertig jaren

lang onder handen gehad , en daardoor den kardi-

naalshoed verdiend te hebben. Deze arbeid van

BARONius verfcheen in het licht te Rome van bet

jaar 1588 tot 1607, beflaande uit twaalf deelen,

onder den titel van Kerkelijke jaarboeken (*).

BARONIUS verwierf hier door wel de eer van de

eerfte te zijn, die zamenhangende jaarboeken der

ganfche christelijke kerkgefchiedenis van de eerfte

twaalf eeuwen verzameld had , waaruit veel nieuw

licht oprees , ook ten nutte der Proteflanten , maar

gaf echter aan dezen de oogenfchijnlijkfte blijken

van zijne verre gedrevene partijzucht en kwade

trouw. Met welken anderen naam toch kan men

het beftempelen , dat hij een aantal oorkonden ge-

leverd heeft, die, zoo niet ondergefchoven , ten min-

ile vervalscht waren ? Ook dit werd ingezien door

vele geleerden onder zijne geloofsgenooten , inzon-

derheid door regtskundige fiaatsmannen y die, hier-

in

(*) /Innales Ecclefiaiticu



GESCHIEDENIS. ii?

ïn 's mans doel bemerkende , waarmede liij het Pau- tia C. G.

felijk gezag boven dat der Vorften wilde doen klim- l^^'^'552.
' ° ° tot 1700,

men, met verontwaardiging vervuld waren, zoo dat

zelfs in Spanje op ftreng verbod de openbare uit-

gave van het elfde deel niet gefchieden mogt. Alle

deze, met opzet, en andere, uit onkunde begane,

misflagen hebben onder de Proteftanten aangewezen

ISAÜK CASAURONus , Hooglceraar bij de Hervormden

eerst te Geneve, naderhand te Parijs, en de beide

Franfche Predikanten hier te lande jakob en SA-

ftïuëL BASNAGE. De geleerde rainaldi , die het

werk van baronius heeft vervolgd, en de oordeel-

kundige DES PAGi, aan wien men kritifche , histo-

rifche , chronologifche ophelderingen over hetzelve

verfchuldigd is , hebben zich in dezen beter van

hunnen pligt gekweten. De laatfle zelfs heeft vele

gebreken , die hem in het werk van baronius voor-

kwamen , dadelijk verholpen (*).

Met meer onpartijdigheid en waarheidsliefde, dus Vervolg,

ook met meer vrijheid in denken en arbeiden, hiel-

den zich als beoefenaars der kerkelijke gefchiedenis

"bezig RicHER , SARPi, DU PIN en piTHOu. In-

zonderheid behaalde, in dit ftudievak, eenen hoogen

roem de Abt claude fleurij , die ten jare 1691

uitgaf zijne kerkelijke gefchiedenis (f), uit twintig

deslen beftaande , welke vervolgens door jean claude

FALRE met nog zestien deelen vermeerderd werden.

Met

(*) Vergelijk niemeijers Predigerbibliothek', II Dael.

bl. 336-338.

Ct) Uiftoire Ecdejiastique.

H <5
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na C- G. Met betrekking tot de pastorale wetenfchap maak-

Jaari 52. fefi qqj^ ^q Roomschkatholieke Theologanten , ftaan-

,___.^ ' de dit tijdperk , van dezelve meer werks , dan hun-

Berigtvan ne voorgangers gedaan hadden. Inzonderheid gaven
debeoe-

^ daartoe aanleiding de heilzame verordeningen,
feningder ° » »

pastorale die in de Trentfche kerkvergadering waren vastge-

weten-
fteld, zoo wel, als de wedijver tegen de Proteftan-

ten hen daartoe krachtig opwekte. Voornamelijk

muntten hierin uit petrus de soto (*), marti-

NUS DE AZPILCUETA (f), CLAÜDIüS ESPEN-

CJEÜS CS), MICHAëL FERO MANRIQUE (**j , T0«

*iAS LOHNEP,. (ft), enz.

Ecri^tvan Homiletifche of predikkundige fclirifcen werden er

debeoe-
^^j-, jK^oomschkarhoJieke Godgeleerden in een vrij

feningder
, , . , , ,.

homile- groot getal ook uitgegeven , gedurende dit tijdperk ;

tiek en maar weinige Geestelijken werden daardoor gevormd

wijze.'
^^^ goede predikers. Hierover bleef men algemeen

klagen ten minfle tot na het midden van de zeven-

tiende eeuw, toen, en alleen nog maar in Frank-

rijk ^ de kanfelwelfprekendheid eenigen lof begon té

ver«

( * ) In zijn' Tractatm de Inftitutione facerdotum ;

uitgegeven door f. agricola 1579.

(f) In zijn Mannale confesfariorum ^ pmnitentium,

quod exftat inter illius opera , edita Fenetiis 1602.

(§) In zijne Concie fynodalis de offJcio PaUoniv.i,

qu£e reperiiur in ipfius Operibus , editis Jóop.

(**) In zijne Refolutiones quastionum woralimn ^
Vicarialium 1640.

(tt) I" zijne Infiructio practica ad tyroniim facerdé-

tum utilitatemy ex variis auciorièus collecta^ ^6^5'

\
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verdienen. De voornaam (Ie predikkiiiidigen waren ia C. G.

FRANCISCUS BORGIAS (*), FRANCISCUS BERNAR- j^^"^^^*
^ ^

'

tot 1700.
DUS FERRARIUS (f), ANDREAS COPPENSTEIN (§), —
ANTONIE ARNAULD (**)• Allen eveiiwel, altoos

de eerstgemelden , konden in geenen deele vergele-

Iv'en worden met erasmus, die in zijn boek d^

Prediker (ff) niet alleen de nurtigde lesfeii, ter

vervaardiging van kerkelijke leerredenen, geeft, maar

ook met fcherpte van verftand en oordeel de grove

gebreken der predikende geestelijken zijns tijds berispt,

gebreken , welke nogtans voor een groot deel in latere

dagen weder zijn ingeflopen en toegejuichten lof heb-

ben ontvangen. Naar de voorfchriften van deze pre»

dikkundigen werden echter gedurende het grootfte

gedeelte dezes tijdsperks , gelijk wij aanmerkten , in de

Rooraschkatholieke kerk weinig goede predikers ge-

vormd. Ook deJezuiten , die anders , in allen opzigfe ,

wilden uitmunten, vernalatigden de predikkunst. In

lialic, waar men de welfprekendheid der oude Ro-

meinen , door kunde en fmaak , herftelde , zoude

men zeggen, hadden deze Geestelijken moeten wor-

dea

(*) In zijn Lil>er de ratione concionandi, ftve trac^

iatiis de pradicatiombus f. Euangelii ; qui cum reliqtiis

ipjiiis opusculis prodiic 159!?.

(f) In zijn werk de ritu facrarum conciomim ; 1621.

(§) In zijne Aurora concionatorum ; 1643.

(**_) In zijne Reftexions fur rEloquence aes Predica-

teurs'y 1683.

(ft) Eccle/iasfes
y five de ratione conciuandi Lib. IV.

cdit. 1554. Bafel. ap. froben.

H4
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«a C. G. den opgewekt , om met dezelve ook op den kanfel
jaaii552.

^^ fchjtferen en te treffen. Maar hunne leerredenen
tot 1 700.
- bleven daar even onvoegelijk, als zij te voren ge-

weest waren, en voor de opklaring des verftands en

voor de veradeling van het hart; zij bleven dorre,

geestelooze , fcholastieke fermoenen , opgevuld met

oud wijsgeerige onderfcheidingen , fpitsvindigheden

en kunstwoorden. In Frankrijk waren het, fl:aan«

de dit tijdperk, eeniglijk de Jezuiten, die de geeste-

lijke weirprekendheid , federt onheugelijke tijden zoo

zeer verwaarloosd , begonnen te beoefenen , met dat

gevolg, dat er onder de Franfche Geestelijken lang-

zaam voort vele voortreffelijke redenaars ten kanfel

traden , die in hunne achtergelatene leerredenen

nog heden zelfs bewonderd worden. De eerften

waren jean en claude de lingendes. De lijk-

rede des eerften op lodewijk den dertienden
^ ge-

houden ten jare 1643, werd boven allen lof een-

flemmig verheven, door de genen, die haar gehoord

en naderhand gelezen hadden, als een raeesterftuk

van welfprekendheid , dat zijne wedergade niet had,

CLAUDE predikte, volgens een larijnsch opflel, in

het fransch , met zulk eene kieschheid van krach-

tige uitdrukkingen, dat hij allen, die door hem ge-

fticht wenschten te worden , aan zijne voordragt

boeide, en hun hart roerde. Beider roem nogtans

werd overfchaduwd door eenen derden Franfchen

geestelijken, die hun voorbeeld, eerst volgde, maar

welhaast hetzelve te boven ftrecfde. Deze was

JEAN FRAN^HS SENAULT , die hoogbejaard overleed

ten jare 1670, na dat hij in de daad drie voorna-

me.
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me, 'm Frankrijk algemeen hserfchende, gebreken van na C. G.

de kanfelvoordragt verbeterd had; te weten het ver-
J^t'JyQQ*

zuimen van eene goede methode, het pronken met i

kwalijk te pas komende geleerdheid , en het inmengen

van aanftotelijke fcherts, waardoor men zijne rede-

nen bij het ligtzinnige volk aangenaam trachtte te

maken. Hij predikte het Evangelie , naar de begrip-

pen der kerk, op eene ordeliike , eenvoudige, krach-

tige, deftige wijze; hij predikte voor het verftand en

voor het hart. Hij beantwoordde aan het tweeledig

doel der prediking, dat toch geen ander was, dan c -

derwijs en (lichting. Één zijner beroemde volgers was

juLius MASCARON , Bisfchop van Tulles , naderhand

van jlgen. Boven dezen echter verhief zich de ver-

dienftelijke Bisfchop van Bleaux
, j. b. bossuet,

die, door fchoonheid en kracht van taal niet alleen,

maar ook van denkbeelden, het verftand zelfs van

den fchranderflen wijsgeer gevangen nam, hoe zeer

hij ook deszelfs logifche gronden , waarop de inne-

mende voordragt rustte, bijeene naauwkeurige proe-

ve foms te los vond, om er met hem op te bou-

wen. Een mededinger van bossukt was de Bis-

fchop van Nitnes esprit flecier. Beide hadden

zij hunne bijzondere talenten, die uitmuntend wa-

ren; het gene den eerften aan bondigheid in het be-

toogen ontbrak; dat bezat de laatde; het gene daar-

entegen den laatlten ontbrak aan vnur en kracht, in

levendigheid van uitdrukken, daarvan was de eerde

volkomen meester. Beide nogtans moesten ter zijde

treden voor den fchrandercn Jezuit louis bourda-

Ï.0UE5 hofprediker van lodewyk den veertienden y

H 5 wiens
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na C. G. wiens leerredenen in verfcheidene deelen, na des-

Jaari552. 2eifs dood, die ten iaje 1704 voorviel, te PnHjs
tot 1700.

i i -e I

__
uitgekomen , bewijzen dragen , dat hij een man is

geweest van groot genie, die door eene levendige

verbeeldingskracht aan zijne meer krachtige , dan

bloemrijke , redenen een edel vuur wist bij te zet-

ten, en eenen het hart zijner hoorders indringenden

nadruk kon geven. Hij predikte minder met oog*

merk om het verfland te verhelderen, dan om het

hart te Hemmen tot eene teedere beoefening van

godzaligheid. Zijne leerredenen waren doorgaans

christelijk zedekiuidige lesfen ; en werd hij geroe-

pen om over de geloofsleer zijner kerk te prediken,

zoo (lelde hij die fteeds voor van eene praktifche

zijde.

Vervolg. Dit zij genoeg van den lof, welken de gemelde

Franfche geestelijken zich als predikers, gedurende

de tweede helft van de zeventiende eeuw , hebben

waardig gemaakt. In andere Roomschkatholieke lan-

den werd de geestelijke welfprekendheid nog geheel

verwaarloosd ; in alle de homiliën of preken heersch-

te een allerellendigfte fmaak. Zelfs aan het Keizer-

Jijke Hof te Wenen ftonden op ditw kanfel nooit an-

dere, dan erbarmelijke predikers, die hunne bedor-

vene Ariftoteüfche wijsgeerte uitkraamden, opge-

f)ronkt met eenige uitfpraken van de Kerkvaderen

,

«Jic er een christelijk voorkomen aan gaven. Niet voor

na de eerlle helft der achttiende eeuw is het , en

dut nog wcl , aan eenen Oostenrijkfchen geestelij-

ken ten platten hnde , met name rudolf graser,

gelukt, door het uitgeven eener volledige predikme-

tho'
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thode (*), eene groote verbetering tot fiand te bren- na C. G.

gen, blijkens vele in het licht verfchenen Duitfche J^anssa.

leerredenen, die naar dezelve op eene voortrefFiliike
*

wijze, vervaardigd zijn, zoo als die van wurz,

üRAUNS en anderen (f).

Eindelijk no2 een woord van de beoefening der Berigtvan

katechetifche wetenfchap, onder de Roomsclïkatho- r^j^^^^j.

Ueken ! Staande geen tijdperk der christelijke ge- kateche-

fchiedenis , is de fludie der katecheriek in ietterkun- ^^^^•

dige voort brengfelen vruchtbaarder geweest, dan ge-

durende het tijdperk, waarvan wij hier de historie

boeken. Ook in dat vak is het erasmus geweest,

die voorging door de uitgave van zijnen Katechis-

mus (5)« Velen volgden hem ; waren zij hem

maar fteeds gevolgd langs Aqw regten weg , dien hij

hi ld ; doch zij weken weldra ter regter en flinker

zijde van hem af, bijpaden zoekende, die hen we-

der in de disielige velden der oude fcholastiekerij

bragten, en op hunnen anders zoo nuttigen arbeid

weinig of geene vrucht deden zien , dan welke met

eenen verdorvenen fmaak overeenkwam. Beoefenaars

van deze fl:udie waren, terfliond na erasmus, pe-

trus en DOMINICUS a soto (**), johan grop-

PER,
( * 3 Follfiandige Ichrart zu predi'geN.

(I) Verg. sciiRöCKiis a. w. VIL D. bl. 255, 255.

en mijne KerkeL. Gefch. der achttiende eeuw; XII D.

bl. 587-593.

(§) Sy.nbolum , five Catechismus y anno 1533 con-

fcriptus, qui exftat inter illius opera; T. V.

(**) Hic edidit Christiancs injlitntionis Enchiridion

1543» Ö* Catechistttum five doctrinam christianam 15^3»

ille
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naC. GPER, (*) ANDREAS CROCQUETUS (f), RUARD
Ja;iri552 -p^pp^p^ (K) gj] bijzonder in dit tijdperk, petrus
tot i;oo L^. ^, ,\
^ . CANISIÜS (**) , ROBERTUS BELLARMINUS Ctt) »

GEORGIUS VOGLER. (§§) , JOHANNES GULIELMUS

STEGHIUS (***j, JOHANNES BELLARINÜS (ftt)»

pHiLippus d'outreman (§55)9 ^n meer anderen.

In Frankrijk bijzonder zi}n in het laatst van dit

tijdperk zeer vele katechismen in het licht gekomen,

waar onder uitmunten die van claude fleu-

RY (****)
^ en een, welke op last van den Aarts-

bisfchop van Reims is in het licht gegeven (fttt)»

Ten laatfle moet ik hier niet vergeten te vermelden,

dieu

ille vero Compendium doctrines catholide in tiftnn plebis

cliristiauce reete inflitiiendce -^ ï540'

(*) Edidic Inftittitiones Catechetieas; I554'

(f) Edidit Catechefes doctrines christiance ; l$S7'

(Sj Edidit Catecliismum formatida inventuti destina-

turn; 1582.

(•*) Edidit Catechismum mm, & min; 1557.

(tt) Edidit Catechismum five christiana doctrine ru-

dimenta; 16 18,

(§§) Edidit Catechismum; 1625.

(***) Edidit Catechmuiim imaginibusillmtratum ; 1647.

(ftt) Edidit Doctrinam f. Concilii Tridentini & Ca-

techismi Romam; 1679.

(§§§^ Edidit Pccdagogiim Christiamim ; i58r.

{^'^***)C'ifeckisme historique ^ contenant en abrcgé Vhit-

toire fnlnte G? la doctrine chretienne; 1679.

(tttt)^"'^^'''-''''''"^''^^ ö« abregé de la doctrine chretienne.^

imprimé par Vordre de Moafigneur fArcheveque diic de

Reims pour rUfage de fon dioêcefe; 1684 ^ id^a.





I
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dien ik ook het eerst had kunnen noemen , den nn C. G.

Roomfchen Katechismtts ^ die uitgegeven is volgens i''^'^'"^''^*

befluit van de Trentfche kerkvergadering, en door

het Apostolisch gezag van pils den vijfden en

GREGORius den vijftienden goedgekeurd, tiet eerst

verfcheen dezelve in het licht te Rome in het jaar

1568 , en is naderhand ontelbare malen , door het

geheele tijdperk heen, herdrukt.

Wij befluiten deze afdeeling met eene opnoeming Beri^f'^n

van de berocmdde Roomschkatliolieke ïheologan- ^'^ ^'"'^f-

ten , die gedurende dit tijdperk gebloeid hebben, «eleerdea

Deze zijn geweest reginaldus polus, een En-

gelsman , van koninklijke afkomst , Aartsbisfchop

van Kantelberg , gezant van Paus paulus den der-^

den op de Trentfche kerkvergadering, door Hen-

drik den üchtfien buiten 'slaiids gebannen, over-

leden ten jare 1558 , in den ouderdom van vijf tiT-

negentig jaren; melchior canus, een Spanjaard

van de. dominikaner orde, reeds voorheen gemeld,

overleden ten jare 1560; georgius cassander,

geboren in Vlaanderen op het eiland Katfand, een

man, bij uitftek ervaren in de Griekfche en Latijn-

fche letterkunde, uitmuntende in de beoefening van

onderfcheidene wetenfchappen , één der verdraag-

zaamflie Theologanten , die ter hereeniging der van

elkaër gefclieurde kerkgemeenfchappen alle moeite

gedaan heeft, overleden ten jare 1566; franciscus

FORERius , een Parijzenaar van de orde der Do-

minikanen, boven anderen zeer bedreven in het

Grieksch, Latijn en Hebreeuwsch, een voortrefFelijk

Godgeleerde en Wijsgeer, en prediker aan het hof

van



i2(J KERKELIJKE
na C. G, van Frankrijk^ overleden ten Jare i5§o; johannes

J'"^^552. j^j^LDONATUS, een Spaanfche Jezuit , die te Parijs
tot 170c,

,_ de godgeleerdheid met grooten roem onderwezen

heeft , en onder verdenking is geweest van den

Proteffcanten niet ongenegen te zijn , overleden in

het jaar 1583; franciscus ribera, een Spaan-

fche Jezuit , Hoogleeraar in de Theologie te Sala-

inanka^ vermaard door zijne buitengewone kunde in

het Hebreeuwsch en andere talen , overleden ten

jare 1591; petrus canisius, geboortig van A^»-

megen^ dc'n der eerfte tien volgelingen van igna-

Tius, en de eerfte provintiaal van de orde der Je-

zuiten in Duitschland , een man , die en geleerd en

welfprekend was, en wegens zijnen keurigen La-

tijnfchen ftijl, waarin hij dien van cicero zocht te

volgen , de hieronymus van zijnen tijd genoemd

wordt, overleden in het jaar 1597; gabricl vas-

QUES , een Spaanfche Jezuit en beroemd Godgeleer-

de, overleden ten jare 1604; franciscus suarez,

mede een Spaanfche Godgeleerde van de orde der

Jezuiten, overleden ttn jare 1617; robertus bel-

LARMiNUS , een Italiaanfche Jezuit , Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid eerst te Leuven, daarna te Rome y

vervolgens Aartsbisfchop te Kapua , en dndelijk

Kardinaal; één der voornaamfle verdedigers van de

geloofsleer zijner kerk, en als geleerde door zijne

verdienden beroemd, overleden ten jare 1621; ja-

KOB GRETSER, een Jezuit, van Marchdorf'm Sn'^-

hen, die Hoogleeraar was eerst in de Griekfche taal

en vervolgens in de Godgeleerdheid te IngoJflad^

en in een* gedurigen oorlog, dis hem nooit de zf^

deed
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tTeed behalen , tegen de Proteftanten zijn leven heeft (ia C. G«

doorgebragt, dat hij eindigde ten jare 1625: pau- l^^ri^ss.
° ' ^^

IOC 170C.
tus LATjMAN , een Jezuit van Tweebrugge ^ die aan —»_

,

verfcheidene Akademiën het kerkelijk regt en de

theologie onderwezen heeft, overleden ten jare 1635;

KORNELius jANSSE of jANSENius, geborcn te jfio^

quoi y bij Leerdam^ Bisfchop van leperen , een ver-

ftandig , fchrander en geleerd man , die de ftichter

was van het genootfchap der Janfenisten, overleden

ten jare 1638; jakob sirriond , een Franfche }q*

zuit , biechtvader vm lodewijk den veertienden ^

een man van groote geleerdheid , blijkens zijne nage-

latene fchrifren, overleden ten jare 1651; dionysiüs

PETAviüS , een Franfche Jezuit uit Orleans ^ die

meer dan twintig jaren Hoogleeraar in de Theologie

met zulken lof is geweest , dat hij de Arend der

^ezuiten genoemd werd, en als geleerde eenen ge-

meenzamen omgang had met onzen hugo de groot,

over wiens dood hij eene li)kmis hield, één der ver-

ftandigfte, liberaalfte Godgeleerden in de Roomsch-

katholieke kerk , overleden ten jare 1652 ; johanneS

BONA , een Itaiiaanfche Monnik , wegens zijne bij-i

zondere geleerdheid en godsvrucht, door IvLEmens

den achtflen^xol de kardinaals waardigheid verheven,

overleden ten Jire 1674; ludovicus maimbourg ,

een Franfche Jezuit van adelijken geflachte, ver-

maard door vele fchrifcen , welke hij heeft uitgege-

ven, meest betrekkelijk de gefchiedenis van de On-

roomfche kerkgenootfchappen , overleden teri jare

1686; antoine arnauld, een Parij-zxnaar ^ een

man , die door zijne fchriften de zaak der Janfeuis-

ten
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m C. G. ten zeer bevorderd heeft , maar even daarom in

Jaari552. Frankrijk vele onaangenaamheden moest ondervin-
toc 1700.

"

den, die hem naar Holland deden wijken, waar hij

het overige gedeelte zijns levens heeft doorgebragt,

en overleden is ten jare 1694; pierre nicole ,

ook een Franschman, der partij van arnauld toe-

gedaan , blijkens de menigvuldige fchrifcen , die hij

,

fchoon toen onbekend , ten voordeele van het Janfe-

nisme uitgegeven heeft, fommigen zonder, anderen

weder met een' verdichten naam , het gene hem zijne

dagen gerust deed doorbrengen te Parijs , waar hi]

ambteloos leefde en overleden is ten jare 1695; ja-

kobus BENIGNUS BOSSUET, Bisfcliop van Meaux^

Hofprediker van lodewijk. den veertienden , be-

roemd als kerkelijk redenaar, en niemand als geleer-

de boven zich hebbende , naar het getuigenis van

zijne tijdgenooten , overleden ten jare 1704 ; ri-

CHARD siMON , een man van het geoefendflie ver-

ftand, van het fcherpfte oordeel, van de uitgebreid-

fle geleerdheid, van de grootfte werkzaamheid, en

van de uitnemendfte verdienden voor de kritiek des

Ouden en Nieuwen Testameuts, overleden ten jare

171a (*).

( * ) Confer. wiest. U I. p. ^\^'^9 j 54p-<Jp3 5,

675-681.

VIJF.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Gefchiedeuis van de Geloofsleer in de Roomsch*

katholieke Kerk,

JL/e hervorming der kerk , die door de Protestan- na C. G;

ten werd tot ftand gebragt, verontwaardigde wel de
ï^^'"'-^^'*

° ° °
tot 1700,

Roomsclikatholieken , gelijk de aard der zake mede- -

bragt, maar wakkerde hen toch op,, om ook aan Inleiding*

verbeteringen te denken, welke vele in het oog

loopende punten hunner kerkgemeenfchap noodig

hadden. Wij hebben reeds gezien , dat ter bewer-

king daarvan, op aandrang van Keizer karel den

vijfden , door Paus paulus den derden , eene ver-

gadering van de aanzienlijklte Prelaten werd zamen-

geroepen , te Trente , in het graaffchap Tyol. Dezel-

ve begon gehouden te worden den 13 Jen van Win-

termaand des jaars 1544, en nam met de vijfentwin-

tigfte zitfing den 4den van Wintermaand des jaars

J563 een einde. Wij hebben ook gezien, dat,

(taande deze kerkvergadering, door derzelver leden

vele wezenlijke punten verbeterd zijn geworden ,

hetwelk dan ook op den duur eene heilzame uit-

werking gehad heeft. Dan ten aanzien van het gene

waarop het voornamelijk aankwam, ten aanzien van

de geloofsleer der keike, die federt vele eeuwen zoo

deerlijk verbasterd , ontkristend en ontredelijkt war.

geworden, bragt deze eerwaardige vergadering geene

de minde verbetering te wege. Het heette wd
zoo, ook kan het zoo geweest z'yn, dat deze kerk-

Herv. VJI. I vsr-
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nn C. G. vergadering mede ten doele had de geloofsleer der
Jaari552.

Roomschkatholieke kerk naauwkeuriglijk te toetfen
tot 17C0,

——.,-. aan de menigvuldige bedenkingen, die door de her-

vormers gemaakt waren, en dat zij het hier, zoo

wel als elders , insgelijks niet opgeoorloofd wilde

houden van de vijanden te leeren , maar het betamelijk

achtte van hen het betere overtenemen. Doch de

harten waren door partijzucht te zeer ontvlamd, om

met eene onbevooroordeelde onzijdigheid de uitfpraken

van het gezond verfiand , bij het onderzoek naar

het gene waar was , of valsch , éénftemmiglljk te vol-

gen, Gloeijende partijzucht deed het gezond verfland

in deszelfs kalme overleggingen van de voorwerpen

der befpiegeling terugdeinzen; het oog werd verhin?

derd doortedringen ; het oordeel werd door vooroor-

deel verblind , en het geloof door het denkbeeld aan

de onfeilbaarheid der kerk tot een doodelijk zwijgen

gebragt. De eenmaal, op het gezag der vaderen

gevestigde, geloofsleer der kerk werd, tegen alle,

door de hervormers ingebragte , bedenkingen I, op nieuw

vastgefleld , als eene leer, die federt alle eeuwen de

proeve van zoo vele groote Godgeleerden uitgeftaan

had , en op die proeve goddelijk en waarachtig was

bevonden. Geen het geringde artikel dezer leer was

twijfelachtig meer, in het oog der 7>^»//i:^tf Prelaten;

alle artikelen waren door hen nu met de grootfte op-

lettendheid bij het licht andermaal befchouwd, aan

de Apostolifche overleveringen getoetst, met de be-

fluiten der oude kerkvergaderingen vergeleken, ook

met de uitfpraken vergeleken , zoo van de heilige

vaders in het algemeen, als van de onfeilbare op-

per-
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perhoofden van het gehecle ligchaam der katholieke nn C. ü.

christelijke gemeenfchap in het bijzonder. En met welk h^JH^VCOC 1 ^O^s
een gevolg was dat plegtig werk gefchied ? alle die — .

artikelen waren met eeiie volkomene éénftemmigheid

geoordeeld te zamen uittemaken de eenige, ware,

leer van den besten godsdienst, de eenige, ware,

geloofsleer, die onder den hemel geopenbaard was,

en zonder welke niemand cene gegronde hoop voe-

den konde op eeuwige zaligheid. Die geloofsleer

ware de onwrikbare zuil der kerke; het vaste fon-

dament, door God zelven gelegd, waarop het gan-

fche gebouw der , naar hemelsch heil uitziende

,

gemeente gefticht ware, en tegen hetwelk, alle de

aanflagen van den vorst dezer eeuw niets meer ver-

mogten, dan zwakke v^^enfchen van cenen overwon-

nen vijand, die aan ketenen gekluisterd lag, en

geene hand verroeren konde. Die krachtige, he-

raelfche , leer zoude eenmaal de trotfche waanwijs-

heid befchamen , de fteile rede vernederen , het god-

delooze ongeloof verdoemen; zij zoude, tot fpijt

van hare wederftanders , alle perken van tijden, alle

tijden en eeuwen verduren , en heilig worden ten

laatfte voor al het nagedacht der menfchen.

Eer men in de Trentfche kerkvergadering ter be- Rerigtno»

proeving van de leer des geloofs was overgegaan ,
P^"^"^

begon men met te onderzoeken , of twee van de voor- deoveile-

naamfte borstweringen , achter welke de kerk reeds vermeen

j j- j j . • en van de
zoo vele eeuwen verdedigd was geworden , voor nieu-

y^io-ata,

we, fterkere, aanvallen wel genoegzaam beftand wa-

ren. Men begon met de Overleveringen en met het

authentiek gezag der vulgata of gewone latijnfche

I 2 over-
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na C. G overzetting des Bijbels. Omtrent de Overleveringen

Jaar 1552 ^q^^^ na gehouden overleg de Iiooge eerbied goed-
lot 1700.

° o ö »

!_
gekeurd , dien men altijd voor dezelve gehad had

,

als welke toch , door Gods onafgebrokene zorg ,

nevens de heilige fchriften, met welke zij van ge-

lijken, Goddelijken, oorfprong moesten geacht wor-

den, wel beveiligd waren gebleven voor alle verval-

fching, en van mond tot mond ongefchonden voort-

geplant. Wat de vulgatci betreft, deze werd, na

dat er voor en tegen dezelve gepleit was, als het

derde authentieke heilige boek, dat God aan de

kerk had doen ter hand ftellen , op nieuw aange-

nomen. God had, namelijk, aan de Joden als een

authentiek godsdienstboek het Oude Testament in

het Hebreeuwsch gegeven , aan de Grieken, als

zoodanig een godsdienstboek, het Nieuwe Testa-

ment; zoude Hij dan aan zijne geliefde, Room-

fche, kerk zulk een voorregt niet gefchonken heb-

ben? Dat zoude toch wel niemand denken. Der-

halve de gewone latiinfche overzetting moest voort-

aan , gelijk voorheen , bij openbare voorlezingen,

twistredenen , prcdikatiën en fchriftverklaringen voor

echt , voor authentiek , worden gehouden , met be-

dreiging van zware kerkftraf aan allen, die haar

beftonden te verwerpen. Zoo werd dan eene zeer

gebrekkige latijnfche overzetting met den oorfpronke-

lijken tekst van den Bijbel gelijk gefield, en dit niet

alleen, maar haar gezag boven dat van den Bijbel

gefchat. Uit die overzetting moest de geloofsleer

gefchept worden ; geene andere eerfle bron was er

voor handen 5 en dan moest die geloofsleer veree-

nigd
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nigd worden met de gewijde overleveringen, met de na G.C.

heilige uitfpraken der kerkvergaderingen , der Vade- r'^rissz.
^ ^ b o 7 .tot 1700.

ren, der Paufen. Ware het nu te verwonderen, dat

de geloofsleer , welke te Trente onderzocht werd

,

dezelfde bleef, die zij was , en op nieuw , in haren

alzoo bijna geheel menfchelyken oorfprong, beves-

tigd werd?

Wat de geloofsleer dan nu zelve aangaat , het Nopens

eerfte artikel , dat werd vastgefteld , was dat der
de leerder

,
erfzonde»

erfzonde ; waaromtrent de volgende bepalingen ge-

maakt werden, adam had, door den zondenval,

zijne oorfpronkelijke heiligheid en geregtigheid ver-

loren, Gods toorn en den dood zich op den hals

gehaald, onder het geweld des Duivels moeten buk-

ken , en zich aan ligchaam en ziel geheel verdorven

gezien, adams zonde is op alle menfchen voort-

geplant , zoo dat elk hunner het overtreden van

Gods wetten eigen en natuurlijk is. De zondige anrd

kan door geen ander middel worden gezuiverd

,

dan door het bloed van christus. Te dien einde

moeten de kinderen terftond na hunne geboorte ge-

doopt worden, hetwelk de kracht heeft , om de

fchuld der erfzonde weg te nemen. Er bleef nog

wel bij de gedoopten een booze lust over , maar

die, wanneer men tegen denzelven (treed, geen na-

deel verwekte , om dat hij , fchoon paulus den-

zelven wel zonde noemde, toch eigenlijk geene zon-

de was , maar eene geneigdheid tot zonde.

Het tweede geloofsartikel was betrekkelijk tot de Nopens

leer der regtvaardiginc. Omtrent dezelve werd j^et
^^'^'^'''^^^'

° ® ° regtvaar-

volgenda vastgefteld. Het is noodzakelijk , dat de ghig.

I 3 mensch
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aa. C. G. mensch door christüs geregtvaardigd wordt , dat

Jaar 1552. jg jjj ^^^ ^^at der genade overgebragt, eii tot een
tot 1700.

'^ ö a »

..,.„,».^ kind van God, niet zonder den doop, wordt aan-

genomen. Daartoe moet God den mensch voorko-

men met zijne genade , dezer wijze , dat Hij door

zijnen Heiligen Geest het hart bewerkt , dat even-

wel ook vrijwillig moet medewerken. Wanneer dus

de mensch Gods genade niet tegenwerkt , bereidt

hij zich ter regtvaardiging daardoor , dat hij ge-

looft aan de leer van het Evangelie , inzonderheid

aan deszelfs beloften , zijne zonden erkent, maar er

een' afkeer van heeft, en zijne hoop vestigt op de

Goddelijke barmhartigheid. De regtvaardiging zelve

beftaat niet alleen in de vergeving der zonde, maar

ook in de heiliging en vernieuwing van den inwen-

digen mensch door de Goddelijke genade. De

grond der regtvaardiging is het geloof, zonder het-

welk iemand onmogelijk God behagen kan. Even-

wel is het geloof niet genoegzaam ter regtvaardi-

ging, wijl niemand, zelfs bij de krachtigfle over-

tuiging van Gods barmhartigheid en van 's Heilands

verdienden , volkomen verzekerd kan zijn , dat hij

de genade van God ontvangen heeft, en hij ten

einde toe in godzaligheid volharden zal. JVIet het

geloof moeten vereenigd zijn de goede werken der

godzaligheid ; die de vruchten van de regtvaardi-

ging zijn, zoo echter, dat door dezelve het eeu-

wige leven , als eene van God beloofde genade , of

liever als eene, door de Goddelijke belofte bepaalde,

belooning van dezelve, verkregen wordt.

Nopens De leer der Sakramenten kwam vervolgens in

aan-
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aanmerking. Te dezen aanzien werden vele ban- na C. G,

vloeken uitgefproken tegen de gevoelens van an- J^arissa.
° ^ » »

tot 1700.
ders denkenden , wanneer zi] namelijk ftaande hiel- ,,

den , dat de zeven Sakramenten niet alle van de leer

CHRISTUS waren ingefteld ; dat zij niet tot de
jnenten.

zaligheid noodzakelijk waren; dat zij alleen dien-

den ter verfterking van het geloof; dat bij het

vieren van dezelve de van ouds ingevoerde gebrui-

ken willekeuriglijk weggelaten of veranderd konden

worden , dat , om flechts een en ander voorbeeld

te noemen , bij den doop flechts natuurlijk , zui- .

ver, water gebruikt mogt worden, dat het vorm-

fel zoo wel door een' gewonen Priester mogt wor-

den toegediend , als door eencn Bisfchop , enz.

De leer nopens het heilig avondmaal werd in Deleer

deze woorden verklaard de echte, zuivere, leer der ^^"^^'^^"*
' avond-

kerk te zijn. „ In het fakrament des avondmaals maal.

is, na de inzegening des broods en wijns, jezüs

CHRISTUS, waarachtig God en mensch, waarach-

tig, wezenlijk, en, op eene zelffl;andige (fuh/ian-^

tiële^ wijze, onder de geftalte der zinnelijke dii|-

gen verborgen. Het fchijnt wel tegenilrijdig te

zijn , maar het is het toch niet , dat jezus

CHRISTUS, God en mensch, fteeds in den hemel,

naar eene natuurlijke wijze van beftaan, en even-

wel aan vele andere piaatfen , op eene fakramen-

tek wijze, met zijne zelfftandigheid bij ons tegen-

woordig is. Wij kunnen wel deze wijze van aan-

wezen door woorden niet uitdrukken, maar toch

wel met onze gedachten , Vk^anneer die door het

geloof verlicht zijn , begrijpen , en moeten haar

I 4 vas-
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nnC. G. vastelijk gelooven , naardien alle onze voorvaders,

10^1-0 ^^^ ^^ *^^ ^^^^ christelijke kerk geleefd hebben, dus

«^=«- geleerd hebben. De Verlosfer heeft dit fakrament

ingefteld 5 ter gedachtenis zijner bewonderenswaardige

daden , opdat het zijn zoude eene geestelijke fpijze der

zielen, een hulpmiddel tegen dagelijkfche overtredin-

gen , een behoedmiddel tegen doodzonden, een onder-

pand onzer toekomftige heerlijkheid en een zinnebeeld

van het ligchaam, waarvan Hij het hoofd is. An-

dere fakramenten hebben eene heiligende kracht eerst

dan , wanneer zij bediend worden ; alleen het fakrament

des h. avond maals heeft zulk eene kracht reeds voor

het gebruik. Immers de Apostelen hadden het avond-

maal uit de handen des Heeren nog niet ontvangen,

toen Hij hun reeds verzekerde , dat het zijn ligchaam

ware, hetwelk Hij hun mededeelde. Trouwens het

is altijd het geloof der kerke geweest, dat terftond

na de inzegening het ware ligchaam en het ware

bloed onzes Heeren , onder de geftalre des broods

en des wijns, te gelijk met zijne ziel en zijne God-

heid tegenwoordig is, en dat wel uit kracht van

die natuurlijke vereeniging en vergezelling (*), naar

welke de deelen van den opgeflanen Heer voor al-

tijd vereenigd en met elkaêr vergezeld zijn ; dus

dat onder elke geftalte zoo veel verborgen is, als

onder beide. Men heeft wijders in de kerk altijd

geloofd, dat door de inzegening des broods en des

wijns eene verandering der zelfllandigheid van beide

in de zelfllandigheid van het ligchaam en bloed

van

(*} ConcoHiitantia,
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van CHRISTUS volgen moet. En dit heeft de kerk fa C. G.

zeer gepast , zeer eigenlijk , de Tranfubftantiatie "^^"SSa.

genoemd. Alzoo wordt dan nog telkens het lig- ..

chaam en bloed van Christus, onder de geftalte

van brood en wijn, aan God geofferd ter verge-

ving der zonden. Dit misoffer is een zigtbaar,

waarachtig , • zoenoffer , ten nutte niet alleen van

do levenden , maar ook van de dooden , die nog

niet volkomen gezuiverd zijn. Bij andere misfen

ter eere van heiligen heeft zulk sen offer geene

plaats; die zijn trouwens van eenen gansch ande-

ren aard. . Al het gene bij het misoffer wordt in

acht genomen , als het fpreken van den zegen ,

het wierooken , het branden van lichten , het dra-

gen van bijzondere kleederen, dat alles ftrekke om
de Majefteit van het fakraraent te heerlijker in

het oog te doen flralen. Met het hoogfte regt

bewijst derhalve de kerk aan dit fakrameut eene

Goddelijke eer. En het is uit dien hoofde eene

godsvruchtige gewoonte, welke federt lang is in-

gevoerd geweest , dat jaarliiks op eenen zekeren

feestdag dit eerwaardig fikrament op eene bijzon-

dere wijze vereerd en in de procesfiën omgedra-

gen wordt. De voorbereiding tot het gebruik des

heiligen avondmaals beflaat daarin , dat men vooraf

zich beproeve, of men ook eene doodzonde be-

gaan hebbe, en zoo ja! dan eerst de biecht af-

legge, al is het, dat men over die doodzonde

groot berouw gevoelt. Zelfs de Priester, die het

avondmaal bedient , is daarvan niet verfchoond

;

kan hy vooraf geenen biechtvader vinden , dan

I 5 moet
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na C. G. moet hij terftond daarna, zoo dra mogelijk, biech-

jaari5S2. ^^^^ j^gj- gebruik des heiligen avondmaals kan
tot i;oo,

. . , j.

_ van leeken en geestehjken, die de mis niet bedie-

nen, gefchieden onder flechts ééne geftalte. Geene

Goddehjke wet gebiedt hetzelve onder beide ge-

flalten te gebruiken. Ééne geftalte is ter zaligheid

genoegzaam. De Priester die het fakrament be-

dient, gebruikt in allen geval den beker voor allenj*

De leer Met opzigt tot het fakrament der boete, anders

van het jg oorbiecht genoemd , bepaalden de Trentfche
fakrnment , , ,

^, n n . , •

derboctc. vaders het volgende. „ Het fakrament der boete is

door CHRISTUS ingefleld, toen Hij tot de Apos-

telen deze woorden fprak (joi-i. XX: 22 en 23.)

„ „ Ontvangt den Heiligen Geest ! Zoo Gij ie-

mands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven;

zoo Gij iemands zonden houdt, dien zijn ze ge-

houden ! " '* Door die woorden gaf Hij den Apos-

telen volmagt om de geloovigen, die na den doop

gevallen waren, door de vergeving hunner zonden,

weder optebeuren. Zoo toch , en nooit anders ,

hadden alle kerkvaderen die woorden verflaan en

uitgelegd. De Priester is hier regter; en de boete-

doende de fchuldige, die voor den regterftoel des

Priesters (laat, om door deszelfs regterlijke uitfpraak

van de begane zonden vrij verklaard te worden.

Dit fikrainent, dat met veel geween en kastijding

verzeld moet gaan, is den genen, die na den doop

gezondigd hebben, even noodzakelijk, als de doop

den nog niet wedergeborenen. De vorm en kracht

van dit fakrament bedaat in de woorden des Pries-

ters: „„ik geef u ahfolutis (of vrijfpraak) van
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enz." " Uit drie deelen beftaat dit fakrament ; het nn C. O.

berouw, de biecht,, en het doen der boete. Het J^^^'SS^.

berouw is een affchuvv hebben van de begane zon-
'

den, met het heihg voornemen, om zich er voort-

aan voor te wachten. De biecht is door Chris-

tus ingefteld bij zijne hemelvaart, toen Hij de

Priesters als zijne plaatsvervangende regters achter-

liet, voor welke de geloovigen hunne zonden belij-

den moesten , ten einde zij er hun oordeel over

zouden kunnen vellen , het gene toch anders niet

gefchieden konde. Deze biecht beflaat vooral uit

eene openhartige belijdenis van doodzonden , zonder

onderfcheid , zelfs de all erverborgen (Ie. De vergeef-

lijke zonden mogen ook wel gebiecht worden; maar

dit is juist zoo noodzakelijk niet ; men kan , zulks

verkiezende, die ook verzwijgen; deels wijl zij den

geloovigen niet van Gods genade uitfluiten , deels

wijl zij ook op eene andere wijze geboet kunnen

voorden. Niemand dan de Priester mag de biecht

afnemen. Hij alleen is er toe geroepen , alfchoon

hij zelf eene doodzonde begaan heeft; en het is bij

hem geene bloote verklaring , dat de zonden ver-

geven zijn, maar eene wezenlijk regterlijke hande-

ling. Zekere grove zonden echter kunnen alleen

vergeven worden door den Paus; doch in het uur

des doods kan de Priester eiken boetvaardigen van

alle zonden vrijfpreken. Eindelijk wordt er gevor-

derd het doen van boete of het ondergaan van ze-

kere ftraf. Met de fchuld toch wordt niet altijd

door God alle ftraf vergeven. Gods geregtigbeid

eischt, dat de genen, die na den doop gezondigd

heb-
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na C. G. hebben, niet zoo gemakkelijk in genade weder aan-

Jaanssa genomen worden, als zulken, die voor den doop

^ ' uit onwetendheid zondigen. Dit boete doen is dus

eene voldoening aan de Goddelijke geregtigheid

;

de geloovige lijdt, bij die voldoening, voor zijne

zonden , en wordt daardoor aan Christus gelijk-

vormig ; het gene echter zoo verflaan moet wor-

den, dat de voldoening van den geloovigen alleen

door de voldoening, die christus heeft te wege

gebragt, eenige kracht heeft. Aan den Priester al-

leen is het overgelaten , den fchuldigen zoodanige

voldoeningen opteleggen , als met den aard van des-

zelfs bedrevene zonden overeenkomftig zijn.

Doleer Het laatfte oliefel was, volgens het beOuit der

van het Trentfche kerkvergadering, van christus- in-ge-

oliefel. fteld, blijkens het gene de Apostelen, op deszelfs

last , aan vele kranken veriigt hadden , die zij ge-

woon waren met olie te zalven; mark. Vf: 13.

gelijk dan ook dit gebruik in de eerde tijden der

christelijke kerk algemeen was geweest, bliikens het

gene gelezen wordt in den brief van jakobus, V:

14, 15, waar dit fakrament nader ontwikkeld was.

Het oogmerk der inftelling van hetzelve was, om
de helfche kracht des Duivels ie breken, die zijne

listige aanflagen vooral dan in het werk ftelde

,

wanneer de geloovige zoo de wereld flond te ver-

laten. De kracht van gezondmaking, welke tevens

door den Apostel jakobus aan die zalving wordt

toegekend . had ^e liU eri dan ook nog wel hare

werking, vvanneer een volkomen herdel diende tot

heil der ziele van den kranken j doch over het alge-

meen
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meen op verre na niet meer in die mate , als in de na C. G.

eerfte christenkerk. Jnanssa.
tot 1700.

Wat het fakrament der Priesterorde aangaat, hier- .. .

omtrent werd het volgende befloten. ,, Daar de De leer

kerk des Nieuwen Testaments in het heilig avond-
priester-

maal naar des Heeren inftelling, een nieuw, zigt- orde.

baar, waarachtig, zoenoffer aan God brengt, zoo

moet volgen, dat er in de kerk cene nieuwe, zigt-

bare, waarachtige Priesterorde, door God geheiligd,

beftaat! Die Priesterorde is dan ook van Christus

ingefteld, de Apostelen waren heilige leden van die

orde; en derzelver heiligheid is overgegaan op alle

hunne opvolgers in het Priesterdom; nog rust z^

op alle de Priesters. Die allen ontvingen van Chris-

tus dus éénmaal de magt, om deszelfs ligchaam

en bloed te heiligen , te wijden en te offeren ; ins-

gelijks de zonden te vergeven en te houden. Dat

alzoo de Priesterlijke orde , en het heilige , door

haar te verrigten , werk een waar fakrament is,

kan vooral daarom niet betwijfeld worden , wijl

door hetzelve de genade van God bedeeld wordt

aan de geloovigen, en door hetzelve
, gelijk door

den doop en het vormfel, een teeken wordt inge-

drukt, dat geestelijk is, en niet weder uiigedelgd

kan worden.

Plegtig ook verklaarde de kerkverfiadering het Deleer

huwelijk voor een fakrament van het Nieuwe Tes- y'""' '^^^,
•' huwelijk.

tament. Aan hetzelve was toch ook de gerade

verbonden, welke christus beloofde en fchonk.

Boven het huwelijk des Ouden Testnments had

dat van het Nieuwe eeiien hoogen vcorran^. Aan

de
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na C. G. de geestelijken en monniken nogtans moest het ver-

toe 1700. •'

Eindelijk werden nog de volgende befluiren ge-

De leer nomen. Het eerfte befluit betrof de leer van het

V iicvuur
vagevuur, en was vervat in deze woorden, „ Daar

de Katholieke kerk, van den Heiligen Geest onder-

wezen, uit de heilige fchrift en de overleveringen

der kerkvaderen, aliijd in de kerkvergaderingen ge-

leerd heeft, leert zij ook nog in deze kerkvergade-

ring, dat er een vagevuur is; en dat de zich daarin

bevindende afgefcheidene zielen door de voorbede

der geloovigen, bijzonder door het Gode gevallige

misoffer, hulp erlangen. Uit dien hoofde wordt

den Bisfchoppen bevolen, naauwkeuriglijk toetezien,

dat de zuivere leer van het vagevuur, gelijk zij door

de kerkvaderen en op de kerkvergaderingen altijd is

voorgedragen, overal gepredikt en van de Christe»

nen geloofd worde. Ook zullen zij er voor hebben

te zorgen , dat de voorbiddingen der lettende geloo-

vigen, beilaande mede in misoffer , in aalmoezen

en andere goede werken , welke voor verftorvene

geloovigen plegen uitgeoefend te worden, naar de

kerkelijke inftellingen , op eene regt godsdienliige

wijze , gefchieden , en het gene in Testamenten of

anderszins daartoe bepaald is geworden , wel be-

taald worde."

Deleer Het tweede befluit betrof de leer der heiligen in

van de ^^^ hemel. De kerkvergadering verpligtte door haar
heiligen

.

t> & r o

in den befluit de Bisfchoppen en Priesters te leeren , dat de

licmel. heiligen, die met christus regeren, tot God hUn

gebed voor de menfchen rigten. Immers zij fielde

hét
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liet als een onwrikbaar leerpunt vast, dat het htil na C. G.

zaam was de heiligen aanteroepen , en tot hunne ï^^rissa.

,. . 1 T \ ,
tot 1700,

hulp toevlugt te nemen. Langs dezen weg kon
,

men door Gods Zoon, die de eenige Verlosfer van

zondaren is, Goddelijke weldaden ontvangen. De
Bisfchoppen en Priesters hadden wijders er voor

zorg te dragen, dat de heilige ligchamen der Mar-

telaren vereerd werden, naardien door dezen, die

met CHRISTUS leven, vele weldaden van God ge-

noten konden worden. Inzonderheid werd het aan

de hooge en lagere geestelijken aanbevolen er wel

acht op te geven, dat de beelden van christus,

van MARIA en van andere heiligen, voornamelijk in

de kerken bleven , en aan dezelve de betamelijke

eerbied bewezen werd. Die leer was heilig , niet

,

om dat men iets van de beelden afrefraeken had,

of men er eenig vertrouwen op moest ftellen , maar

om dat de eer, welke men htm toebragt, aan de

perfonen zelve, die door hen werden vertegenwoor-

digd, bewezen werd. De beelden daar en boven

hadden het grootfte nut ook daarin, dat zij het

volk de door christus ontvangene weldaden, en

ook de door de heiligen verrigte wonderwerken, en

hun heilig voorbeeld te binnen bragten. Het volk

leerde God daardoor regt danken en werd er door

opgewekt om de voetflappen te drukken der genen,

die hun langs den w^eg der ware godzaligheid wa-

ren voorgegaan. Eindelijk wilde de vergadering, -

dat geen nieuw beeld opgerigt ,
geen nieuw wonder

erkend, geen nieuw overblyfiel van eenen heiligen

(^religuie^ aangenomen zoude worden ten zij het-

zel-
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na C. G. zelve vooraf door den Bisfchop der plaatfe onder-

Jaari552 2ocht en voor echt verklaard ware.
tot 1700

Ziet daar, lezers! de voornaamlte befluiten der

Berjgtvan Trentfche kerkvergadering omtrent de geloofsleer

feliikeb'e-
^^'^ Roomschkatholieken ; befluiten, die bekrachtigd

krachti- werden door de onderteekening van alle de vade-

ging van
j.£j, (jjg dezelve hadden vasts;efleld , onder welke,

fche be- behalve vele andere hooge Prelaten , honderd acht

fluiten en zestig Bisfchoppen waren. Ook Paus pius d&

^g^^gj^gj, wVr^ö verklaarde in eene plegtige Bulle van louw-

deleer- maand des jaars 1564, dat hij aan alle die, door
punten. ^^ kerkvergadering , genomene befluiten het zegel

zijner onfeilbaarheid hing, met bijvoeging, dat, zoo

iemand , uit hoofde van eene , hem in dezelve voor-

komende, donkerheid nadere opheldering van een

of ander leerpunt begeerde , hij dan vrijheid had naar

de heilige plaats optegaan, welke de Heer gekozen

had, om zijnen ftedehouder , den leeraar aller geloovi-

gen, op den Apostolifchen Stoel te doen zitten. Door

het hooge gezag van dezen was niet alleen de heilige

kerkvergadering eerbiedig erkend, maar ook hij zelf

had de beflisfing van alle zoodanige verfchillen , als er

omtrent de leer zouden kunnen ontfliaan , aan zich

behouden. Alzoo was dan nu de geloofsleer der

Roomschkatholieke kerk op de hechtfl:e grondflagen

nedergezet, die haar voor wankeling konden bevei^

ligen, te meer, daar de Paus ook een zeker for-

mulier van belijdenis (*) deed invoeren , hetwelk

al-

(*) Dezelve is bekend onder dei titel van Profesfio

fidei Tridentina, Verg. het voorheen verhaalde in het

XXIIifts
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alle openbare leeraars der gemeenten en hoogleer- na C. G.

aars aan de Akademiën onderteekenen moesten, en J^"^^-'*'
' tot i;oo,

zelfs met eede bekrachtigen. Ook dit gefchiedde —
van toen aan door alle volgende tijden heen ; en

zoo kon het niet misfen , of deze algemeen aan-

genomene geloofsleer moest ook door alle tijden

heen onveranderd blijven als onfeilbaar , als goddelijk.

Met dit al denke men niet, dat deze leerbefluiten Oordeel

op de Kerkvergadering zelve , gelijk de Paus in zij- ^^'^\ ^.®

. T r, II 1 • 3 ,1 ,, r,
nandelin-

ne gemelde BuIIe betuigde, met zulk eene éénitem- .rgn der

inigheid genomen waren , als of Gcd zelf die aan Trent-

de vaderen fcheen ingegeven te hebben. Verre was
i-^^j-^v^j.,

die eenftemmigheid ! verre die fchijn van Godde- gadering,

lijke ingeving! De gevoelens der vaderen waren

foms lijnregt tegen eikanderen inloopende. Over de

leer der regtvaardiging, bij voorbeeld, waren de ge-

loofsdenkbeelden zoo oneens , dat fommigen zelfs

de Proteftanren bedonden te naderen, en derzelver

begrippen verdedigden. Onder anderen beweerde

een Disfchop van Belluno^ julius contarini,

uit-

XXlIlfïe Deel, bl. 355-359. Voor alle Geestelijken,

Priesters en Monniken enz. had deze geloofsbelijdenis

den bij zonderen titel van Forma profes/ïonis orihodoxa

fideif obfervanda a provifis de beneficiis eccle/tasticist

iiiratis ac dignitatihus, Ecdefia^ Monnfteviis G? aliii

locis ordinum Regularium G? Militariiim. En voor de

Hoogleeraren was zij getiteld , Forma profes/ionis fidei

Catholica , obfervanda a quibmcumque proviolis &* pro--

wovendis ad aliquam liberalium artiuni facultatem , elec'

tisquc G? eligendis ad cathedram , lecturas ^ regimen

ptiblicorum gymnafiorum.

Herv. vu. K
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na C. G. uitdrukkelijk , dat bij de regtvaardiging alles aan het

Janri552. beloof en aan de verdienfle van christus , en
tot 1700. ^.

, , , j

_
niets aan de goede werken moest worden toege-

fchreven, naardien deze flechts bewijzen des ge-

loofs en der geregtigheid waren, doch de geregiig-

tigheid noch verwerven noch ftaande houden kon-

den. Ook zoo verfchilden de vaders over de zon-

devergeving ; er waren, die aan de priesterlijke magt

alleen toegekend wilden hebben, bij de zoogenoemde

abfolutie in den biechtfioel, eene bloote verklaring,

dat de zonden waren vergeven, niet eene dadelijke

vergeving zelve, In die gedachte fionden de Francis-

kanen, die daarin de meeste fcholastieken volgden.

Zelfs de beroemde Duitfche Dominikaner ambro-

sius PELARGUS , die als ïheologant uit het Aarts-

bisdom van Trier op de vergadering tegenwoordig

was, kwam er openlijk vooruit, dat, naar zijn ge-

voelen, in 'sHeilands woorden, ,,zoo gij iemands

zonden" enz. joh. XX: 23, de inftelling van het

fakrament der boete niet lag opgefloten. Maar de

meeste ftemmen overfchreeuwden hem , en waren

,

in eene vergadering, daar het verftand voor drift

fcheen te moeten wijken , van eene beflisfende kracht.

Van het algemeen gevoelen der Vaderen , ten aan-

zien van zeer vele punten , verfchilden wel het aller-

meest de Franfche Theologanten , die, gerugge-

fteund door hunne Koningin Regentes katharina de

MEDicis , den Proteftanten fchenen in de hand te wil-

len werken , ten minde verfcheidenevoorflagen ter her-

vorming deden. Onder anderen begeerden zi),dat in

de plegtige misfen het Evangelie duidelijk verklaard

wierd ,
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wierd , en het opzenden der gebeden in de landtale ia C. G,

cefchieden zoude: dat men het oude dekreet der Pau- f^3'"*55'»«
^ tot 1700.
fen LEO en gelasius, nopens het uitdeden des heiü- -^

gen avondmaals onder beide geltalten , hernieuwen

zoude; dat het gebruik der beelden, hetwelk God

verboden had, en ook door den heiligen gregorius

misbiUijkt was, ten minde uit de kerken moest

worden geweerd; enz. Maar het vermogens des

vooroordeels won fpoedig tegen deze voorflagen

zulk een ruim veld , dat alles , betrekkelijk de ge-

roerde artikelen, weder op den ouden voet te

ftaan kwam.

Zeker hadden de onderhandelingen der vaderen Vervolg.

over de leer der kerk er allen fchijn van , dat deze

nooit met zulk eene gezette naauwkeurigheid onder-

zocht was, en men dus op de flotfommen van dat

onderzoek , als even zoo vele Godsfpraken , veilig zich

verlaten kon. Wanneer men evenwel de onderhan-

delingen van nabij befchouwt, verdwijnt geheel die

fchijn, en het blijkt, dat fiugzinnige vooringeno-

menheid tegen alles , dat maar eenig voorkomen

had van nieuwheid , niet alleen heerschte , maar

ook geweld gebruikte. Over de meeste leerpun-

ten rezen verfchillen, hooge verfchillen door de be-

denkingen van eenige weinige, meer verftandige en

oordeelkundige, Theologanten. Maar dadelijk brandde

de meerderheid op dezulken los met bedreigde ban-

blikferas en andere heete fchrikraiddelen ; en er

volgde weldra ftilte. Bij den reeds gemelden twist

over de leer der regtvaardiging liep het zelfs zoo

erg, dat, gelijk door onvvraakbare getuigen verhaald

K 2 wordt.
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na C. G. wordt, de vaders eikanderen in het aangezigt vlo

Jaari552. ggn , en de een den anderen eene hand vol haars uit

^___«. ' den baard fcheurde. Welke hevige twist mede ééne

der redenen was, dat dezelfde zitting der vergade-

ring, die nog in het jaar 1546 zoude gehouden zijn

geworden, opgefchort werd tot het eerstvolgende

jaar, toen de zaak, gelijk wij gezien hebben, be-

flecht is geworden ten voordeele van de toenmaals

algemeen heerfchende gevoelens onder de Roomsch-

katholieken (*).

.Vervolg. Wanneer men deze en diergeliike oneenigheden

,

die er over het bepalen der geloofsartikelen op deze

kerkvergadering plaats hadden, in aanmerking neemt,

behoeft men zich ten minde niet te bevreemden,

dat er nog leerpunten genoeg overbleven, waaraan

naderhand , door dit geheele tijdperk heen , vele

Roomschkatholieke Theologanten eene andere verkla-

ring trachtten te geven , dan er door de hoogeerwaar-

dige Trentfche vaders aan gegeven was. Alzoo

ontftonden er met den tijd twisten over den waren

zin van fommige befluiten, hoogklimmende twis-

ten, die vele tegen eikanderen gefcherpte pennen in

beweging bragten. Van de gefchiedenis dezer twis-

ten willen wij dan nu nog in een afzonderliik

hoofdftuk, volgens den eisch van ons bellek, eea

200 kort mogelijk berigt den lezer mededeelen.

(*) Verg, scHRÖCKHS a. w. II. D. bl. 127-223,

2ES-
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ZESDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Theologifche verfchilhn in dt

Roomsch - katholieke kerk,

JL/ • heilige vader te Rome , zoude men uit het «a C. G;

historisch verflag van de bevestiging der geloofs-
'ot'1700'

ker , dat wij gegeven hebben , moeten opmaken , <

dat Hechts eenen wenk te geven hadde, om alle
Inleiding.

Theologifche verfchillen over leerpunten voorteko-

men , of indien zij gerezen waren , terftond ^te on-

derdrukken. Maar dit had toch geene plaats. De

paufelijke ftoei had, door alle de bewegingen ,

waardoor een groot deel der belijders eindelijk van

de kerk waren afgefcheurd , geweldiger knak ge-

kregen , dan men in het algemeen vermoedde , gelijk

zulks wel dadelijk bleek na den Pasfaufchen vrede.

Te midden van de gemelde bewegingen , die alles

in rep en roer bragten , waren de Vorsten van

Europa uit den diepen flaap wakker geworden,

waarin zij, gedurende eenen zoo langen nacht van

onwetendheid, gedompeU waren, en in hunne be-

dwelmingen van den Paus zich hadden laten follen

en fungeren, zoo als die konde goedvinden. Nu
openden zij hunne oogen ; en zij zaj^en de .hoog-

heid van dat heilige hoofd des ligchaams der kerke

uit een gansch ander pnnr, dan waaruit hunne her»

fenfchimmige verbeelding zich hetzelve in den droom

had voorgefteld. In de fcfiatting der vorften bleven

K 3 wel
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«a C. G wel de Paufen oppertoezieners der kerke; als zoo-

Jaan532
^^^jj^jggj^ bleven zij ook ja opvolgers van den eerften

„ Bisfchüp te i?o;«e, PETRUS, die door hen geëerbie-

digd moesten worden, omdat de godsdienst, welken

zij befchermden, heilig was. Maar als Goddeliike

gezaghebbers verloren zij, naar het gezond oordeel der

vorften alle waarde , alle onfeilbaarheid. De Vorften

begonnen de Paufen te befchouwen als kerkelijke

despoten , die in eene altijd ftrakke rigting zich

gefteld hielden tegen de wereldlijke magt, zoo dat

deze tegen derzelver geestelijke magt (leeds op ha*

re hoede zi.in moest. Aan de Paufen kwam het

toe, de belangen der kerke te behartigen, het op-

perbefiiuur te hebben over alle de dienaars der

kerke, enz. In die opzigt waren zij noodzakelijk;

hadden zij eene Goddelijke roeping, eene Goddelij-

ke achtbaarheid. Maar met dat al bleven zij men-

fchen , welker gezag dus niet onfeilbaar zijn kon.

Wel niet alle Vorlkn oordeelden zoo over het

geestelijk bewind der Paufen, maar toch de voor-

naamllen hebben met hunne daden getoond, dat zy

in zulk een begrip ftonden. Men denke hier aan de

Keizers van het Duitfche rijk en aan de Koningen

van Frankrijk , die wij , in de gefchiedenis der

Roomfche Paufen, gezien hebben, dat, wanneer het

hun belang gold, derzelver hoog heilig aanzien niet

vreesden, en aan hetzelve perken durfden (lellen.

Dit nu had eenen onuitblijfbaren wederflag op vele

geestelijken van beide gemelde rijken, die in hunne

vrije denkbeelden omtrent de leer der kerk, waar

mede zij openlijk voor den dag kwamen , door

hun-
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hunne Vorften niet alleen tegen den magtisen we- aa C. G.
derwil van anders denkenden werden ftaande ge- J^anssa»

houden , maar ter verdediging van zoodanige denk-
"

beelden zelfs krachtig werden aangerpoord. Vandaar

is het dan ook, dat de befluiten der Trentfche Kerk-

vergadering , in beide genoemde rijken , door de

Vorften niet zijn gewettigd geworden , maar door den

invloed der geestelijken van lieverlede werden in-

gevoerd, zonder dat zulks eenig gerucht verwekte.

Hierdoor kregen inmiddels meer verlichte Theolo-

ganten in die rijken genoegzame vrijheid ter be-

proeving, om, ware het nu nog mogeltk, ondanks

al hetgene op de Trentfche Kerkvergadering be-

floten was , de breuk der ganfche christelijke ge-

meenfchap te heelen, en tusfchen de Roomfchen en

Onroomfchen den band der verzoening te leggen.

Geen Vorst ooit zoude dit met meer goedkeuring

gezien hebben , dan Keizer ferdinand , en na

deszelfs overlijden , dat in Hooimaand des jaars

1564. voorviel , zijn zoon en opvolger , m/\ximi-

LiAAN de tweede y die, met opzigt tot zijne edele

godsdienstgevoelens , 's vaders voetftappen drukte,

en meer nog dan deze der Proteflantfche kerk ge-

ne.i^enheid toedroeg. Ook geene Vorftin heeft mis-

fchien meer naar een tusfchen Roomfchen en On-

roimfchen te treffen vergelijk verlangd , dan de

Franfche Koningin katharina de medicis , on-

der het bewind van haren minderjarigen zoon ka-

rel den negenden. En wie weet, wat dé wijze be-

ftellingen dezer vorftelljke perfonen zouden hebben

uitgewerkt ter bereiking van het doel, dat zij in

K 4 he^
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na C. G. het oog hielden , hadden inzonderheid de ,flnwe

yaaris52.
jg2Liiten , die overal eene Ipaak in het wiel wisten

?ot 1 700.
-* ' ^

,

,11 te fteken, door bedekte wedermagt niet hun best

gedaan, alle heilzame pogingen te verijdelen. Op
eenen gewenschten uitflag der zake mogt ten minfte

voor de Christenen van zijn rijk gegronde hoop

voeden maximiliaan de tweede. In Frankrijk

werd de zaak eerst geheel niet, en naderhand met

eene éénzijdigheid ondernomen , die den Proteftanten

hinderen, zeer hinderen moest. Het eene en andere

zullen wij zien uit de gefchiedenis van het gene in

beide rijken , te dezen aanzien , is voorgevallen.

I}crigt Keizer ferdinand, die het regt ernst was, om
aangaan-

^^^ wederzijdsch genoegen beide de van elkaêr

gingen gefcheurde kerkgemeenfchappen te hereenigen , had

van Kei- hetgene daartoe moest in het werk worden ge-

DiNAND fteld, met zeer vele wijsheid opgedragen aan éénen

ter heree- der verlichtfte Theologanten , onder de Roomsch-

d'^r'"pro-
gezinden , den voortrefFelijken , geheel in ótn geest

teftanï- van erasmus denkenden, georgius cassander,
fche en ^jg jQg,^ ambteloos zich dan te Keulen , dan te

Itatholie- Duhhurg ^ dan te Xanten in het Kkeffche ^ op-

kc kerk- hield. Deze keus was zoo wel gedaan , dat maxe-

fchap^"
MiLiAAN, na den dood van zijnen vader ferdi-

nand, dezelve niet alleen volkomen goedkeurde,

maar zich over het gene ftraks door cassander

aanvankelijk werd uitgevoerd , hartelijk verheugen-

de , den hemel dankte , dat het begeerde werk iij

zulke gefchikte handen was (). cassander na»

rae-

(*) De hierover tusfchen de beide Keizers en cas^
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Tiielijk leverde, in het laatst des jaars 15Ö4, in een na C. G.

breedvoerig arefchrifc , Eeit* poeden raad aan de J^^riSSa.

rr . 1 ^ ^Ot 1700.
Keizers ferdinand den eerjten en maximiliaan

.

den tweeden^ betrekkelijk de artikelen der gods-

dienstleer , welke tusfchen de Katholijken en Pro-

teftanten in verfchil zijn (*). Ten grondflage legde

CASSANDER, In dit werk, iets, zonder hetwelk hij,

naar waarheid, dacht, dat beide partijen het nimmer

ééns zouden worden, dit namelijk, ,, dat zoodanig

eene verklaring der heilige fchrift , als de kerk der

eerfte eeuwen had aangenomen , bij de beoordee-

ling der Godsdienstverfchillen ten leiddraad moest

dienen." Op dezen grondflag ptoatfte hij een zoo

gezuiverd ftelfel van de leer der katholieke kerk,

dat hetzelve in zijnen aard niet zeer verfchilde van

dat der leer , welke de Proteftanten , inzonderheid

de Lutherfchen, beleden. Aan de kerkplegtighe-

den, welke hij wijsfelijk niet tot de geloofsleer

bragt, maar als gebruiken befchouwde, die van tijd

tot tijd met goede oogmerken waren ingevoerd ,

wilde hij wel eene godsdienftige (trekking gegeven

hebben , maar die geheel anders gewijzigd moest wor-

den , dan gewoonlijk gefchiedde, eene veel betere,

meer heilzame, meer tot ware godzaligheid opwek"

ken»

8ANDER gehouden briefvvisfeling knn men lezen in de

///. è? dar, virorum Epistolce felect. Cent. I. Ep, 2>9-^'l'

(*) De articulis religionis inter Catholicos & Protes-

tantes controverfis ^ ad Imperatores, ferdinandum I. S?

SiAXiMiLiANUM II. Coiifultatio. Ecrsc eenigejaren daar-

oa verfcheeu dit ftuk door den druk in het lichr.

K5
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ia C. G. kende ftrekking. In waarheid , bijaldien de Kaïho»
j;.ar/552,

jj^.jjg geloofsleer , ZOO als cassander die meende dat
tot 1700, ° '

— voorgedragen moest worden, in het begin der zes-

jiende eeuw op die wijze beleden was , had er

geene fcheuring in de kerk bijna kunnen plaats grij-

pen , ten minfte zoude zij geene plaats hebben ge-

grepen. Ook de kerkplegtigheden zouden dan aan

velen geene zoo groote ergernis gegeven hebben ,

dat zij uit dien hoofde in de Katholieke gemeen-

fchap der Christenen niet langer verkozen te blij-

ven , maar die verlaten moesten. Zelfs de Aflaat

,

al hadde die verflandigen gehinderd, zoude nogtans

geen' luther in heiligen ijver hebben doen ontvlam-

men, ora den Paus zijne fchraapzucht te verwijten

en te betwisten. Al het gene kerkplegtigs tot den aflaat

betrekkelijk mogt zijn, wilde cassander eenvou-

diglijk terug hebben gebragt tot de openbare zon-

denbiecht, zoo als die bij de oude Christenen hare

nuttigheid had gehad, hetgene ten minde door de

Lutheranen niet ontkend zoude worden.

Vervolg. In geen openbaar gefchrift is de Roomschkatho-

lieke geloofsleer meer vatbaar voor vereeniging met

die der Pfoteftanten voorgefteld , dan in dat voor-

treffelijk gefchrift van cassander , die , volgens

het getuigenis der genen, welke hem gekend heb-

ben, hetzelve niet met flinkfche inzigten vervaar-

digd , maar naar zijne overtuiging eenen weg heeft

aangewezen ter herflielling van den gebroken kerk-

vrede (). De, door cassander tot haren oor-

fprong

(*_) CASSANDER wcrd hoog gefchat van de vooraan m-
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fprong terug gebragie, geloofsleer nocrnde ik de na C. G.

Roomschkatholieke , omdat hij onder de lluitboo- J^""552.
tot 1700,

raen , die de eene kerk van de andere fclieidden , „

inzonderheid dezen niet heeft gemeend te kunnen

opheffen; namelijk, dat, zal de ddnheid der kerke

behouden blijven , het zigtbaar hoofd van dezelve

,

den Opvolger van petrus , gehoorzaamheid moet

worden bewezen! „Deze," verklaart cassander,

„heeft, door alle eeuwen heen, een hoog, acht-

baar, heilig aanzien gehad; en nooit zoude hem

dat aanzien door velen betwist zijn geworden ,

indien hij niet hetzelve misbruikt had tot het voe-

ren van eene zekere heerfchappij , welke hem niet

toekwam , en niet met zulk eene eergierigheid het-

zelve over de grenzen had gebragt , welke van

CHRISTUS en de kerk waren aangewezen." Hier

bezwijkt de goede cassander onder het onverwin-

neUjke vooroordeel zijner kerkgemeenfchap , dat

hem , ten aanzien van de geloofsleer en van den

open-

fte Proteftantfche Godgeleerden, van een' joiiannes a

LASCO , van eenen sebastiaan castellio, eenen an-

DREAs HENRicus BULLiNGERUs, HYPERius cn meer an-

deren , met welke hij eene gemeenzame briefwisfeling

hield. Tusfchen Roomfchen en Onroomfchen had hij,

gelijk ERASMUS, fleeds in het midden geflaan; doch

ten laatfle bleef hij mede, gelijk erasmus, in de gemeen-

fchap der Roomfchen. En hoe hoog hem nog nader-

hand onze GROTius fchatte, is gebleken uit de uitgave,

welke hij op nieuw van deszelfs boven vermeld werk

bezorgd heeft met zijne eigene daar bij gevoegde aan-

merkingen.
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hïi C. G. openbaren godsdienst , niet in den weg fcheen te

T3"ri552 vvillen treden, om hem, met betrekking tot dit
'

punt , waarop alles , tusfchen Roomfchen en Pro-

teftanten , aankwam , met zoo veel te meer kracht

te overmannen en te onder te houden. Zulk eene

.(telling toch, en zulk eene verklaring, 't is waar,

zoude CASSANDER ziJH docl bij de Roomscbgezin-

rien bereiken, fcheen op den voorgrond allernood-

zakelijkst te zijn; maar ook zulk eene ftelli'iig en

verklaring moest de Proteftanten , hoe zeer zij an-

ders ook geftemd waren , den Roomfchen de hand

eener broederlijke verzoening toetereiken , terug doen

deinzen. Die ftelling en verklaring waren hinder-

palen, waarover het den Protertanten onmogelijk

was heen te komen. Indien deze hinderpalen door

de Trentfche vaderen , in hunne kerkelijke verga-

dering, nog voor het jaar 1552, waren uit den weg

geruimd, en zij dan de geloofsleer der Katholieke

kerk , met de daaraan verknochte dienstplegtigheden ,

tot zulk eenen graad van zuivering gebragt hadden ,

als CASSANDER die brengen wilde , zoo had dan nog

mogelijk de wijde breuk tusfchen de beide kerkgemeen-

fchappen geheeld kunnen worden. Alzoo had dan

welligt de ganfche kerk van Christus naar grondbe-

ginfelen gewiizigd kunnen worden , zoo als die thans

bij de verlichtfle Godgeleerden, ten voorbeelde bij

eenen sailer. in Duitschland ^ bij eenen schrant

hier te lande , en bij eenige weinigen meer hier

en eHers in het hart fchijnen te liggen. Maar ten

jare 156^ bliikt het nu van achteren , dat daarop

geene hoop meer konde gevoed worden, hoe zeer

ve-
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v«:!en zich te dien tijde met die hoop zich zelven na C. G.

en malkanderen vleiden (*). Immers de aeheele
'^^'"'^^a*

historifche toedragt dezer zake heeft het naderhand

aan den oordeelkundigen befchouvver genoegzaam

geleerd, dat men van den Paus, op den hoofdzetel

der Kathoh'eke kerk , toch nimmer ziilke vredes-

voornagen met een heilzaam gevolg zoude hebben

bekroond gezien. Trouwens de ervaring bewees

het weldra, dat te Rome voorflellen van zulken in-

houd werden aangezien als misdaden van gekwetfle

heiligheid , die naauvvelilks vergeven konden wor-

den. Te Rome wenschte men geene toenadering

van beide kerkgemeenfchappen tot eikanderen, maar

men vorderde, dat de Proteftantlche van hare af-

dwalingen boete zoude doen , dat zij den heiligen

Vader om genade bidden , en hem de hulde harer

onderworpenheid zoude toebrengen. En de Kaïho-

lie-

(*) JOHANNES METELLUS fchrcef 330 CASSANDER in

eenen brief, dien wij onder de lU. ö? dar. virorum

Epist. Sel. nog lezen kunnen, pag. 310, ten jare 1565.

„Reipublicje gratulamur, te opus illud abfolvisfe, cuius

est maxima proborum omnium exfpectatio. Utinam op-

tima confilia tua principes viri fequanturj nam, proba-

turos,minime dubitamus. Efficies igitur, ut intelliga-

mus , quae maximiliani Csfaris fententia fit , cum primura

tibi refcripferit. Alimur enim fpe, ni vel Legatus ille

Romanus impedlat, quod equidem non fine caufa me-

tuo, vel Vaivodianum bellura; quamquam non minorem

fufpicionem mihi movet fpes illa, rnnippo fine liberia

decedei.ie. Quid igitur lu ceterique moderaci viri pro»

ficietis, exfpectamus,"
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na C. G. lieke vorften van Europa , al hadden zij zich on-
Jaari552'

derling verëenigd, om zulk een* hierarchalen eisch

I., den vader der geloovigen te betwisten, zouden in

hunne ondernemingen nooit hebben kunnen flagen,

tenzij het vuur van eenen godsdienstoorlog alles

vooraf in volle vlam hadde gezet , en firoomen van

burgerbloed hunne landen doorweekt hadden. Niet

alleen den Paus, die als kerkmonarch toch tegen de

vorflen niet beftand was, maar met hem de groote

meerderheid der geestelijken zouden de vorften tegen

zich hebben zien opkomen , en met de geestelijken al

het volk , dat aan derzelver wenken hing. Onbereken-

baar zouden de gevolgen zijn geweest voor alles , wat

den vorflen dierbaar ware , onberekenbaar de gevolgen

voor hen zelve, voor hunne kroonen en hoofden,

voor hunne eer en hun leven.

Gcvol- Zoodanige nevelachtige vooruitzigten , nog meer
gen van yerdonkerd door eenen ftraks ontftaanden oorlog,

derne- deden het den Keizer maximiliaan raadzaam oor-

mingook deelen de verdere voortzetting zijns edelen plans te

huf van^
^^^^" C*)» en verhinderden het hof van Frankrijk,

zoo

(
* ) Vee! lichts verfpreidc over den ganfchen loop

dezer zake , een nog onder de ///. ^ dar. Viroriim

Epist, Select. {Cent. I. Epist. 52.) voorhanden zijnde,

brief vr,n den geleerden masius, dien wij hiervoor

hebben leeren kennen, den I3den van Sprokkelmaand

des jaars 1565 aan cassander gefchreven. Uit de-

zen brief ten minlte kan men opmaken , dat de Je-

zuiten, aan welke 's Keizers plan niet verborgen was

gebleven, er wel voor gezorgd hebben, dat, voor dat

men
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200 het een diergelijk plan gehad heeft, aan deszelfs na. C. G.

uitvoerinff te denken. Het hof vm Frankrijk floee: na-
•^'''^'^^^'"*

•' ^ tot 1700,
derhand ter bevordering van de éénheid der Christe- .

lijke kerk liever eenen anderen weg in , op middelen />ƒ?«*-

be.'^^-

men aan de uitvoering van hetzelve denken konde

,

CASSANDER als een ketter reeds voor het oog der gan-

fche Katholieke kerk gebrandmerkt flond. Deze brief

luidt dus! „Bene est, rai cassander ! qiiod, auiisfo

„ ad Cailarem fcripto illo , maxima molestia femel de-

5, functus es. Nam nifi auls mores mihi non fatis per-

„fpecti funt, in qua nimis multos annos trivi, nihilo

„maiorem reportaturus eras gratiam, fi diutisfime reten-

,»tum decies follicite reformasfes. Nam illi, ex quorum

„approbatione pendent in illiusraodi rebus Principum

„iudicia, fere parciores funt in laudandis aliorum la-

„boribus, nimirnm ut tribus hic illic asfutis verbulis

„opus ipfi abfolvisfe videantur, ceteroquin imperfectum,

„Verum viro cordato & prudenti fua recte facti con-

„fcientia fatis est, eaque animi fui alacritatém fuscentat,

„folidamque a Deo laudem exfpectat , cui inprimis

„opellam fuam confecravit. Quod tuum nomen ia

„catalogum illum invidiofum fit per maievolorum homi-

„num artes relatum, eo mlhi dolet magis, quo te id

„gravius ferre ammadverto, quamquam apud eos , qui

„res ipfas iudicant, tibi illud tuisque fcriptis infami»

„futurum non est. Quis enira nescit, ut nullo cum iu-

„dicio, ita maxima cum invidiaindicem illum esfe com-

„portatum & confutum? Quis Jefuitarum importunam

„impudentiam & coniunctas cum hac virtute mirificas

„ad qua:vis ecclefiastica munia, ut fic dicara, obrependi

„artes ignorat. Ego certe perfuafus fum illis folis a

„Concilio permisfam fuisfe illara operam. Verum, mi

„ CAS.
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na C. G. bedacht , die hoop gaven op eene betere uitvverkingf/

Jaanssa. £jg Kardinaal Hertog van richelieu, één der
tot 1700. ° '

_. fchranderfte flaatsmannen, was met zijne denkbeel-

den gevallen op het ontwerp van een vriendelijk theo-

lo-

„cassander! quando nostri feculi fummum decus &
„ ornaraentuin erasmüm habes focium eadem illa ceufura

„ perflrictum , non est profecto, quod magnopere tibi

„illo nomine displicens. Exirtimat reccus bene te fac-

„turum, fi apud Cjefarem atque Pontificem querare, te

„ inique hjerefeos notatum esfe. Mihi vero res tanti

„non videtur ; neque fatis video, quid illis querelis

„efficeres, quando adverfariis tuis, qui iliorum Princi-

„pum, pr^fertim Romanenfium , fores omnes obfident,

„ facile fuerit tria tua verbula in calumniam , malitiofa

„interpretatione atque callida, trahere!" — Nadat nog

in hetzelfde jaar het oorlogsvuur alles in rep en roer

hnd gebragt, waardoor aan de uitvoering van het be-

wuste plan niet kon gedacht worden, fchreef, den

loden van Herfstmaand , aan cassander zijn vriend

GEORGius vicELius het volgcnde, (ook te vinden in de

aangehaalde Epist. Sel, Cent. I. p. 280, 281.) „ Ante

jjtotus erat Princeps in tui uieique fyngrammatis amicis-

3, fimo complexu, quam Satanas bellum Transfylvaniciim

5,ab imprudentibus parum bene fuafum nobis inferret.

„Bellum, inquara , quo tam Ecclefia: , quam Iraperio

„nocentius aliud non vidit Germania, quodve Cjefaris

„nostri Monarchiam ineuntem ftatim ccede tantum fu-

„ neftavit, ac confilia faluberrima qujeque & raolimina

„ omnia Christianismo restaurando pernecesfaria intertur-

„bavit. Qua calnmitate publica ita disruclar, georgi!

„ut prope ta;deat vivere. Nihilo fecius nos affligunc

„tam qui Papse, quam qui lutheri partes fequuntur;
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logisch gefprek , dat hij zelf voeren wilde , na Ci Ö^

in het bijzijn der verlichtfte katholieke eodge- •'°^'^!^^"°

leerden, met de verfiandigfiie , kundigfte , daartoe .

te benoemen, godgeleerden van de Proteftantfche

zijde. Daartoe zocht de Kardinaal de Proteftan-

ten uittelokken , op voorwaarden , welke hun aan-

nemelijk moesten voorkomen , en indien zij vervuld

werden , nog al iets goeds van zulk eene onder-

handeling konden doen verwachten, richelieu*

namelijk , beloofde hun , dat , in het onderling on-

7,oek naar waarheid, bij de voornaamfte leerpunten,

waarover beide kerkgeraeenfchappen oneens waren ^

geen andere toetsfteen , dan de heilige fehrift , en

wel volgens de Franfche overzetting derzelve, uitge-

komen te Geneve , van waarde zoude zijn , zondet

eenig het minde gewigt te hangen aan de vaderen^

aan de vergaderingen en overleveringen der kerk«

De zaak ook zoude ondernomen worden zonder

voorkennis van den Paus^ die, hoedanig ook de

uiiflag mogt wezen, in allen geval ^ trdig genoeg

daarvan verwittigd konde worden. Infchikkelijkhe-

den, even zoo bekoorlijk als de voorafgegane belof*

ten, die de Proteftanten misfchien zouden hebben

overgehaald tot een plegtig bepleiten hunner belijde-

nis,

j,inter quos utrosqne Jefuistce, hypocriticüm ne magis

„ambigo an malitiofum hominum genus, virulentius nos

„exofos infestant, quod Ecclefiêe faciera hanc deformetfijj

„non aliam , quam ut est hodie , defenfam velint^

„ eniendationem huius omuino nolint, ne SeraphicaJ

„ fuie focietads dKmonizomeno inllitiuo deesfe videantur,'^.

Herv. VII. L
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Ba C. G nis , in de hoop van eenmaal naar beter onderwHs
)6ari5S2 luisterende Roomschkatholitken in hunne oneegronde
tot i?oo. ,

° ^

„ godsdienstgevoelens te doen wankelen l Dan de Pro-

teftanten hadden ontrustende redenen van te vcraioe-

den, dat er onder dit bebloemde groen eene adder ver-

borgen lag , die hun de vergiftigfle beten konde toe-

brengen, RiCHELiEU had wel fteeds een* afkeer van

alle vervolgzuGht getoond ; maar wat had hij , als

ftaatsraad , die aan het hof alles konde uitwerken , 't

welk hij Hechts wilde , heimelijk ten nadeele der Pro-

teftanten gedaan ? Hunne voornaamften , hunne ede-

len, hunne rijken en vermogenden had hij in het

handhaven van eer en aanzien ftaêg gehinderd, hunne

burgerlijke belangen befnoeid, hunne regten verkort.

Ten minfbe de Proteftanten meenden gronds genoeg

te hebben , om hem daarvan verdacht tehouden. En
ware het dan waarfchijnlijk , dat hij nu hen in hunne

kerkeUike of godsdienftige betrekking zoude befchermen

willen ? befchermen niet alleen , maar , indien de on-

voorziene loop der voorgeflagene maatregelen het me-

debragt, ook hun de zege toewijzen over zijne ge-

loofsbeliidenis en die van zijne kerk, waarvan hij lid,

waarvan hij een zoo hoog eerwaardig prelaat was?

Zulke goede gedachten konden in de harten der Pio-

teftanten geenen overtuigenden val krijgen. Daarop te

vertrouwen fcheen hun te los toe; en op dusdanig een

los vertrouwen de gedane uitnoodiging aantenemen,

fcheen hun toe de verdediging van hunnen gods-

dienst aan het fchromelijkst gevaar blootteflellen.

Het ganfche plan van richelieu viel in duigen;

de Proteftanten in Frankrijk weigerden toetetreden;
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én hunne voorzigtigheid was te prijzen , te meer na C» Ö*

noff, daar de Kardinaal, die anders geen vriend van
ï^"'^''^5*.

="_ ' °
tot 170e.

de Jezuiten was , niettemin deze flimme onder- - -

fchragers van de Paufelijke magt , die toch ook in de

waagfchaal heette gelegd te zullen worden, tot werk-

tuigen gebruikte, om in dezen zijn doel te bereiken.

Met name worden , als daaraan dienstbaar geweest zijn-

de, genoemd , inzonderheid tvveejezuiten , audebert

en VERON. De laatstgemelde zelfs verliet zijne gees-

telijke orde , gelijk hij voorgaf, om zoo veel te vrijer

te kunnen- arbeiden ter herftelling van den vrede tus-

fchen de beide kerkgenootfchappen. Ook dit ver-

fterkte de Protefianten niet weinig in hunnen arg-

waan en achterdocht.

RiCHRLiEu's wel overlegd , maar bedekt, plan trou« Vervolgd

wens is van achteren klaar gebleken geen ander ge-

weest te zijn, dan om de Protefianten door zachte

dwangmiddelen weder in de Roomschkatholieke kerk

te drijven (). Meer openlijk was dit, nog reeds in

het laatst der zestiende eeuw, de ernftige toeleg ge-

weest van den vermaarden Italiaanfchen Jezuit ro-

BERTUS BELLARMiNüS , die ten jare 1581 tot 159e

in drie foliodeelen in het licht gaf zijne Geleerde

vertoogen over de verfchilpunten der christelijke ge^

loofs*

(*) Na 's mans dood kon men dit plan duidelijk in-

zien, toen een, door hem gefchreven, werk ten jare 1651

uitkwam onder den titel. Traite qui contient la methode

la plus factie et asfurée de convertir ceux , qtti fe font

feparée de VEglife,

L 2
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na C. G. ïoofsleer tegen de ketters van zijnen tijd (*)< In

Jaari552,
^jj. ^gj,j^ worden alle de kenmerkelijke leerftukken

cot 1700.

f der Roomschkatholieke kerk , zoo als zij in de

Trenifche kerkvergadering vastgefleld waren, tegen

de Protefianten 5 wier tegenwerpingen hij dan ook

te ontzenuwen zoekt, verdedigd, op eene foms zeer

vernuftige, foms evenwel zoo krachtelooze wijze ,

dat 's mans verlegenheid aan alle zijden blijkbaar is.

Vernuftig is in de daad zijn betoog van de noodza-

kelijkheid der Paufelijke opperkerkvoogdijfchap, eea

betoog, dat ongetwijfeld van vaste klem moet zijn

voor bevooroordeelde Roomschgezinden, die in hunne

geloofsbegrippen zich gaarn gefterkt vinden, maar in

het oog van den onpartijdigen waarheidminnaar niet»

minder is , dan eene blijkbare drogrede , die zich zel-

ve wederlegt. Krachteloos daarentegen en armzalig

is bij voorbeeld zijn betoog, om die fielling te Ha-

ven, dat de ketters met den dood moeten geftrafc

worden. Dit moet gefchieden , omdat christus

hen met Heidenen en tollenaren gelijk gefi;eld , eji

hen dieven genoemd heeft, die niet door de regte

deur in den fchaapftal ingaa-n! Met eene zekere ze-

digheid, altoos met zachte gelatenheid handelt hij

tegen de Proteftanten , welke hij door redenen van

beter onderwijs zoekt te regt te brengen. Ook met

onpartijdigheid gaat hij hierin te werk, hun geene

opgeraapte of kwalijk begrepene gevoelens toedich-

ten-

(*) Disputationes de controverfüi chriUiana fidei , ad-

ytrfus huius temporis hareticos.
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tende , maar hunne flellingen met hunne eigene woor- na C. G.

den, en niet zelden in de vollte kracht openleggende,
toriroa'

Zijne edelmoedigheid in dezen (trekt hem tot eere; .

waardig was hij dan ook , dat de Proteftantfche Theo-

Jogantcn bijzonder op hem het oog der oplettendheid

vestigden, en met hem liever dan met anderen zy-

31 er kerkgemeenfchap in het ftrijperk wilden treden.

Minder van belang , ook van minderen invloed Pogingen

op het verftand en hart der Proteflanten waren dier- Y^-"^^"*S^
' Koom-

gelijke pogingen van andere Jezuiten , als van frans fcheGod.

cosTER, een* Brabander (*), gregorius van va- S^'^^""^^^

LENTiA, een Spanjaard (f), van martinus be- pj-Q^ef^an.

CANüS, mede een' Brabander enz. Het werk, dat ten weder

de laatstgenoemde in het begin der zeventiende eeuw ^q^qq^]^

heeft uitgegeven (§) , is wel het merkwaardigQe, fchap

maar op zulic eene fcholastieke wijze vervaardigd, overteha-

dat alleen daardoor de Proteftantfche Godgeleerden

er afkeerig van werden, en het naauwelijks der aan-

dacht waardig achtten.

Alle deze pogingen werden eindelijk van de zijde Gevolg

der Roomschgezinden geftaakt, eensdeels omdat zij
^^^^^^^'

zagen , hoe weinig hoop er zich opdeed immer de

Proteftanten weder tot hunne gemeenfchap te zien

cverkomen , anderdeels omdat zij van tijd tot tijd

zich

(*) 's Mans werk, hiertoe betrekkelijk, drargt dep

titel , Enchiridion controverfiarum pracipuarum nostri

femporis de ReUgioiie , 1585.

(t) 's Mans werk, hiertoe betrekkelijk, draagt den

titel, De rebus fidei , hoc tempore controvcrjts, 1591.

(5) Hetzelve had den titel, M^jnvale controverjtarum

huiu$ temporis,

L3
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Ifis C. G zich meer en meer gedrongen vonden het zwaard

Jr<ari5S2 ^^^ verdediging tegen fommige godgeleerden in hun-
ÏOC 1700 .

, , .. ,11 1.

_„..„_ ne eigene lierk aan te grypen , godgeleerden , die ,

naar hec hun voorkwam, de deugdelijkheid hunner

belijdenis met geweldige handen hadden durven aan*

banden. Voor nieuwe fcheuringen beducht zijnde,

oordeelden zij het natuurlijker wijze van belang de

beste middelen te gebruiken, om dezelve voorteko-

men , en vergaten zij door dezen weg de oude fcheu-»

ringen , welke zij wel bevroeden konden , dat toch

niet te heelen waren.

Berigtvan Het meeste gerucht in de gefchiedenis hebben ge-

dnevoor-
j^g^l^j. ^^^jg voorname verfchillen, welke in de

nime
iwisien. Roomschgezinde kerkgemeenfchap plaats gehad heb-

ben met even zoo vele Godgeleerden, namelijk mi-

CHAEL BAJUS, LODEWIJK MOLINA en KORNELIUS

jANSENius. Van elk dezer twisten zullen wij hier

nu nog een kort verflag geven.

Aanlei- Reeds lang had men in deRoomschkatholieke kerk

ding tot heimelijk gevoed het zoogenoemde Semipelagianismc ^

twisten, ^^^^ \&tï ^ die aan den eenen kant naar de gevoelens

van PELAGiüS,en aan den anderen kant naar die van

AUGusTiNus gewijzigd was, omtrent des menfchen

vrijen wil, den bijftand der Goddelijke genade enz.

Die leer bleek nu bij velen zulke diepe wortelen te heb-

ben gefchoten , dat daarover van tijd tot tijd zeer

2ware klagten ge(l;iakt werden. Na de veertiende

eeuw had zich dit gevoelen in de fcholen der Theo-

loganten al meer en meer verfpreid , en werd het toen

algemeen heerfchend, vooral nadat luther, die be-

llend ftond als een warme voorflander der begrip-

pen
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pen van augustinus , de leer der Roomfche kerk .ia C. G,

met zulk eene kracht had aangetast. Nu verloor de P^''ï552»
^

tot 1700.
leer van augustinus fchier geheel haar gezag bij alle .__«—

de ijverige tegenftanriers van den gehaten Hervor-

mer, en kreeg het Semipela^iamsme geheel de over-

hand. En nogtans wilde niemand in de Roomfche

kerk den naam verdiend hebben , dat hij van den hei-

ligen kerkvader was afgeweken , en hij deszelfs gevoe-

lens over de zwakheid van de natuurlijke vermogens

der menfchen en over den noodigen bijftand der bo-

vennatuurlijke genade uit een rigtiger .oogpunt had

meenen te kunnen verklaren. Een groot deel trou-

wrens der Theologanten had de gevoelens van au-

gustinus nooit regt verdaan; en zij, die er een

meer opgehelderd inzigt in hadden , waren listig

genoeg, om hunne gehechtheid aan of vervreemd-

heid van dezelve , zoo goed zij konden , te ver-

bloemen , en , indien er hier of daar eenig ver-

fchil over rijzen raogt, dat terftond te zusfen.

De gevoelens van luther omtrent die leerpunten

werden wel veroordeeld, maar niet als gevoelens,

die ook door augustinus omhelsd waren. Wat

te dien aanzien deze kerkvader gevoeld en geleerd

had, werd niet bepaald; daar van zweeg men.

Geen godgeleerde van edeler denkwijze ergerde iVTet ba-

zich hierover meer, dan MiCHAëL bajüs. Hoog- J"^*

leeraar in de theologie te Leuven ^ een man, die,

gelijk VAN MOSHEIM hem befchriiftC*), zoo uif (lekend

was door zijne blakende .godsvrucht, als door zijne

uit*

(*) In zijne Kerkelijke Gefckiedenis VI. t). bl, 584.

L4
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m C. G uitgeftrekte geleerdheid. Schranderheid ook genoeg

Jaaris52 ^ggat hij, om de zoo bostige als bedekte s;an^en na-
tor i;co.

•^'

^

r-^-—..
tcfporen , welke de fcholastieke godgeleerden zijner

kerkgeraeenfchap waren ingellagen , ten einde zï] , als

wederflanders der leer van augustinus , Let oog

van mingeocfende voorftanders derzelve, die eene

tegenovergeftelde leer ketterij zouden genoemd heb-

ben, mogten ontduiken. En op die fluipgangen zijne

verftandige geloofsgenooten opmerkzaam te maken,

oordeelde hij , dat het belang der kerk van hem vor-

derde. Niets was hem heiliger , dan de waarheid

,

waarvan hij zag, dat de meeste godgeleerden zijns

•üjds waren afgedwaald. Doch om de waarheid, met

opzigt tot de gemelde geloofsartikelen , overeenkom-

•flig de leer van augustinus, welke toch, naar de

belijdenis der Roomschkatholieke kerk, van alle har-

re leden moest geëerbiedigd worden, in het zuiver-

de licht te plaatfen , las hij eerst de geheiligde fchrif-

ien van dien voortreffelijken kerkvader, bij herhaling,

tot negenmalen toe , door. En nu waagde hij het

,

terwïil zijne ambtgenooten van de theologifche orde,

als afgevaardigden op de kerkvergadering te Trente

waren, in zijne Akademifche lesfen de echte leer

van AUGUSTINUS voortedragen , en de, in zijn oog

verderfelijke, meenineen , waarmede zij door de fcho-

lasiieLen bezoedeld waren, als ketterij door te fl'ij-

ken. ïegen dezelve deed hem eene koenheid van

geest het hoofd te hooger opfteken, naar gelang hij

van zijne krachten dacht verzekerd te zijn , onder de

veilige hoede van ziinen leidsman , den ouden gezag-

|iebbenden kerkvoogd, van wien hij geene voet-

breed-
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breedte wilde afwijken. Maar zoo dra waren zij; e na C. G,

ambrgenooten niet terug gekeerd , of zyne leer werd
JqJ^J^qq'

uitgekreten voor eene geheel nieuwe leer, die hem

door den duivel ware ingegeven. Zoo luid was die

kreet der twistgrage fch olastieken , te Leuven^ dat

^ij vandaar aan alle de zijden der ganfche kerk ge-

hoord werd, en de meeste andere godgeleerden, die

of door vooroordeelen verblind waren , of 2ich on-

kundig hielden , hunne ware of gewaande veront-

waardiging aan den dag legden over de vermetelhe-

den van zulk eenen, de waarheid geweldig verdraai-

jenden , voorganger der , aan den geestelijken fiand ge-

wijde ,
jongelingfchap. Een aanzienlijk heer van pre-

laten, mindere geestelijken, priesters en monniken

zag men in optogt tegen den man , dien zij veroor-

deelden, zonder hem regt gehoord, ten minde regt

verdaan te hebben. Onder dezelve maakien wel

de meeste beweging, uit de fcholen , allede5'C(V?/V/f«

en, uit de kloosters, alle é^Franciskanen. Üie oor-

log brak uit met alle kracht ten jare 1560. Straks

werd het oordeel der Sorbonne ingeroepen door de

wederdrevers van bajus , die vandaar hulp ver-

wachtten en ook verwierven. De Sorbonne verza-

melde in allerijl uit de lesfen van baju-; vliftien ar-

tikelen , die deels door haar met het brandmerk van

ketterij beflempeld werden ,' deels voor dwalingen

werden verklaard , wellce gevaarlijk waren. Inmid-

dels had BAfus ziine belangen eerbie ügst aanbevo-

len aan den Kardinaal granvelle , ftadhouder der

Nederlanden , in naam des Konings van Spaiije,

Deze, met een meer bedaard oordeel alles gewogen

li 5 lieb-
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pn C. G. hebbende , ontdekte welhaast niet alleen het partij-

jaari552.
(^ijTg (Jat den verguisden man bij zijne aeloofst^e-

lot 1700. " ^ J J o »

^ nootcn onder de zwaarfte verdenkingen had gebragt,

Eiaar ook het wederregtelijke , dat hem door zijne

vijanden ftond aangedaan te worden. Hij gaf hier

omQandig verllag van aan zijnen Heer en Meester;

hij prees bajus als een', naar zijn inzien, rt-gtzin-

nigen theologant , en als eenen geleerden man van

onbefprokene zeden. Aan dezen genomen maatre*

gel beantwoordden de gevolgen. De koning, dus

voorgelicht door zijnen ftadhouder, hield het er

voor , dat de twist een theologifche fchooltwist was ,

te hoog gedreven door de verfchilzieke godgeleerden

van zijne noordelijke ftaten. De heilige Vader te

Rome, van den geheelen loop der zake inmiddels

wel onderrigt , gedroeg zich , als of van den gehee-

len ftrijd , die in de Nederlanden de gemoederen ver-

deeld had, niets tot zyne kennis gekomen ware.

Hem, die het hoofd der kerk was, ging het als

den leden , die blindelings beftuurd wilden worden

door het hoofd ; hij loch nu , op zijne beurt , wilde

beftöurd worden door zijne leden. VVijsfelijk begreep

de Paus , dat het verfchilpunt te teeder was , om
aangeraakt te worden; het mogt kwetzen en wonden.

Liefst wilde hij dus de zaak niet onderzoeken, au-

GCSTINUS was de heilige vader der kerk ; indien het

dan nu toch eens bleek, dat de kerk van denzelven af-

geweken en verbasterd ware; wat dan? her grootfledeel

der geestelijken , die 'sPaufen ftoel fchraagden, hield

den moedigen verdediger der leer van augustinus

voor eenen ketter; wat zoude daaruit voortfpruiten

,

in-
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indien zijne Heiligheid eens ten nadeele van deze He- m C. G.

den eene uitfpraak deed? Zoude die voor onfeilbaar J^^'^* 55^-

worden gehouden ? Zij moest ja wel daarvoor gehou- ,„__«^

'

den worden, omdat zij uit den mond of uit de pen

kwam van den, voor dwaling niet vatbaren , opvolger

van petrus; maar men kende den doortrapten geest

van eene priesterfchap^, die aan hare niets ontziende

driften hare heiligfte belijdenis, hare heiligfle pligten,

en , als het er toe kwam , al wat heilig was opofferde

!

Bij deze gefteldheid van zaken werd het vuur des Vervolg,

verfchils, dat reeds hevig brandde, wel niet ge-

blusoht, maar ook niet aangellookt; en alzoo ging

het aldra van zelf bijkans geheel uit. Op aanbeveling

van GRANVELLE wcrd zelfs bajus , als theologant

der Leuvenfche Akademie , door philips den tweeden ,

naar de kerkvergadering van Trente afgezonden ; en

hierdoor werd allen het zwijgen opgelegd. En had-

de BAJUS, nadat hij van Trente weder was te buis

gekomen , nu maar zich niet laten hooren of zien

,

geen godgeleerde zoude andermaal tegen hem hebben

willen het woord voeren of opdaan. Maar bajus, die

een getrouwe dienaar der waarheid oordeelde te moeten

zijn, zocht zijn eenmaal voorgefteld gevoelen nader

te ftaven door het uitgeven van fchriften, waarmede

hij eenen aanvang maakte in het jaar 1563, als, on-

der anderen , Over den vrijen wil van den mensch

;

Over de verdienden der goede werken; Over de deug"

den der goddeloozen; Over de eerfte gcregtigheid van

den mensch. Na het uitgeven van deze kort op el-

kanderen volgende gefchrifcen trokken de FranciS'

kaner monniken het eerst de alarmklok , alles wel-

haast
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Ba C. G. haast weder in opftand brengende over het gevaar

J«rij52 jgf i^qyI^ ^ y^7jer hemelfche leer door de aardfche

- waanwijsheid van eenen Leuvenfchen fchoolgeleerden

zoo ontluisterd en bedorven werd. Zij vervaardig-

den een uittrekfel uit 's mans gemelde gefchriften

,

-€11 zonden dat aan het hof des konings van Spanje^

met aanwijzing van de veelvuldige ketterijen , in het-

zelve voorkomende. Één van bajus ambtgenooten,

JOOST RAVENSTEiN TiLETO , ftijfdc de handen der

Franciskanen^ zijn uiterlle best doende, eerst om
zulke verderfelijke dwalingen aan alle de Spaanfche

Akademiën, en daarna ook om dezelve aan het

Paufelijke hof veroordeeld te zien. In dezen toeleg

flaagde hij volkomen naar zijnen wensch.

Vervolg. Het Paufelijk bewind was toen opgedragen aan

pius den vijfden. Deze Roomfche kerkvoogd,

iiaauwelijks op den heiligen ftoel gezeten, was zwak

genoeg , om , uit vrees over de ontevredeheid van

een groot deel der voornaamfte geestelijken, zes en

zeventig If erdellingen uit de fchrifren van bajus ge-

trokken, deels als ketteiijcn, deels als aanftotelijke

gevoelens te veroordeeleni Hij deed dat ten jare

1567 in eene Bulle, die begon met de woorden Ex
omnibus afflictionibus ; daarin tevens, op zware be-

dreiging, het fprcken, fchrijven en twisten over

die dwalingen verbiedende, en den Kardinaal gran-

VELLE gelastende alle daarover ontdane verfchillen

te derapen. Tegen bajus zelven wederhield zich

de Paus iets te ondernemen, bajus bleef in zijnen

post onaangeraakt. De treurige gevolgen, welke de

hevige drift had gehad , waarmede men den pcrfoon

van
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van LUTHER had aangeklampt, toen deze zijne nieu- na C. Gd

we leer met kracht besonnen was te verdedigen , f^^^^^S^»
^

,
' tot 1700,

lagen nog te versch in het geheugen , om andermaal _,

tegen een' achtbaren man , die zich eenen aanhang

had gemaakt, de roede der Ilrenge kerktucht op te

heffen, en hem in den ban te doen.

Eenen vrij aanzienlijken aanhang had in de daad Vervolg*

EAjus , die , ware hij door den Paus in zijne eer

gekrenkt geworden, terftond door zijne vrienden in

befcherming zoude zijn genomen; en de daaruit te

ontftane wederzijdfche tegenworftelingen zouden onge-

twijfeld dan toen reeds die fcheuring hebben veroor-

zaakt, welke naderhand in de Roomfche kerk heeft

plaats gegrepen, en nog plaats heefr. Dit bevroedde

?ius de vij'fiU; en het was daarom, dat hij zelfs den

naam des mans , die de veroordeelde gevoelens had ter

bane gebragt, niet eens noemen durfde. 'sPaufen

doel nogtans werd geenszins bereikt; want, in weer-

wil van deszelfs bevel, om de gewezene verfchillen

te onderdrukken, bleef het onderzoek der tegen elk-

aör overflaande gevoelens in ftilte levend; en groei-

de het getal der genen, die der partij van bajus

waren toegedaan , flaêg aan. Na verloop van

twaalf jaren was deze partij zoo groot , dat de Fran*

ciskanen en 'Jefuiten , als openbare wederflrevers

van BAJUS , niet rusten konden , en aan Paus

OREGORius den derden dan ook geene rust gun-

den, voor dat hij de Bulle van pius den vijfden

bekrachtigd had. Dit gefchiedde ten jare 1579 in

eene nieuwe Bulle, Provijionis nostra. gregoriös

had de zaclitzinnigheid van bajus , onder het ftille

dra-
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m C. G, drngen van het leed , dat de Bulle van Plus lietü

Jaar 1552. verwekt had, fteeds opgemerkt, en voor geene eu-

,
'

vele gevolgen van 's mans zijde dus bevreesd ,

fchroomde hij niet ook , bij de uitvaardiging van

zijne eigene Bulle, zijnen biechtvader, den Jefuit

FRANCiscus TOLET naar de Nederlanden te zen=

den, ten einde de vreemde leer, welke zoo veel

opgangs maakte , ten eenenraale het hoofd moge

worden ingedrukt, tolet liet, op 'sPaufen be-

vel, in de vergadering van de Leuvenfche hooglee-

raren der theologie, aan bajus de Bulle voorlezen

^

hem verpligtende de daarin veroordeelde gevoelens

ook zelf te veroordeelen, bajus vond geene zwa-

righeid dit te doen , naardien het , gel'jk hij reeda

voorheen van den openbaren Akademifchen leerdoeï

verklaard had , of niet zijne gevoelens , maar zulkes

leerftellingen waren , die men valfchelijk hem had

toegedicht, of voor zoo verre het al zijne ge-

voelens zijn mogten , dezelve op eene fchandelij*

ke wijze verdraaid waren. Op Paufelijk bevel echter

werd BAJUS kort daarna, in het jaar 1580, ge-

drongen fchriftelijk door onderteekening te verkla-

ren, dat hij ten minfte eenige der hier voor gemelde

leerftellingen gedreven hadde. Welke eene fioutheiJ

in den Opperbisfchop der kerk! maar welk eene dee-

moedige gedweeheid in bajus, die gedrongen werd

zich zelven tegen te fpreken. 's Mans vijanden nog-

tans maakten hierop geene aanmerkingen; genoeg

was het hun , hem overwonnen te hebben,

V Vervolg. Met welk eene gedwongene verkrachting des ge*

wetens deze geheele handel gepaard ging, blijkt uie

het



GESCHIEDENIS. 175

het gevolg van denzelven. De Jezuiten , op de wacht na C. G.

blijvende, meenden te kunnen befpeuren, dat de ï^^'"' 5 52*

Theologifche fakulteit te Leuven van de gevoelens,

door BAjus voorgedragen, nog niet volkomen ge-

zuiverd was. Dit vermoeden werd gaande weg fl:er-

ker, en deed hen eindelijk ten jare 1585 bewerken,

dat alle hoogleeraars der godgeleerdheid aldaar op

paufelijk bevel aan eenen , daartoe afgevaardigden

,

Nuncius eene verklaring moesten overleveren, waar-

in zij volftrekt het tegendeel verdedigden van het

gene bajus was aangelegen. Doch in weerwil van

die verklaring bleek het den Jezuiten aldra toch, dat

het meerderdeel der Leuvenfche godgeleerden bajus

aanhing. Dit gedeelte wraag:^e het, ten jare 1587,

vier en dertig flellingen, getrokken uit de voorlezin-

gen van twee ook Leuvenfche hoogleeraren leonard

L1S3 en JOHAN HAMEL, beide Jezuiten, openlijk te

verwerpen. Deze flellingen ftonden lijnregt over te-

gen alles , wat voorheen door bajus geleerd was.

Toen rees er een nieuwe twist , die hooger

Icheen te zullen gaan, dan de vorige over hetzelfde

onderwerp ; en de aanhang der Bajonisten werd van

jaar tot jaar grooter in de zuidelijke deelen der Ne-

derlanden, zoo dat eindelijk ten jare 1591 door de

oornaamfie Bisfchoppen aldaar de zaak ten nadeele

der Jezuiten beoordeeld werd , die dan ook geen

vermogen genoeg voelden , om er zich tegen te

doen gelden. Hun Provintiaal evenwel beriep zich

op den Paus, als die toch alleen het regt had ge-

loofsverfchiilen te beflisfen , waarover de kerk het

niet ééns was.

In-
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m C G. Inmiddels was bajus ten Jare 1589 overleden ^

10^1700 ^^^^ deszelfs aanhang, voorheen door hem in toom

gehouden, nu moediger geworden, vooral nadat
Met MO' ^g Jezuiten , trotsch op het welgelukken hunner ge->

nomene maatregelen , die door paufelijke goedkeu-

ring bekrachtigd werden, hunne Pelagiaanfche ge-

voelens meer onbewimpeld voordroegen en als op

de daken predikten. Niemand hunner kwam meer

openlijk met dezelve voor den dag dan lodewijk

MOLINA, een geboren Spanjaard en boogleeraar in

in de godgeleerdheid te Evora in Portugal. Ten

jare 1688 gaf hij een werk uit, waarin hij de leer

van den vrijen wil zocht te vereenigen met de leer

aangaande de Goddelijke genadegaven, de Goddelij-

ke voorwetendheid , de Voorzienigheid, de voorveror-

dening en de verwerping (*). In dit gefchrift be-

weerde BioLiNA , onder anderen , dat het Goddelgfc

befluit der voorbefchikking tot de eeuwige zaligheid

gegrond was op Gods vooruitziende kennis der ver-

dienden van de geloovenden; dat wel deze verdien*

ften herkomflig zijn van de werking der Goddelijke

genade , doch dat deze niet krachtdadig is door haar

vermogen alleen, maar er bij moet zijn de toeflem»

ming vnn 'smenfchen eigen wil; voorts dat die

Goddelijke genade ons gefchonken wordt in zulke

om Handigheden , waarin de Godheid berekenen kan ^

dat dezelve vereenigd zal worden met onzen eigen

wil en alzoo van kracht zal zijn. Die berekening van

God
(*) De titel wns, Liberi arhitrii cum gratige doniSy

divina prafcieiitia, providentiay pViedestinatione &' re-

probatione concordia»
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God gaat altijd zeker door; zij rust op eene foort nn C. G.

van middenkennis (*) in God, zoo als zij genoemd '^i."^J^^^*^ '^ ' -^ ° tot 1700,

kan worden, om dat zij bij God in het midden ligt , ,

tüsfchen zijne natuurlijke alwetendheid en tusfchen

zijne kennis van hetgene Hij befloten heeft, dat

eenmaal gebeuren zal. Gods middenkennis is dus

bij God een diep inzigt in den aard en de vermo-

gens der menfchen, die vrijwillig werkzaam zijn,

en die Hij, naar zijne hooge wijsheid, kan vooruit-

zien , dat, wanneer zij in deze of gene omfiandig-

heden geplaatst worden , dus of zoo vrijwillig werk-

zaam zijn moeten en zijn zullen.

Deze leer van molina was te oogenfchijnlijk de Vervolg»

oude Pelagiaanfche leer, dan dat zij door de meeste

Theologanten van de Roomschkatholieke kerkgemeen-

fchap, die er toch op roemden, dat zij de voetfiiap-

pen drukten van augustinus , niet dadelijk beilre-

den zoude worden. Welken invloed ook de Je«

ruiten op de leerwijze der kerk hadden, te dezent

aanzien waren zij niet in ftaat, om de theologan-

ten en priesters en leeken te blinddoeken. He-

vig v^as de verontwaardiging, welke over deze leer

aan den dag legden de Thomisten. Inzonderheid

Honden er , onder deze , tegen op de Dominika-

nen , die vooral in Spanje alles in beweging bragten ,

om de Jezuiten te doen voorkomen als de gevaarlijkfte

bedervers der godsdienstleer, die den heiligen over-

geleverd , en door alle de eeuwen heen bewaard was

in hare zuiverheid. De Jezuiten daarentegen Ipaardei

gee-

(*) Scientia media^

Herv. vu. M
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jia C. G. geene moeite , om langs bedekte en onbedekte vvt»

Jaari552.
^^^ ^^^^ tegendand eener zoo erge partij te boven

—__ *

te komen , en derzelver wederfpraak te verftommen.

Maar ondanks al hunne list en fcherpzinnigheid werd

de ontftane veete hoe langer zoo heviger derwijze,

dat Paus klemens de achtfte^ ten jare 1594, be-

ducht voor eene fcheuring in de kerk, den tegen ei-

kanderen zoo hevig (Irijdende partijen het ftilzwijgeiï

oplegde, belovende, dat hij zelf het verfchil met

de meeste naauwkeurigheid onderzoeken , en , naar

bevinding van zaken, hetzelve door zijne onfeilbare

uitfpraak dan beflisfen zoude en den vrede volko-

men herftellen.

Vervolg. De Jezuiten zagen dezen genomen maatregel van

den Paus met geen gering genoegen aan; zij ge-

hoorzaamden en hielden zich ftil. Maar de Domi-

nikanen , die weldra de drukkende kracht gevoelden

van der Jezuiten overhand , konden zich niet zoo

gedwee onderwerpen aan het paiifeliik bevelfchrifr,

en lieten bij den koning van Spanje^ philips den

tweeden^ niet af, voordat deze denzelfien Paus ge-

drongen had, eene kerkvergadering te btleggeti

,

waarop het verfchil beflc-cht zoude worden. Die

vergadering werd gehouden te Rome m het jaar

l.'.p^, onder voorzirting van Lunovicus madp.u-

siüs, kardinaal en hisfchop vauTrenie en ui^rogoni^

en beftond uit drie bisfchoppen en zeven godge-

leerden , uit zoo vele verfchillende orden gekozen.

Deze kongregatie duurde, bi? afvisfeling, voort tot

aan het jaar 1605, zander dat x\og het verfchil ver-

effend was. klemens fcheen we! er geneigd toe

te
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te zijtt , om de leer der Dominikanen voor de ware -a C.^ ö,

leer der kerk te verklaren, maar bij werd hiervan P"'"'55*»
' '

toe 1700.
terug gehouden, jomdat zij ook de leer was der ^.-rsa,

ketters , die de zuivere kerk verlaten hadden. Hij

flierf in lentemaand des laatstgenoemden Jaars; eti

7.ijn opvolger, PAULUS de vijfde ^w^ls even zeer met

de zaak verlegen, aan den eenen kant zich gedron-

gen voelende door de kracht der waarheid, die ten

voordeele fprak van de Dominikanen, en aan deil

anderen kant voor het geweldig ongenoegen der Je-

zuiten vreezende, die hij wist, dat wanneer zij het

pleit verloren, tot alles in (laat waren, wat hem

zijne paufelijke redering onaangenaam konde maken.

Dus in engte gebragt was er geen ander middel voor

hem over , dan de vergadering te fcheiden , eil

derzeiver leden met dat woord naar huis te zonden;

j, hij had de partijen voor en tegen gehoord; hij

kon derhalve het verfchil nader overwegen; daartoe

had hij geen licht meer noodig; maar het belang

der zake vorderde rijpe bedenking; zoo fpoedig het

hem doenlijk ware, zoude hij uitfpraak doen." Dit

gebeurde in het jaar 1607, maar jaren verliepen er,

en de beloofde uitfpraak kwam niet. Naar mate de

Jezuiten zich overal lieten verluiden , dat de overwin-

ning aan hunne zijde was, werden de Dominikanen

te meer ongeduldig, het tegendeel bevroedende, en

fpanden alle hunne krachten in, ook nu weder door

den Koning van Spanje, den Paus te bewegen tof

het doen van de lang beloofde en lang verwachte

uitfpraak. Maar het behaagde zijner Heiligheid dé

tust der kerk, v/are het mogelijk, te heritellen door

M 2 eene
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na C. G. eene bedreiging van zware fliraf aan allen , die ovsr

Jaari552.
jjg^ 200 lang geduurd hebbende verfchil het onder-

tot I700
,

namen een woord te fpreken. Dit gebeurde in het

jaar 1611. De Dominikanen, wel wetende toen,

ëat 'sPaufen oordeel hun gunflig was, verftoutteii

zich hem deemoediglijk te fmeeken, dat hij zija

oordeel openlijk toch vellen mogt; maar hij dreef

hen met eenen dreigenden blik terug.

Vervolg,* Hier ontdekt men, misfchien meer, dan elders,

het krachtelooze van 'sPaufen gezag; ook het nie-

tige van de wijsheid eens opperden Kerkregents,

dien men eene Apostolifche onfeilbaarheid toefchrijfr.

Niets was meer betamend voor de oppermagt van

den Paus geweest, dan dat hij, na behoorlijk onder-

zoek der zaak, flechts met één enkel woord rond"

uit verklaard had , wie der ftrijdende partijen aaa

de leer van den Afrikaanfchen Bisfchop der vijfde

eeuw, die toch voor de leer der Katholieke kerk

erkend werd, het meest getrouw was gebleven.

Maar hij durfde niet uit fchroom voor de magt der

Jezuiten, die dus zijne magt te boven ging. Hoe

klein, hoe nietig was dus zijne magt! en op die

magt rustte de ganfche kerk! Ook hier ziet men,

dat, ware de pausfelijke ftoel, in dien tijd, door

de fterke handen der flimme Jezuiten niet gefchoord

geworden, dezelve niet zoo gaaf had kunnen blij-

ven ftaan. En wat de wijsheid van den Paus be-

langt , die door de kerk voor onfeilbaar werd gehou-

den; het had toch den laagften prelaat, die maar een

weinig ondervinding had, bij een oppervlakkig naden-

ken, vermoedelijlj: niet alleen, maar als iets zekers

moe'
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moeten zijn voorgekomen , dat zulke tegen elkander na C. G.

inloopende gevoelens, als hier door de Dominika- J^'^i'^552»

nen, daar door dejezuiten gevoed werden, gevaar-

lyke brandftoflen waren, die, zoo er flechts een

enkele vonk vuurs uit wederzijdfche botzingen in

viel, de kerk weder in volle vlam zouden zetten,

waardoor zij toch eindelijk, indien al niet verteerd,

dan ten minfte eene onherfielbare fchade , tot aan hare

grondflagen toe, zoude moeten lijden. En nogtans

de hoogde Bevelhebber der kerke, een man van

van zoo vele jaren en ondervinding, fcheen dat

onheil niet eens als gebeurelijk flechts vooruitte*

zien. Al zijne gewaande wijsheid was hier dwaas-

heid en domheid; al zijne hem toegekende onfeil-

baarheid niets anders, dan zorgelooze dwaalzucht,

die van alle belangflelling in de ware welvaart der

heilige kerk vervreemd was.

Spoediger zelfs dan de flille , maar verdandige , Vervolgd

waarnemer van den verderen gang der behandelde za-

ken misfchien gedacht heeft, gebeurde het gene ge-

beuren moest; evenwel gebeurde het langzamerhand,

maar dus ook zoo veel te zekerder. Reeds ten

jare 1613 verhieven zich, al mompelende, weder

de Dominikanen tegen de Jezuiten ; zij gaven en-

kele fchriften in het licht, en de Jezuiten, daarin

voor de regtbank van het gezond verfl:and gedag-

vaard , begonnen eenen angst te gevoelen , die

ftraks zigtbaar werd in hunne gedragingen. Hun
Generaal, aquavida , trad op in eene zwenkende

houding als de uitlegger van de gevoelens zijner

orde, welke hij met allerlei fcholastieke kuDstter-

M 3 men



ïSa. K E R K E L IJ K E

ita C. G. men zoo voordroeg , dat zij het voorkomen had-

Jaari552 ^^^ yj„ jjgj i\^2ist overeentekomen met dje van de

^ beide heiligen, augustinus en thomas. De Do-

miniijanen, daardoor kloekmoediger geworden, ga?

ven op zulke malfche verklaringen hunner weder-

partij geene acht; zij kenden haar in (laat, om

zich in allerlei bogten te wringen, allerlei maskers

op het aanzigt te leggen , en de rol van geveins-

ö^n- meesterlijk te Ipelen. In hunne voorlezingen

en fchriften verdedigden de Dominikanen , zonder

fchroom , met kracht de leer van augustinus ^

zoo als die door bajüs in het helderfte licht was

geplaatst , ten fpijt der Jezuiten , die in hunne ge-

dane toenaderingen voor als toen nog niet terug

konden treden, en zich noch reppen noch roeren

durfden. Ware het daarbij gebleven , of liever waren

de Bajisten met trage fchreden op hunnen weg

voortgegaan , zij hadden ligt wel zonder eenig ge-

druisch eindelijk zich van de overwinning kunnen

verzekeren. Maar zij waren te ongeduldig ; zij

maakten te veel fpoeds, te veel geruchts. Hunne

drift v/as te groot , het vuur , dat hen bezielde ^

te fterk. En uit dat vuur ontftond een brand, die

in de Katholieke kerkgemeenfchap nooit weder ge-

bluscht heeft kunnen worden.

Met K. Aan het hoofd der Bajisten ftond de Bisfchop

jANsE- ^^^ Jeperen , Koi pjelius janssë , meest bekend

onder den naam van jansenuis, een Nederlander,

geboren te Jcquoi ^ bij Leerdam» Deze bezadigde

man hield, zoo veel hij kon, den aanhang, waar-

mee hij behoorde, terug van een openbaar ten ftrijde

trek^
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trekken tegen die Molinisten , welke hij zelf, na na C. G.

met de grootfle omzigtigheid de zaak onderzocht I
"''"'' '5--

u uu j •
'o^ '7°°-

te nebben , met de eigene wapenen van augüsti- -

nus uit het veld drijven wilde. Twee en twintig

jaren hield hij zich tot dat einde bezig met de

fchrifcen van augustinus te lezen en veelvuldige

malen te herlezen. Op zulk eene wijze drong hij

door tot de zuivere kern van de ware gevoelens,

die AUGUSTINUS had gehad, omtrent de gewigtige

onderwerpen , waarover in de kerk zoo lang ge-

twist was, en bragt hij die gevoelens tot een wel

2amenhangend leerftelfel , dat nog even voor zijnen

do'»d werd afgewerkt, die voorviel ten jare 1638.

Stervend beval hij dat werk aan zijne vrienden ter

uitgave, welke dan ook volgde ten jare 1640, on-

der den eenvoudigen titel van Augustinus (*). En
nu zag men in dit boek dezelfde gevoelens , die

door BAjus geleerd waren, maar in een veel hel-

derder licht geplaatst. Kon het anders , of de open-

bare uitgave van hetzelve moest bewegingen ver-

wekken , waaruit een nieuwe godsdienstoorlog te

vreezen ftond , te meer ontzettend , naarmate het

verlies van zoo veel gronds en bloeds, als, in de

naastvoOrgaande eeuw, de kerk geleden had, nog

de

(*) /Augustinus , feu doctrina 6". augüstini, de hu-

Vtariie natura farJ.tate , agritudine , medicina , adverfus

Pelapanos et Maifüien[i$. De laatstgenoemden in dezea

titel zijn de halve Pelagianen, dus genoemd naar de

ftad Marfdlle , waar zij in vroeger lijden zich lnjt

meest en voornamelijk hndden opgehouden,

M4



184 K E R K E L IJ K E

na C. G, de harten griefde van alle weidenkenden ? Men
Ja''riS52 fchreeuwde, men fchold, men vloekte tegen jan-
•tOt 1700. ' ' 3 ^

SENJus en zijn boek. Aan alle plaatfen, waar zich

Jezuiren bevonden, werden twistftellingen tegen de

gevoelens van den verketterden Bisfchop aangeplakt;

men voer op dezelve los in vuilaardige fchriften

,

die door den druk werden gemeen gemaakt; men

ruide het volk tegen dezelve op in kanfelredenen;

men leverde klaag en fmeekfchriften tegen dezelve

in bij Koningen , bij Kardinalen , bij den Paus;

men deed wat men kon ; en de uitflag gaf hoop op

eene volkomene bereiking van het bedoelde. Paus

URBANUS de achtjie meende het dreigend onheil

niet beter te kunnen afleiden , dan door het werk

van jANSENius te veroordeelen ; gelijk hij deed ten

jare 1642, in eene Bulle, waarvan het begin was;

In eminenti enz. , nadat hij reeds 's jaars te voren

en den aanhangers van jansenius en den Jezuiten

door de Inquifitie flilzwijgen geboden had. Maar

'sPaufen doel werd niet bereikt. Dadelijk verklaar-

den zich in de Nederlanden met welberaden ijver

vele Bisfchoppen, met hunnen Primaat, den Aarts-

bisfchop van Mechelen , jakob boonen, tegen de

Bulle. Niet anders gezind was ook de Theologifche

Fakulteit der Akademie van Leuven; in haar ge-

volg hebbende bet grootfle deel der in hare fchoien

gevormde geestelijkheid. Stouteüjk voer men uit

tegen de Molinisten, die de leer der kerke bedor-

ven hadden , door het invoeren van dwalingen

,

voorheen wel heimelijk gevoed , maar nu openlijk

beleden. Zelfs ontzag men zich niet de onfeilbaar-

hei4
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heid van den heiligen Vader te Rome aantetasten , na C. G.

dien men onder het oog bragt, dat hij in de Rulle J*J"^5*'

leerftellingen had veroordeeld, welke augustinus ..

met even dezelfde woorden had voorgedragen. In

Spanje was men insgelijks vrij algemeen tegen de

uitgevaardigde BuUe ingenomen. Ook in Frankrijk

vond het werk van jansenius bij zeer vele geleerde

Theologanten grooten bijval , als daar waren jean

DU VERGER DE HAVRANNE , Abt van St. Cyvaft ,

ANTON ARNAULD, NicoLE cn anderen.

Aan de andere zijde fpaarden de Jezuiten geen Vervalg,

Arbeid, om overal de hooge geestelijkheid te dwin-

gen tot het aannemen der Bulle, zoo als hen, on-

der anderen, ook ten Jare 1647 gelukte in de Ne^

derïanden , toen de Aartshertog van Oostenrijk ^

WILLEM LEOPOLD, daar Stadhouder werd, op wien

zij eenen onbepaalden invloed hadden. De gemoe-

deren werden inmiddels daardoor te meer verdeeld,

gelijk zulks doorgaans het natuurlijk gevolg is van

middelen, die met geweld worden in het werk ge-

field ter ftremming van den gang eener goede zaak,

waarvan de voorftanders zich hunne vrijheid niet

willen laten betwisten. De Paus bleef nog al ftaêg

op de hand der Jezuiten, en op aandrijven van

dezen waagde het alzoo ten jare 1653 innocen-

Tius de tiende^ door eene Bulle, beginnende Cum
occajtone enz. , andermaal het werk van janse-

nius te veroordeelen , met zwarte verwen vooral

teekenende de volgende vijf ftellingen ; ,, I. dat er

Goddelijke geboden zijn , welke deugdlievende en

rrome menfchen, fchoon zij dezelve gaarn willen

M 5 vol-
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na C. G. volbrengen , volftrekt niet kunnen gehoorzamen ,

jaanssa. omdac God hun die mate van genade niet gege«.

tot i?0O
' ^^^ heefc , w^lke volftrekt noodzakelijk is, onï

hen tot zulk eene gehoorzaamheid in ftaat te (lel-

len ; lï. dat niemand , in den tegenwoordigen be-

dorven (laat der natuur , den invloed der Godde-

lijke genade , wanneer dezelve op het hart werkt ,

kan wederdaan; IIï. dat om de daden der men-

fchen verdienftelijk te maken, het niet noodig is,

dat zij vrij van noodzakelijkheid , maar alleen dat

zij ontheven zijn van dwa^ig; IV. dat de halve

Pelagianen zeer dwalen, als zij beweren, dat'smen-

fchen wil het vermogen heeft , om den invloed

der voorkomende genade te ontvangen of te we- .

derRaan ; V. dat het halve Pelagianen zijn , die

"beweren, dat jezüs Christus, door zijn lijden

en fterven , de verzoening voor de zonden van alle

menfchen heeft te wege gebragt. De Paus ver-

klaarde de eerfte en laatfte ftelling vermetel, god-

deloos en Godslasterliik , maar de drie anderen en-

kel kettersch. Ten ja-^e 1656 werd de veroordee-

iing van deze vijf ftellingen door alexander den

zevenden bekrachtigd , en die bekrachtiging door

hem ten jare 1665 herhaald , met bijvoeging van

dit ftrenge bevel, dat elk, die een geestelijk ambt

bekleeden wilde , de 1 er van jansenius zoude

gehouden zijn, door ond.rteekening van een daar-

toe gefchikt formulier , plegiigUik aftezweren.

Vervolg. Geweldige maatregelen zijn voor menfchen , te-

gen welke zij genomen worden, op ftaanden voet

ailerverderfelijkst , maar op den langen weg, wel-
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ken zij, die dezelve nemen, inflaan, eindelijk in na C. O,

gelijken graad verderfelijk. Dezen treft de weder- J^^"552»
^ r, . ^ ïot 1700,
flag even fterk als genen de flag heeft getrofFen._
Men zag dit in de gefchiedenis van den twist tus-

fchen de Janfenisten en Jezuiten. Naauwelijks had

de min voorzigtitic vader der heilige kerk te Rome
het gemelde harde befluit in werking gebragt, of

zijne met elkaêr verfchil hebbende kinderen verdeel-

den zich in twee partijen, waarvan de eene, die

haren zin kreeg, hem onverwijld gehoorzaamde ,

de andere, aan welke het grootfte ongelijk werd

aangedaan, hem gehoorzaamheid moest weigeren.

Terftond brak alzoo het vuur der verdeeldheid ,

dat tot nog toe ten minfte half onder de asch had

gelegen, in vollen brand en vlam uit; en van wrok-

ken kwam men fpoedig tot dadelijke mishandelin-

gen. Aan beide zijden ftonden wakkere aanvoer-

ders , die eikanderen in geleerdheid , ook in moed

,

niet toegaven, ten ftrijde, Aan de zijde der Jan-

fenisten maakten zich vermaard fromond , ar-

NAULD, PASCALIS , NICOLE, HERMANT , GERBE-

RON, enz. Aan de zijde der Jezuiten ftonden met

eene omzigtige kloekheid habert , annatus , de

CHAMPS , BRISACER, SIRMOND , PETAVIUS , CH

meer anderen. De Janfenisten ijverden voor de eer

en leer van augustinüs, en vonden in de leer der

Molinisten, welke de Jezuiten verdedigden, niets

dan Pelagiaanfche en halve Pelagiaanfche ketterijen.

De Jezuiten daarentegen ontdekten in de gevoelens

der Janfenisten niets dan Kalvynistisch vergift.

Welk een verfchil van gevoelens! Konde er hoop

wor»
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m C. G. worden gevoed , dat hetzelve immer zoude bljge-

Jasrissa. ]egd ^ qq partijen weder vereenigd worden? Indien

«.«!__
'

er nog eenige hoop overig was, die verdween ge-

heel, zoo dra, het gene bijkans gelijktijdig plaats

had , de Janfenisten hunne toevlugt namen tot die

gewaagde Helling, dat de Paus feilbaar was om-

trent gebeurde zaken , en er dus geene verpligting

was, om de gevorderde eedverklaring, welke alleen

eene gebeurde zaak betrof, te onderfchrijven. Nu
werd de heilige majefleit van den Paus fchandelijk

aangetast! De Jezuiten daarentegen beweerden met

alle kracht, dat 'sPaufen gezag omtrent gebeurde

zaken even min feilbaar was, als omtrent de leer

der kerke. Bij dit hoogloopende verfchil over de

onfeilbaarheid van den Paus kwamen toen nog andere

verfchillen. De Janfenisten vielen met kracht uit tegen

de zedeleer der Jezuiten, ook tegen hunne wijze,

waarop zij dezelve , gelijk ook hunne geloofsleer,

met de grootfte fpitsvindigheid meer verdonkerden,

dan verhelderden, en eindelijk tegen de verbazende

magt, welke dezelve zich hadden aangematigd en

waardoor zij niet alleen de kerk , maar zelfs den

Paus regeerden. Ook die magt ondervonden wel-

haast de Janfenisten in den volden nadruk. In den

flrijd moesten zij voor het geweld der Jezuiten on-

derdoen. De vermogende invloed der tegenwerking

van deze was aan het paufelijke hof zoo ove^heer-

fchend, dat alle Janfenisten, die zich aan 'sPaufen

bevel niet onderwerpen wilden , vervolgd , gevangen

genomen en in ballingfchap gezonden werden.

Vervolg. Alzoo fcheurde de ganfche Katholieke kerk in

twe®
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twee tegen elkaiideren tot heden toe overgeftelde na C G*

deelen. Schoon wel in dat deel der kerke, dat den
f^j^Too,

Paus bleef aankleven , op verre na niet allen Moli- -

nisten waren , en er zelfs onder de Jezuiten gevonden

werden , die anders dachten , dreven evenwel de

laatften door hunnen invloed in dit geval de zaak

tot zulk eene hoogte , dat allen , die het met de

Janfenisten eens toonden te zijn , als ketters ge-

brandmerkt werden , die buiten de gemeenfchap der

heilige kerk gefloten moesten worden.

Gedurende het kerkbewind van klemens den nS' Verw^j'.

genden en klemens den tienden mogten de Janfe-

nisten wel weder ruimer adem halen ; zij werdea

uit hunne ballingfchap teruggeroepen; maar die aan-

gename tijden duurden niet langer dan zeven jaren-

Na dat ten jare 1676 innocentius de elfde het

kerkbeftuur in handen had gekregen, begonnen sr

al fpoedig weder donkere wolken boven hun hoofd

zamen te pakken , die eindelijk ten jare 1679 eenea

verfchrikkelijken flagregen van onheilen op hen uit-

goten. Sommigen wederftonden denzelven met

mannelijken moed ; anderen daarentegen ontvlugiten

het onweder , als vrijwillige ballingen , zich ter

fchuiling begevende naar de vereenigde Nederlanden

^

onder den voorgang van antoine arnauld, een*

man van kloek beleid en voorzigtige vrijmoedigheid.

Hier leefden zij tegen alle vervolgzucht volkomen

beveiligd , onder de befcherming der hooge regering.

Hier vonden zij in den fchoot hunner katholieke

geloofsgenooten , die bij ervaring wisten, wat het

was, gewetenshalve , te moeten bukken voor fter-

ker
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a« C. G, kere partij , medelijden en achting. Hier veroorloof*

Jaari552 ^q j^jj ^q vrijheid der drukpers, om hunne sevoe-
tOt I70C.

r
•> ö

j,
lens rond uit aan het licht te brengen, en zich te-

gen den overmoed hunner wederftanders te verde-

digen.

Vervolg. Inmiddels was de fcheurlng tusfchen deRoomsch-

katholieken en de janfenisten zoo wijd geworden

,

dat eene heeling nu volrtrekt onmogelijk was Langs

dezen weg drong de leer der Molinisten, of die der

halve Pelagianen, a'igemeen door niet alleen bij alle

de Jezuiten , maar ook in de geheele Koomschka-

tholieke kerk, die de onfeilbaarheid van den Paus

erkende; en als zoodanig is zii nog de belijdenis

dier kerke. Niet alle Roomfche Paufen even wel

2ijn Molinisten geweest. Men hoore, onder ande-

/ ren, den beroemden ganganelli met den Paufelij-"

ken naam van klemens den veertienden bekend!

„Ik verwonder mij," zegt die wijze Theologant,

die op den hoogden eereftoel der Katholitke kerk

zijns gelijken niet gehad heeft (), ,, ik verwon-

der mij over augustinus , wanneer hij van de ge-

nade handelt. O! hadde het den hemel toch be-

haagd, dat zijne leer, rakende dit leerftnk, die van

alle fcholen en van alle verftanden bepaald hadde!

Vermetele fcbriivers zouden dan niet grondelooze

diepten hebben willen peilen, Üé^enade van je*»

zus zoude alle hare regten, en de mensch zijne

vrijheid behouden hebben."

(*) In zijne Brieven; II D. bl. 217,

BLAD-
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Uaar, met het twintigfte deel dezes werks,

de Gefchiedenis der Kerkhervorming aanvangt,

beflooc men , dat deel met de volgende ook

afzonderlijk uit te geven , als een nieuw werk

op zich zelve , onder den titel van : ge-

schiedenis DER KERKHERVORMING. Om die

reden is, in dezen Bladwijzer, bij voorbeeld,

gefteld: Zwinglianen XX (I) 212 tot

geraak der genen , die , de vorige deelcn

van dit werk niet bezittende , met het eerfte

deel van de Gefchiedenis der Kerkksrvonning

begonnen hebben, zich dit nieuwe werk aan

te koopen , voor welke dus ook dazQ alge-

meene Bladwijzer bruikbaar is»

N Vorrrrs
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Voorts zijn ook vele bijzonderheden onder

algemeene rubrieken gebragt , bij voorbeeld

,

de onderfcheidene Paufen onder den ticel

van Bisfchoppen van Rome ; vele fekten en

llichters van dezelve onder dien van Ket-

ters , enz.

^

BLAD-
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A.

Aartsbisfchop, voert den ti-

tel van xvietropolitaan, X. 152.

Abdijen, aan voorname hcüien
gefchonken, XI\'. 2,

jihraxas of Abrafax , een ge-

heimzinnige naam van de dwee-
perij van basilides, II. 42.
Acadsmkiy wie dezelve waien,
I. 41.

Achterhoudendheid van gedach-

ten, ten zedekundig leerftuk

der fezuiten , XXVI. (VII) loö.

Adel, dezelve maakt zich mees-

ter van de Domkapittcls

,

XVIII. 174.
yldvocati, (kerkelijke zaakwaar-

nemers,) wetten omtrent hun,
V. 231.
JEra Diocktiana of Martyrum,

wanneer begonnen, III. 241.

Afgoderij, wat door tertül-
LiANus daar voor gehouden
werd, II. 322.

Aflaten, aanmerkingen omtrent

dezelven, XVIII. 321. en om-
trent Pausfelijke aflaten, 325,

335. 337. 343-
. Geven de eerfte gele-

genheid tot de Hervorming,
XX. (I.) 23. Onbefchaamd-
heid van den Aflaaiprediker ƒ.

TETZF.L, 26. Inhoud van eenen

zekeren Aflaatsbnef. 2S. Toe-

loop des volks om Aflaten te

koopen. 30. Dezelve worden
door ERASMUS en anderen he-

ftreden. 31. fred, MycoMüS
door derzelver openbare pn-
gerijmdheid tot kennis der
waarheid gebragt , ald. lu-
THER verzet zich allengs open-
lijk tej^en dezelven, 41. AÜe
bewegingen tegen dezelven
zijn niet toe te fchrijven aan
den naijver der Jlugiistijnen

, 57,
Aflaten, de Aflnatkramer brrn-
HARDiN jANsoN geeft in Zwit-

Jerland aanleiding tot de Her-
vorming, XX. (I.) 289.

Door den Paus om niet

aangeboden, XX. (III.) 57.
Prijskaartderzelvendoor

het Paufelijke hof gefteld ,

XXII. (III.) 13, 14.

Gevoelens van den Kar-
dinaal NicoLAüs van Ca/a over
dezelven, XXII. (III.) 17.

Openlijke handel in de-

zelven in de Niderlanden, XXII,
(III.) 37.

Bepalingen aangaande
dezelven door de Kerkverga-
derng van Tmnte , XXVL
(VIL) 20.

Aflaaikramerij fterk bij de Pau-
len in zwang, XVII. ic~.

N 2 * Af-
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Afftand^an de Nederlanden aan

riLiPS II. door Keizer karel
V, XXII. (III.) 112.

Afvalligen, vele vallen van het

Christendom af onder de ver-

volgingen van DEcius, 11.439'

Oorzaken daarvan, 441. Hoe
men deze door bijzondere na-

men onderfcheidde. 442. God-
delijke oordeelen over dezel-

ven , 443. Aanmerking daar-

over. 444.
»— Twist over het weder-

aannemen van dezelven. III.

II. Vermaning van CHRYSOS-

TOMus hier omtrent tot be-

hoedzaamheid. 14. Verdere

gevolgen en einde van dien

twist. IS, 23.
»— • Verdere twist over de-

zelven geeft aanleiding tot

fcheuring, IV, 119, 123, 128.

Zie ook Tucht, Meletianen,

Donatisten.

1 Keizerlijke wetten te-

gen dezelven, V. 35.

Algemeen, zie Oecumemsch.

Allenthalvigheid van christus

ligchaam ; verfchillen over dit

leerftuk, XXill. (IV.) 9j.

Almanak, (GregoriaanfcJie] door

wien opgelleld, XXVI. (VII.)6.

jintonVs vuur, waarom dus ge-

noemd, XVIII. 34.

apologie of verantwoording der

Boheemfche broeders , door

LUTHER aangeprezen en uitge-

geven , XXIII. (IV.) 35.

Archidiaconi . aanmerkingen van
dezelven , XVII. 361.

Archimandrieten , dezelfde als

Abten, X. 367.
jireopagus te Athene^ I. 197.

Armenkasfen bij de eerfte Chris-

tenen , II. 348.

Arme-weeskinderen te Anfiet'

dam met eene zeldzame kwaal

bezocht.XXII. rill.)2i3,2i5.

Artikelen, {Wakherjchi ^ oor-

fprong van dezelve , XXV,
(VI.) 218.

Augshurgjche GelcofsbeUjdems ;

door wien opgefteld, XX. (I.)

190. Op de Rijksvergadering

te Angslurg overgegeven en
voorgelezen, 192. Gevolgea
hiervan , 193. Hooge ach-

ting voor dezelve, 200. Door
MELANCHTON Verbeterd en ver-

meerderd , daarna eene bron
van twisten over de verander-

de en onveranderde Geloofs^

belijdenis, 219.
„ Belijdenis , ooriprong

van dezelve, XXIII. rv.)2'48.

Belijdenis te Kuilenburg

en Woerden aangenomen ,XXV.
(Vio 75.

Augustijnen klooster te Antwer*

pen verwoest, XXII. (III.) 49.
Avondmaal of Nachtmaal de*
Heeren is door jesus inge-

fteld, I. 107. Aanmerking om-
trent het houden van hetzel-

ve in de eerrte Eeuw, I. 347-
Leer der Christenen omiient
hetzelve in de tweede Eeuw
en vervolgens, II u-, 254,
313, 361. Werd ook wel aaa
kleine kinderen bediend, 445.
Gedachten van origenes om-
trent hetzelve, III. g6. Bij-

.zondere kerkregelen omtrent
die plc-gtigheid, 165. Toneel-
fpelers door de eeifte Christe-

nen niet toegelaten, 190. Wa-
ter in plaats van wijn, in het-

zelve, door fommigen, weleer
gebruikt, 194. In welken zin

het woord oiFeren eertijds bij

het-
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hetzelve gebruikt werd, 190,

C03. IV. 143. 152. Kerkrege-

Jen omtrent hetzelve, JV. 39S.

Zie verder van het vieren van

hetz Ive, V. 219, mis/a ge-

roemd, VI. 47. Hoe cHRY-
sosTOMus zich over hetzelve

uitdrukt, VIL 104.

Avondmaal, nieuwe twist over
hetzelve, in de IXde Eeuw
veroorzaakt door paschasius
BADBERTUS , Zie PASCHASIUS

BADBERTUS, RATRAMN, SCOT.— Verfchillende gedachten

van vele anderen omtrent het

Avondmaal in de IXde Eeuw,
XIV, 233. Zie verder Tra^i-

Jubjlantiatie.

•——— Andere verfchillen over
hetzelve, XIV. 279.

. De Leken van het ge-

bruik van den beker in het

Avondmaal uitgefloten, XVIil.

280. Verfchil daar omtrent

in Bohenien, 286. Vastftelling

van het Concilie te Konjians

,

289- en te Bazel , 295.
. Gebruik des Avond-
maals voor kinderen afgefchafr,

XVIIL 296.
. Onverfchilligheid om-
trent het gebruik van het A-
vondmaal, neemt in deXIIIde
Eeuw toe, XVIII 297.— (Heilig) Hegin van den

twist over hetzelve, tusfchen

LüTHER , CAROLOSTADIUS CU

anderen , XX. (I.) 146. Ver-
volg van dien twist, 152. Groo-
te belijdenis van luther om-
trent hetzelve, 177, 215. Ver-

fchillen hier over met zwing-
Liüs, 187. Voortgang der ver-

fchillen over hetzelve, 211,
227. Pogingen om de ver-

N

fchillen bij te leggen, 214;

Avondmaal, hoe door zwing-

Lius bediend, XX. (L) 332.

Verfchillen over hetzel-

ve, XXIIL (IV.) 87-97-
— Berigt van de leer aan-

gaande hetzelve in de Room-
fche keik, XXVL (VIL) 135.

B.

Baanderheeren, wie dien naam
droegen, XVIL 48. De Ro-
meinen werden 70 jaren door

dfczelven geregeerd, ald.

J3agijnen, oorfprong van dezel-

ve, XIX. 366.

of Beguinen , wie deze

waren, XXIL (IIL) 3.

Ban, aanmerking van cnRYSos*
TOMus omtrent denzelven ,

VIL 33.

Banvloek te ^keji in eene Sy-

node opgefteld , XXIL (III.) 7.

Baptisterium , eene Doop - kapel

,

IV. 81.

Barrevoeters , ( Frarciskaner )
berigt omtrent dezelve, XXIII.

(IV.) 324.
Bedelmonniken, derzelver eer-

fte Orde is geweest de Orde
der Franciskanen, XVIII. 68,

Zie verder Franciskanen in 91,

95, 110. Hunne verfchillen

met de UniverGteit vsn Parijs,

XVIIL 147, met de Univer-

fiteit van Oxford, 157, met
de wereldlijke Geestelijkheid,

152.

Bedelving, befchrijving van de-

ze doodftraf, XXIL (III.) 92.

Bedeizak
,
(de) als eene leuze

gebruikt door de Geuzen ,

XXIL (IIL) 195.

Eedevaarten naar het H. Land

3 OQ^



I5S DER
ondernomen, IV. 93. Nemen
de overhand, VI. 202.

Be;ievaarten naar Rome , naar

Palestina, XIV. 78.

Bedieningen, (Kerkelijke) zie

Kerkbeftuur.

Beeliien, tempels en altaren,

aanmerkinf?,en omtrent bet ver-

wijt der Heidenen, dat de eer-

rte Christenen die niet had-

den, IIL 306, 307, 386.
• der Goden, aanmerkin-

gen van ARKOBius, in de Illde

Eeuw, nnitrent dezelve, III.

307. 386.
< in de kerken geduld,

VI. 200.
. gevoelen van grego-
Rtus den Grooten omtrent de-

zelve, X. 214.
> — twist over derzelver ver-

eering, XII. 277. Tijdvakken

van de gefcniedcnis van dezen

f.visr, 178-
. oorfprong en voortgang

van derzelver vereering bij de

Christenen, XII. 279, LEode
Jfaiirier verbiedt de vereering

der Beelden, 281. Onaange-

name gevolgen van dit ver-

bod, 285. Oproeren deswe-

ge ns te KonfJantinopolen , 28S.

en elders , 289. gsegoriusII.

Roomscb Bisfchop. verzet zich

te'^^en 's Keizers bevel, 290.

IJver van joannes damasce-

Mus voor de lieelden , 295. Aan-

merking op armhartige bewii-

zen, v/elke men oudtijds reeds

voor de vereering der Beelden
aanvoerde, 307. Keizer leo
gaat voort den Beeldendienst
aftefchafFen , 308. Keizer kon-
.«iTANTIIVUS COPRONYMUS VOigt

zijns vaders voorbeeld, 310.

Eene algemeene kerkvergnde.
ring te Konjlantinopelen veroor-
deelt de vereering der l-^eel-

den , 312. AanmerKing over
deze kerkvergadering , 323.
Vervolgingen tegen de veicer-

ders der Beelden, 324.. Onze-
kerheid van het belluit eener
kerkvergadering teGentilly on-

der piPYN ,
in het jaar 767, gene»

men heeft, omtrent de veree-

ring der Beelden, 330. De
Beelden blijven afgefcbaft on-
der de Keizers konstantyn
en i.EO, 331. De Keizerin

IRENE eene voorrtanditer van
dezelve, 332.

Beelden, een tweede algemeene
kerkvergadering (e I^icea (lelt

de vereering der Beelden vast,

XII. 347'. Gevolgen van deze
kerkvergadering in de GrieK-
fche kerk, 349. karel de
Groote (lelt een boek op tegen
de Beelden, 349-365. Beoor-
deeling van dit werk, ^66.

eene kerkvergadering te

Frankfort aan den Main wederr
legt en maakt de kerkvergade-
ring te Nicea krachteloos

,

XII. 369-
gefchiedenis van den

vernieuwden en eindelijk ge-

heel onderdrukten twist over
de Beelden, in het begin dev
IXde Eeuw, XIV. 153-205.
Keizer leo de Armenier een
vriend der Beelden , 153, De
vrienden van dezelve worden
vervolgd, 160. IJijzonderhe-

den van theodorus studitks
en NicEFORus , voorftanders

der Beelden, 161-164. micha-
ZL de Stamelaar ex) theofilüs.
Keizers in het Oosten, vijan-

den
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den van dezelve, 266, 172.

Dezelve worden door de Kei-

zerin THEODoRA begunftjgd

,

en derzelver dienst heifteld.

174., 175. Derzelver veree-

ling in hiet Feest der Regtzin-

nigheid, in eene kerkvergade-

ring, weder vastgefteld, 173.

Beelden , de Grieken hebben
alleen gefchilderde, XIV. 179.
Derzelver vereering bij de
Grieken beftendig gebleven na
de beflisfing in het jaar 842,
XIV. 180.

. gefchiedenis der Beeld-

vereering in de Westerfche
Iterk, XIV. 182. Handelingen
van LODEWYK den Godvruchti-

gen daaromtrent , ald. Kerk-
vergadering daarover te Parijs,

183. Twist daarover met clau-
Dius vanTurzM, 190. ZiecLAu-
DIUS.

• agobard's fchriften over
dezelve, XIV. 200.

,^ derzelver vereering

krijgt de overhand, XIV. 203.
. mondgefprekdüorzwiN-
GLTus te Zurich gehouden over

de Beelden en de Mis, XX.
(I.)3i2. Derde mondgefprek
over dezelve , 323.
•— affchafïing van dezelve

te Zurich, XX. (I.) 323.
.— gevoelens van den kar-

dinaal NicoLAUS van Cufa,

over den dienst derzelve, XXII.

(III.) 17.

Beeldftorming neemt eenen aan-

vang , XXII. (III.) 218. in

Westvlaanderen 219; gevoelens

omtrent de aanleggers derzel-

ve, 220, 224, te ylnttvcrpen

,

225; te "'s Hertogenbosch, Breda,

bergen op Zmn en Lier, 21^.

N

Te Mechelen wordt dezelve ge-

fluit, 229.

Beeldftorming >e Gend, XXII.
(III.) 229. Tc Oudenaarde,

229. Dezelve wordt te /lalst,

Dendermonde , Kortryk en brugge
verhinderd, XXII. (III.) 229;
te Doornik en Vaknchyn; en in

Zeeland, 230; te Utrecht, i^n
te Amjlerdam 1232; in den Haagt

235 j te Delft en te Leyden,

23Ó ; te Dordrecht, Gouda, Haar-
lem, Rotterdam en Hoorn ver-

hinderd, 237; in Gelderland f

238.
—

'

heeft fchadeliike ge-

volgen, XXII. (IIL) '261.

iuóe Nederlanden, XXV,
(VI.) 50.

Begharden , dezelve worden
vervolgd, XVIIl. 142.

Beghards en Begtdnen of Bagy-

nen , wie deze waren , XXII.
(III.) 3.

Beguinen of Bagynen, wie deze
waren, XXII. (IH-) 3-

Bekeering van Heidenfche vol-

ken, V. 71. Der Gothen, 73,
Wandalen

, 77. Burgundiers,

78. Markomannen, 80. Ieren,

83. Hunnen, 94. Saracenen

,

95. Aanmerking over deze be-

keering, 97. Zie verder X,
73 enz.

Bekentenisfen (Nederlandfche)
des geloofs door eenige lee-

raars opgefteld en in het licht

gegeven, XXII. (III.) 168.

Beleening, zie Investitura,

Belijdenis , hoe die , welke daar-

in onderwezen werden, oud-
tijds in zekere klasfen onder-
fcheiden werden , VIII. 171.

hoe onitijds, bij den
Doop^ de Geloofsbelij:lenis

4 af.
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afgelegd werd , VIII. 172,

Belijdenis derGereformeerden in

druk uitgekomen , XXII. (III.)

192.
• (Algemeene) of conjen-

Jus te Sendomir opgefteld,

XXIII. (IV.) 27.

Jieüjders, (Confesfores) wie met
(lezen naam benoemd werden

,

31, 187 aant.

Benedictijner Monniken - orde in-

^efteld , XI. 249. Dezelve
breidt zich meer en meer uit,

XII. 4. Hervorming van deze

orde, XVIII. i.

Beroerte te Antwerpen ^ XXII,
(III.) 268.

BefchermheiHgen van fommige
Jtanden, XVIII. 357. Tegen
fommige ziekten , 358.

Ijefnijdenis, twistvraag, of de

bekeerde Heidenen ook moes-
ten befneden worden, door

^ene Kerkvergadering te Je-
ruzalem befiist, I. 190. -

Beflaiten van de Kerkvergade-

ring van Trente in Holland aan-

bevoien, XXII. (III.) 188.

Bevrediging of pacificatie te

GenJ geteekend, den 8 Nov,

1576, xxir. (III.) 347.
Bezwerers of Duivelbanners,

wie eertijds waren, II. 412.

B^blio£heca , dit woord fomtijds

gebruikt van een enkel hand-

fchtift der Latijnfche Bijbel-

vertaling, XV. 68.

Bibliotheken , derzelver getal

begon van 't jaar 1073 totiSJ?

te vermeerderen, XV, 67. Open-
lijk opgerigt, 69.

Bidden , begrippen der Chris-

tenen over hetzelve en de wij-

ze van dien, II. 336 347- 349-
lil. 64. 185' Aanmerking over

de openbare voorfchriften var?

Gebeden , VII. 60. Zie ook
Litanien en Liturgien.

Biecht, berigt aangaande deleer

van dit fakrament in de Iloom-
fche kerk, XXVI. (VII.) 139.

Bijbel, berigt van deszelfs over-
zetting door LUTHER, XX. (I.)

1 15-120. Door zwiNGLius en
anderen, 333. In hetEngelschi
overgezet, XXI. (IL) 301.

dezelve wordt door de
Hervormers in het Neder-
duitsch vertaald en verfpreid,
XXII. (III.) 67.

(Liesveldfche) te u^nt.

H-fif-^ïeji gedrukt, XXII. (III.) 68.
——— in het Boheemsch ver-

taald , XXIII. (IV.) 39. 49.
— zie Heilige Schrift.

Bijbelvertaling in het Neder-
duitsch gedrukt te Amfterdamy
insgelijks te Aitwerpen , XXII,
(III.) 68.
— in het Hongaarsch,
XXIII. (IV.) 15.

i in het Boheemsch,
XXIII. (IV.) 49.

in het Italiaansch,

XXIII. (IV.) 59.

Bijeenkomften der Christenen,

tijd van dezelve, zie Feestdagen.— op welke plaatfen de:

eerlle Christenen dezelve hiel-

den , I. 346, II. 398. Zie oofc

Kerken.
Bügeloof der Heidenen , aan»

merkingen omtrent hetzelve^

I. 28-34-
. welke al vroeg oorza-

ken van hetzelve geweest zijn,

If. i7i III. 228.

omtrent de graven der

Martelaren, III. 385.
-.-—.— neemt meer en meer

toe.
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toe, IV. 5. 66. 82. 268, 429.
VI. I. Ö4. Zie ook Monniken.
Geestdrijverij.

Bijgeloof, hetzelve vindt tegen-

llanders in jovimanüs en vi-

GILANTIUS, VI. 2C6. 215
•——— algemeene aanmerking
omtrent de gcfchiedems van
hetzelve onder de Christenen;
en wat men voor Bijgeloof te

houden hebbe, VI. 224.
' door cHRYsosTOMus bs-

vorderd , VII. 62. 04.
X. 215.

• hetzelve neemt toe,
XII. 100.— voorbeelden van voor-
borg tegen hetzelve, XII. 120.
•——— omtrent het H. Avond-
maal, XII. 132.

' in de IXde, Xde en
Xlde eeuwr , XIV. 45 enz.

Stijgt tot eene verbazende
hoogte, 69. Zie ook Reliquien.— AGOBARD , Aartsbisfchop

van Lions verzet zich tegen

hetzelve, XIV. 93.

Bisdommen , het oprigten van
Eieuwe behoorde weleer ook
onder de voorregten der Vors-
ten , XIII. 341. Moeijelijkheid

van Keizer hendbik II. bij het

ftichten van het Bisdom van
Bamherg, 342.

• (nieuwe) in de Neder-
landen opgerigt, misnoegen
hierover, XXII. (III.) 156.

Bisfchoppelijke waardigheid en
magf, III 191.

Bisfchoppen, verval van cierzel-

ver zeden en van andere Ker-
kendienaars, II. 416.

' derzelver magt en regt

door CYPRTANUS gehandhaafd,

III 191. Hun gezag vermeer-

N

dert in den tijd van konstan-
TijN, IV. 71 74. Bijzonderst

die van Rome, 77. Volgen de
Heiden fche Godsdienstpracht

na, 85
Bisfchoppen, kerkelijke vastfteF-

lingen omtrent dezelven , IV.^

210. 211. 213. 215.

derzelver regtsgebied

eertijds, V. 227. Neemt mec
derzelver gezag verder toe,

240. Welke zaken tot het Bis-

fchoppelijk gehoor (Episcopalis

^udientia) viQïóen gebragt, 241.'

, waren fch.eidslieden ia

burgerlijke zaken, V. 242. Eii

hadden in huwelijks;5aken in-

zage, 243. Befchermden enge»

lukkigen en weerloozen, 24 j.

Waren voorfpraken voor ge-

vangenen , 246. Voorbeelden
hiervan , 247. Onbezonnen
ijver hieromtrent door keizer-

lijke wetten beteugeld, 243,

Hadden een eigen gerigtshof,

252. Dulden geen beroep op
wereldfcheregtbanken , 254.

krijgen onderfcheidene

rangen , V. 258. Zie Metropo-

litancfi , Patriarchen.

klimmen in het gemeen
tot het hoogfte aanzien , V. 358.
Worden' op onderfcheidene

wijzen , met bijzondere eerti-

tels vereerd, 359. Ontvangen
van Keizers zelve hooge eer-

bewijzingen, 361. De achting

der Duitfchers voor hunne
Druiden op hen overgebragt,

362. Hun gezag grootelijks on-

derfteund en uitgebreid door
de Kerkvergaderingen, 363.

aanmerkingen omtrent

dit ambt, VII. 18. 201.

-— achting voor dezelve in

5 liet
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het Westen, onder de Duit-

Iche volken, X. 115. Onderde
Oost-Gothen en in het Fran-

Icifche Rijk, ald. Ontzag der

Vorsten voor hun, 117. Bij-

zonder der Frankifche Vors-

ten, ald,

Bisfchoppen, verfcheidene we-

derftreeven de bevelen der Ko-
ningen, X. 126.
—• een i ge Frankifche geven

aanleiding tot verfcheidene

Kerkvergaderingen, X. 129.
•— klimmen allengs in de

Duitfche landen tot de waardig*

heid van Rijksftanden ,X. 150.
I hunne regering ging al-

lengs over in eene Oligarchie

der vier Patriarchen, X. 150.
•— hunne titels in de Vde en

Vide eeuw, X. 151. Twist

onder hun over den titel van

Algemeenen Bisfchop,i54-ió4.
. hunne verkiezing in de

Oosterfcheen Wcsterfchekerk

in de Vilde, VlIIfte en IXde

eeuw, XI. 355-358.
—

.

trekken zelven in den

krijg, XI. 376.
,„ worden alsRijksdanden

in 5/)a?;;e aangemerkt, XI. 577.

Als ook in Frankrijk, 380. en

in het JngelJal'fiJcheKïik , 3S2.

—— hunne afhankelijkheid

van de Paufen, XIII. 337- De
Vorsten echter pogen hunne

jegten tegen de Bisfchoppen

ie handhaven bij derzelver ver-

kiezingen
, 339.— het regt der Vorsten om

de nieuw verkoren Bisfchop-

pen in te flellen of te belee-

iien, XIII. 343-
.— hunne betrekkingen je-

gens den Paus, Xill. 354,

Bisfchoppen , hun gezag en aan-

zien ftijgt van trap tot trap hoo-
ger, XUI 359. Krijgende waar-

digheden vanKanfeliers, Aarts-

konfeliers enz. 360.

welke bekwaamheden en

kundigheden in dezelve en in.

Geestelijken vereischt wer-

den , Xill. 360.

wetten omtrent hunne
pligten en andere verrigtingen,

XIII. 366.
— hunne rijkdommen ne-

men ten flerkfte toe door het

fchenken van geheels Landen
aan hun, XIII. 407.——— trekken zelve in den

krijg, XIII. 409.
— hunne afhankelijkheid

van de Paufen, XVII. 350.,

Hunne regten en goederen,

353. Verandering in hunne

Regtbanken, 361. Zie ook
Geestelijkheid,

i in Nederland, die de

magt der Paufen legenftand

boden, XXII. (III.) 2.

. in Nederland f
derzelver

irotschheid, XXII. (III.) 6.

Bisfchoppen van Rome, derzel»

ver eerrte opvolging is onze-

ker. Twist of PETRUS en

PAULUS te zamen , dan wel pe-

TRUS alleen de eerfte Bisfchop

te Rome is geweest, I. 275.
' fommigeoudeBisfchops-
lijsten noemen als eerften Bis-

fchop LiNüS , daarna clemens ^

vervolgens cletus of anacle-
TUS-EUARESTES, V. 275.276.

. waarvan derzelver hoog-

heid boven a.nderen afgeleid

werd, V. 355. Hebben moeite

om hun voorregt bij de Oos-

terlingen te handhaven, 350-
Jöis-
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Bisfchoppen yanRome, hun gezag
en hoogheid federtdeVdeeeuw,
door HiERONYMUs zccr bevor-
derd, VU. 131.
k— de naam Papa was in ie

Vda en VIJe eeu'v nog geen
uitOuitende titel ^an den iJis-

fchop te Rome , X. 151.— twist lusfchen hun en
den bisfchop van Konjlantinopo-

le-i over den titel van Alge-

meenen Bisfchop , X. 154-164.
•- over ó^n oorfprong van
hunnen titel Knecht der Knech-
ten , X. 16?.
— gefchiedenis van hun in

de Vde, Vide en Vilde eeuw,
X. 166-217.
— aanmerking otntrent den

voortgang van hun gezag,

X. 230.
. fcheuring tusfchen de

Roomfche hisfchoppen en die

van Konjlantinopolen in de vijf-

de eeuw, XI. 80. 89. Verzoe-

ning tusfchen hen, 94.
.— matigen zich meer en

meer alleen aan den tirel van

Fapa of Paus van Rome , XII. 93.
.1 in welken tijd de opper-

heerfchappij der Paufen over

Aome gegrond is, XII. 75.

— hun gezag bevorderd

door de Decoctalen onder den

riaam van isidorus uitgegeven
,

XIII. 180. Zie verder Paufen.

BISSCHOPPEN EN PAUSEN
VAN ROME.

Naamlijst derzelven.

ADEOTATUS, XII. 4I.

ADRiAAN I, XII. 82. Verfchillen

tusfchen hem en karel den

Grooten over het regt der aan-

ftelling van Bisfchoppen, 87.

En over de opperheerfchappij

van Rome, 38.

ADRIAAN II, Xfl. 233-246.
ADRIAAN^IIl, XII. 237.

adriaan'IV. opvolger van Paus
ANASTASiuslV, XVI. 130. Van
een Bcdelaarsjongen in Enge-
lard^ Monnik en daarna Abt
geworden, was door Paus eu*

GF.Niüs te RomsKOt aanzienliJKe

waardigheden verheven, 131.

Zijn verfchil met Keizer fre-

DERiK over wederzijdfche eer-

bewijzingen, 135. Twist met
WILLEM, Koning van Skilis

bijgelegd, 136. Twistmet Kei-

zer FREDERiK I. over de leen-

roerigheid der Keizeren uitge-

drukt in een zekere fchüderij,

137. De Paus veronfchuldigt
zich bij den Keizer, 141. Ver-
dere twisten met den Keizer,
die heviger woeden, 142. 144,
Sterft in 't midden dier twis-
ten, 146. Aanmerking van ba-
RONius omtrent dezen Paus, ald.

merkwaardig gefprek:
van JOANNES VAN SALISBURY
met dezen Paus, XVI. 147.

verfchillende verhalen
der fcheuring in de Roomfche
kerk naden dood van adriaan"
IV, XVI. 149. Twee Paufen
verkoren ; alexander III. en
viCTOR IV, ald.

ADRIAAN V. opvolger van Paus
innoceni;ius V. vernietigt hec
voorfchrift van gregorius X,
omtrent de Pausfelijke verkie-
zing, XVI. 292. Sterft voor
zijne kroning, opgevolgd door
JOANNES XXI, ald.

ADRIAAN VI. opvolger van leo
X, XXIII (IV.) 177. Zijne af-

komst, flW, Wordt Onderko-
ning
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ning van Spanje, 278. Zijn ge-

drag als Paus, 280.

JiGAPETUS, X. i8ó.

/,GAPETUS II, XIII. 270,

jiiGATHO, XII. 41.

TlLlKANDEP. , II. 279.

ALEXANDER II, XIII. 324.

ALEXANDEK III. te gelijk met

VicrOR IV tot Paus verkoren,

3ia den dood van adriaanIV,
XVI. J49. Onlusten bij zijne

-verkiezing, 150. De Keizer

TREDERiK IL bekrachtigt de

verkiezing van victor , en na

diens dood de verkiezing van

ÏASCHALIS III, 152. 153.
. .— doet den Tegenpaus en

den Keizer in den ban, ver-

trekt naar Frankrijk , doch
ivordt na den dood van vic-

tor door de Romeinen weer

terug geroepen, XVI. 153.

t— eene nieuwe ftad in LoiU'

lardije gebouwd , ter eere van

den Paus Alexandria genoemd,

154. Keizer FREDERiK moet zich

voor hem vernederen, 155-160.

w zijne fchikkitigen om-

trent het verkiezen van eenen

Paus in het vervolg, XVI, 160.

, zijn twist met hewdrik

II. Koning van Engeland over

THOMAS BECK'ET . XVI. I 62-1 73.

Zegeviert over de magtiglte

Vorsten van Europa , en fterft in

liet jaar nSi, opgevolgd door

Lucius III, XVI. 174.

aLexander IV. opv;oIger van

PausiuNOcENTiusIVjXVI. 276.

Ondervindt vele moeijelijkhe-

den door de verwarringen in

het Duitfche, Italiaanfche en

Siciliaanfche Rijk, 277. man-
TRF.D wordt Koning van Sicilië,

ali. Handelwijze over de ver-

kiezing van eenen Keizer, 278,

Twee Roomfche Koningen
verkoren, ald. De Paus moet

Sicilië zzr\ manfred overlaten ,

279. VJugt met zijne Kardina-

len naar Fiterbo, alwaar hij

fterft, ald. Opgevolgd door

urbanus IV, 280.

alexander V.door de Kerkver-

gadering te Pifa tot Paus ver.

koren, XVII. loi. Begeeft

zich naar Bologne, veroordeelt

de twee Tegenpaufen en fterft

aldaar, 105. Opgevolgd door

JOANNES XXIII , ald.

ALEXANDER VI. wordt Paus

,

XVII. 272. Berlgt aangaande

zijne kinderen franciscus en

c^sar borgia en zijne doch-

ter LUCRETiA, 273. In benarde

oinftandigheden door den oor-

log van Koning karel VIII.

van Frankrijk tegen Napels, 277.

Wordt door den Spaanfchea

Generaal gonsalvo over zijns

buitenfporige zeden beftraft,

282- Verheft de ftad Beneven^

tot een Hertogdom ten behoe-

ve van zijnen zoon joan bor-

gia, die vervolgens door zij-

nen broeder cffisAR borgia ver-

moord wordt, 282. 283. Be-
vestigt de echtfcheiding van den
Franfchen Koning lodewjjk
XII. 285. Beleent zijne doch-

ter LUCRETIA met eenigeplaat-

fen uit het huis Guetano, 280,.

Wreedheden van hem en zij-

nen zoon CJESAR BORGIA, ald.

Schandelijk leven van hen,

289. Puntdichten op zijne on-

kuifche verkeering met zijne.

ei_i',ene dochter lucretia, 290.

Sierfc bij toeval aan vergiftig-

den wijn, 292, Had aan fer-
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DiNAND, Koning van Spanje,

den titel van Kathol ijken Ko-
ning gegeven, 293. Wordt
opgevolgd door pius III, ald.

ALEX/iNDEa VIL berigten van
dezen Paus, XXVI. (Vil.) 12.

ALEXANDERVIII.Ievensfchets van
dezen Paus, XXVI. (VII.) 15.

ANACLETUs II. zoon van eenen
gedoopten Jood, wordt te ge-

lijlt mee INNOCEMTIUS II. tot

Paus verkoren , XVI. 105.

Schenkt aan rogier den titel

van Koning van Sicilië en het

bezit van het Vorstendom Ka-
piia enz. 106. Stcifc, 108.

ANAsTAsius vetoordeelt orige-

NEs, V. 281.

ANASTASIUS II, X. I7I.

ANASTASIUS III, XIII. 266.

ANASTASIUS IV. opvolger van
Paus EucaNius III, XVI. 129.

Sterft, opgevolgd door adri»

A^N IV, 130.

ANICETUS , II. 279.
ANTERUS, III. 444.
BENEDICTUS I, XI. I93.

EENEDICTUS II, XII. 44.

BENEDICTUS III, XII. 212.

BEN'iDICTUS IV, XIII. 264.

BENEDICTUS V, XIII 282-

BENEDICTUS VI, XIII. 284.

BENEDICTUS VII, XIII. 284.

BENEDICTUS VIII, XIII. 301.

BENEDICTUS IX, XIII. 305.

BENEDICTUS X, XIII. 317.

BENEDICTUS XI. wordt Paus,
XVI, 34c. Zijn gedrag omtrent
FiLips de Schooiie, Koning van
Frankrijk, 341. Sterft, en op-
gevolgd door KLEMENS V, 343.

BENfinicTus XII. wordt Paus,
XVII. I. Zijn gedrag omtrent
Keizer lodewijk, 3. Verbond
der Duiifche Rijljsvorsten te.

gen hem, 8. alvaruspelaoius
fchrijft voorde zaak van den
Paus, 10. Wankelmoedigheid
vanden Keizer, 11. Zijn dood
en karakter, 13. Opgevolgd
door KLEMENS VI.

BONiFACius I. Bisfchop te Rome,
V. 296. Zoekt zijn gezag ais

een opvolger van petuus te

vestigen, 297. Verlet zich te-

gen PELAGius, IX. 216.

BONIFACIUS II, X. 184.

BONIFACIUS III , hem wordt door
Keizer tokas de voorrang toe-

gekend boven den Patriarch

van Konftantinopolen, XII. 32,
BONIFACIUS IV, XII. 32.

BONIFACIUS V, XII. 33.

BONIFACIUS VI, XII. 2(5r.

BONIFACIUS VII, XIII. 284.

BONIFACIUS VIII. wordt Paus,'

XVI. 306. Laat coelestikus V,
na dat deze zijne pausfelijka

waardigheid had neergelegd >

tot aan zijnen dood oplluiten,
' 307. Zijn bemoeijingen met da
Siciliaanfche zaken , 308. Zija
twist met de Kardinalen co-
LONNA, 309. Twist of een Paus
zijne waardigheid mag neder-
leggen,3io. Zijn bedriegelijko

handel, 311. Gedraagt zich op
cene heerschzuchtige wijze te-

gen de magtigfte Vorsten ,312,
Den Keizer adolf van Nasjau,

314. FILIPS den Schoenen, Ko-
ning van Frankrijk, 315. 315,
Verdere befchrijving van an-
dere verfchillen met dien
Voorst, 317-336. Wordt te

Anagni in het Toskaanfche
wegens cene hatelijke Bulle

tegen den Kor; ing van Frank-

rijk gevangengenomen, 336.

Zijnirotsch gedrag, in dien toe-

Hajid,
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fland, 337. Geraakt weder in

,

vrijheid, 338. Sterft, flW. Zijn

kaïakter enfchriften,339. Op-

gevolgd door BENEDICTUS X'.
,

340. Handelingen over de na-

gedachtenis van dien Paus , 349.

BONiFACius IX. te Rome tot Paus

verkoren, XVII. 73. Zijn ka-

jakter , 74. Zijne onbefchaam-

de geldzucht, 75. Zijn gedrag

omtrent den Tegenpaus kle-

MENS VII, 76. Vruchielooze

pogingen tot het doen ophou-

den derfcheuring, 77. Wordt
.meester van Rome, 78. Neemt

deel in het afzetten van den

ïeizer v/enceslausjA/'^. Sterft

en w^ordt ie Rome opgevolgd

door INNOCENTIUS VIII, BS'

CAjus , III- 445'

CALIXTUS I, III. 444-

cALixTus II, opvolger van Paus

CELASiüS II, XVI. 92. Ver-

biedt, op eene Kerkvergade-

ring te RheimSy op nieuw de

Simonie en alle Investituren van

IBisdommen en Abdijen door le-

ken, 94. Doet den Keizer HEN-

DRIK V. in den ban, 95. Ont-

f.aat hem weder en fluit met

hem te Worms een verdrag over

de Investituur^ 97. Deelt ook

in eenen twist tusfchen de En-

gelfche Aartsbisfchoppen van

Jiatiterbiiry en Tork over de

onafhankelijkheid, loi. Zijn

dood, 103. Opgevolgd door

HONORius II, ald.

CALIXTUS III. wordt Paus, XVII.

217. Zijn ijvervoor eenen kruis-

togt , ald. Zijne voordellen heb-

ben geenen ingang bij de Duit-

fchers, 218. De Duitfchers

verzetten zich tegen het gezag

des Paufen, 219. De Keur-

Mentzifche Kanfelier mayer
klaagt over het gedrag van den
Paus en wordt door ^eneas

sYLvius beantwoord , 221.223.

Handhaaft zijn gezag vrij wel
bij de Franfcben, 225. Zoekt
het Rijk van Napels op zijne

zijde te trekken, 226. Onee-
nigheden tusfchen hem en al-

roNSus, Koning van Napels,

227. Zijn dood , 228. Opge-
volgd door ^neas SYLVIUS on-

der den naam van pius 11,229.
CHRISTOPHORUS I, Xllf. 264.

cOELESTiNUS I. Bisfchop (e /?ö«

me, V. 299. Het merkwaardig,

fte gedurende zijn beftuur, is

de twist met de Afrikaan fche

Bisfchoppen, over het regc

van beroep op den ftoei vaa
Rome, 260. Zijn gevoelen over

de verplaatfing der Bisfchop-

pen, 306. Veroordeelt NESTo-
RIUS, X. 352. 362.

coELESTiNus II. opvolgcr van
INNOCENTIUS 11, XVL 1 17,
Heft het Interdict of verbod van
Godsdienst weder op, hetwelk
zijn voorzaat op Frankrijk ge-

legd had, ald. Sterft, ald. Op-
gevolgd door Lucius II, 120.

COELESTINUS III. opvolgcr van
Paus cLEMENs III , XVL 1 79.
Kroont hendrik VI. tot Kei-

zer , ald. Sterft, opgevolgd
door INNOCENTIUS lil, 182.

COELESTINUS IV. opvolger van
Paus GREGORius IX. rcgecrt

flechts 18 dagen, opgevolgd
door iNNOCENTiüsIV, XVI 251,

COELESTINUS V. wordt Paus,
XVI. 303. Doet zijne intrede

te j^quila in het N? pel fche op
een' ezel, ald. Blijft als een

Klu^genaar leven, 305. Door
den
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den Kardinaal benedictus c\-

jETANUs aangezet om het Paus-

fchap neer te leggen, lege het-

zelve vrijwillig neer , 30Ó.

Wordt door den nieuwen Paus

toe aan zijnen dood opgeflo-

{lo:en , 307. Wordt door Paus

KLEMENS V. onder de Heiligen

geplaatst, ald. Zijn gevoelen

over de kleeding der Geeste-

lijken , 308.

cORNELius. Iir. 445.
DAMASUS worde Bisfchop na

eenen bloedigen twist, V. 272.

274. Verdere bijzonderheden

van hem, 275. Berigt van zij-

ne fchriften, 278.

DEUSDEDIT, XII. 32.

DIOSYSIUS, III. 345.
DONUS, XII. 4I«

ELEUTHERUS, II. 279.

EUGENIUS I. XII. 38.

EUGENIUS II. XII. 186.

EUGENius III. opvolger van lv-

ciüs II. XVI. 122. Onlusten

tusfchen hem en de Senatoren

bijgelegd, ald. Moet ander-

maal Rome verlaten , en neemt

de wijk naar Frankrijk, 123.

De Abt BERNHARD trekt zich

zijne zaak met ernst aan, om
zijn gezag te handhaven, 124.

BERNHARD ftelt voor hem een

werk op, behelzende regelen

en voorfchriften voor eenen

Paus, 125-127. Doch hadden

weinig uitwerking, ald. Sterft

en wordt opgevolgd door ana-

STASiüs IV. 128. 129.

EUOENius IV. te Rome tot Paus
verkoren, XVII. 167. Maakt
goede inflellingen ter Hervor-
ming van het Roomfche Hof,
doch komt dezelve niet na,

168. Vernedert het huis van

cOLONNA ie Rome, ald. Openc
de kerkvergadering te Bazel,

169. Wil de kerkvergadering
ontbinden , 170. Keizer si-

GisMUKD met eene zonderlinge

plegtighcid door den Paus ge-

kroond, 172. De kerkverga-

dering te Bazel handhaaft zich
tegen den Paus, 172. Worde
door de vergadering gelast de-

zelve bij te wonen , op ftraffa

van gefchOiSt te zuilen wor-
den, 175. De Paus fchijnc

zich met de kerkvergadering
te vereenigen, ald. Hij vlugc

uit Rome, terwijl de kerkver-

gadering hare handelingen ver-

volgt, 177. Wordt ingedaagd

om in perfoon of door vol-

magten voor de vergadering te

verfchijnen, 180. Verlegt de
vergadering naar Ferrara, ea
doet dezelve openen , i8r-
Verplaatst dezelve vervolgens
naar Florence, 182. De ver-

gadering van Eaz2l fchorstdea

Paus in zijne waardigheid, aW,
De Duitfche Keurvorften ver-
klaren zich onzijdig, flW. Twist
te Bazel, of de Paus een ketter

zij, 185. EUGENius wordt door
de kerkvergadering afgezet^

186. Uitroep van ^NEAssYL-
vius daar over, 188. felixV.
in zijne plaats tot Paus verko-
ren, 189. Strijd der beide
partijen, 193. Keizer frede-
RiK III. begunlligd euoeniüs,
J94. ALFONsus, Koning van
Napels, erkent hem als wetti-

gen Paus, 198. Hinde der kerk-

vergadering te Bazel; gevoe-
len van^NEAs SYLViüS omtrent

dezelve , 199, Handelingen
van EUGENIUS met de Duic-

fchers ,



S0& BLADWIJZER DE II

fchers, aco. Poogt te ver-

geefs de Pragmatieke Sanctie in

Frankrijk te doen affchafFen,

207. Zijn dood ; wordt opge-

volgd door NicoLAus V. 208.

EUTYCHIANUS, III. 445.

TABiANUs ter dood gebragt, II.

423. Zie ook van hem, III.

44+.
ÏELIX I, III. 445.
ïELix II. onder de Heiligen ge-

plaatst, V. 270.

y£Lix II. en de Patriarch van

Konjlantinopolen doen elkander

in den ban, X. 167.

TELix III, X. 183-

roRMOsus, XIII, 260.

CELAsius I, wil ook den kelk

in het H, Avondmaal gebruikt

hebben , X. 168. Bepaalt den

lang der Xatholijke Gemeen-
ten, 169. Zijn gevoelen over

de fakramenten van het lig-

chaam en bloed van Christus,

J70. Zijne verdere fchriften,

ald.

CELASIUS II, opvolger van Paus

rASCHALisII, XVi. 90. Woidt
door het hoofd der Keizerlij-

Jce partij mishandeld, in eenen

kerker geworpen; daaruit ver-

lost zijnde, neemt de vJugt en

ilerft, na vele uitgedane we-

derwaardigheden , in Frankrijk,

51-92. Opgevolgd door ca-

xiXTus II, ald.

CREGORius de Groote, Bisfchop

van Rome. Zijne jeugd, X. 195.

Wordt Monnik, en daarna Di-

aken, 195. Zijne verklaring

van het boek Job, 196. Zijne

hardheid tegen den Monnik
jusTUü, 198. Wordt Bisfchop

te Rome, 199. Zijne geloofs'

belijdenis, 200. Zijne hevig-

heid tegen deBisfchoppen varf

Istrie en Venetië, ald. Zijne

levenswijze, 202. Zijne po-

gingen om Heidenen en Joden

te bekeeren, en tegen de Ket-

ters, 205. Zijne ftrenge ze-

dentucbt omtrent Bisfchoppen
en andere Geestelijken, 206.

Zijne ijver tegen de misdaad

van Simonie en omtrent den
ongehuwden (Iaat der Geeste-

lijken, 210. Zijne zorg voor
het Monnikenwezen, 212. Va-
der der Monniken en der Ce-
remoniën genoemd, 213. Zija

gevoelen omtrent de Beelden,

214. Zijne zucht en ligtgeloo-

vigheid omtrent wonderen,
219. Het vagevuur door hem.

het eerst geleerd, 220. Zijne

uitlegkundige fchriften en brie-

ven , 221. Zijne (taatsverrig-

tingen,222. Aanmerking om-
trent zijn karakter, 224- Zijn

dood en nagedachtenis, 225.
Zijne levensbefchrijving, 228-

GREOORius II. Onder hem be-

gint Rome zich aan het gebied
der Griekfche Keizers te ont-

trekken, XII. 52. Hij wendt
zich tot de Frankifche Vors-
ten , 60 , 290.

GRECORIUS III, XII. 61. ZACHA-
RXAS keurt de verkiezing van
pipYN tot Koning wan Frankrijk

goed, 64.

GREGORIUSIV, XII. 188. 195.

CREGORIUS V, XIII. 295.

GREGORIUS VI, XIII. 305.

GREGORius VII. Zijne gefchie-

denis, XVI. 2-66. Wordt Paus,

2. Zijne verkiezing door Kei-

zer HENDRIK IV. goedgekeurd,

9. Beweert dat5pa«/eaanden H.

pfiT&us behooit, en beproefc

bet-
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hetzelfde met Frankrijk , 8.

Onderneemt hetzelfde in Bolle-

nen, te Kapua en Hongaryen^

9. Zijn ijver tegen het huwe-

lijk der Geestelijken , II. En
tegen de Simonie, 15. Twist

over de beleening (Livestitura)

net Keizer hendrik IV, 17.

Vernieuwing van dien twist,

19. Geraakt in gebaar dooi-

den Bevelhebber van Rome,
20. HENDRIK IV. Iaat hem in

hij zamenvatte al het geen d«
Hoogheid en Paiisfeüjke magt
uitmaakt, 46. Aanmeruing om-
trent de echtheid van dit ge»
fchrift, 4.8. Verdere verhalen
van cenige fchrijvers aangaan-
de dezen Paus, 49. 50. Wordt
heilig verkiaerd, 51. Waarom
daarna, in het jaar J72Q, doot
verfcheidene Roomschkatho*
lijke Vorsten, zijne plegtigc
veteering verboden werd , 52.

cene door hem bijeengeroepe- gregorius VII. wordt opge-
ne vergadering van Bisfcliop

pen te Worms afzetten, 21. De
Paus doet den Keizer in den
ban en zee hem af, 23. Af-

fchrift van het formulier van

dezen ban , 24.. Gevolgen hier

van, 26. De Rijksvorsten zet-

ten HENDRIK af, 27. HENDRIK
xeist naar balie en vernedert

zich aan de voeten van den

Paus, 31. 33. Gevolgen hier

van, 34, RUDOLF, Hertog van

Zwaleiit tot Duitfche Koning
verkoren, 36. De Paus doet

HENDRIK op nieuw in den

ban , 38. HENDRIK verkiest

eenen tegenpaus, klemens III.

39. RUDOLF fneuvelt,4o. Hen-
drik trekt tegen den Paus in

Italië op, 41. De Paus zoekt

bijftand van RocrRT guiscard,

eenen Noormannifchen Vorst,

in Neder - Italië
, 42. hendrik

'^ bemagtigt, in het jaar ic8o,

Rome, 43 En laat zich door
den tegenpaus klemens III. tot

Keizer kroonen
, 43.

gregorius VII. fterft den 25ften

Mei 1085 te Salemo , XVI. 44.
Aanmerking over zijn karakter,

4S. Korte inhoud van zijre

soogenoemde Dictatus, waarin

volgd door victor JII. Zie
victor ui.

gregorius VIIl, opvolger van
Paus uRBANus lll. ftertr, en
wordt opgevolgd door klemens
m, XVI. 178.

GREGORIUS IX. opvoleer van
Paus honoirus III, XVI, 224.
Doet den Keizer frederik II*

in den ban, 225. Wordt doot
eenen oprtand te Rome tegen
hem genoodzaakt de (lad te

verlaten, 226. Oorlog met den
Keizer , 227. De vrede her-

fteld, 229. Dubbelzinnig ge»
drag van den Paus, 2-50 234»
Doet den Keizer andermaal in
den ban, 234 Wederzijdfche
hevige btfchuldigingen van dent

Paus en den Keizer, 237-243J
Aanmerkingen over de be-

fchuldiging aangaande de drie

Bedriegers, 242. En over het

boek aangaande de drie Hoofd-*

bedriegers, ^46. Hevige oor"
log tusfchen den Paus en dett

Keizer, 247. De Paus vvileene
kerkvergadering houden , ora

den Keizer af te zetten, 249.
Sterft, 250. Zijne nagelatene

fchriften,25i.Wordt opgevolgd

door coELESTiwus IV, ald,

} ene*
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cREGORrus X , opvolger van
Paus KLr.MENs IV, XVI. 287.

keurt de verkiezing van rudolf
van Habsburg tot Keizer goed,

289. Laat eenealgemeene kerk-

vergadering te Lions zamenko-
men, ald. Sterft; opgevolgd
door iNNOCENTius V, 292.

GREGORius XI. wordt Paus

,

XVlI. 45. Oorloogt met BEUNA-
BO viscoNTE, 46. De kerkelij-

ke ftaat tegen hem in opftand

,

46. Keert weder van Avigmn
naar Rome terug, 47. Geeft

2ijne tocllemming tot de ver-

kiezing van eenen Roomfchen
Koning, bij het leven van ka-

hel IV, 49 Zijne befchikkin-

gen in Italië, ald. Wordt, na
zijnen dood , opgevolgd door
URBANUS VI, 50.

GREGORIUS XII. wordt Paus te

Rume, XVII. 89 Zijn gedrag

omtrent de kerkelijke fcheu-

ïing, 92. Wordt door de al-

gemeene kerkvergadering te

Pija afgezet, loi. Houdt eene
kerkvergadering in het Veneti

aanfchs, tegen die "an Pifa^

IC4. Vlugt naar Gaëta, ald.

* Doet vrijwillifie jnfltanH , en

wrdt door de keikiereade-

rii:g van Konflans 'ot Kardinaal-

Bisfchop van Porto aangefteld,

137, En oveneed in den ou-

derdom van 90 jaren, ald.

GREGORIUS XIII. Levensfchets

van dezen Pons XXVI. (VII.)6.

GRp-GORTus XIV. Berigten van
hem, XXVI. (VIL) 8.

CRiGORius XV. Berigten van
hem, XXV (VI f. 3 10. Hij
ft'cht het genootfchap De pro-

paganda fide ^ ald.

HYGEKIUS II, 279.

HiLARius, Bisfchop (e Rome;

V. 34b. Zijne levenjbijzoijder-

heder , 349. Laat den Bisfchop

van Vienne ter verantwoording

roepen, 353. Zijne handelin-

gen met eenige Spaanfche Bis-

fchoppen, 354.

HONORiüs XII, 33.

HONORiusII, opvolger van Paus

cALiXTUS II, XVI. 103 Een
hevige twist tusfchen hem en
ROGIER, Graaf van Sicilië.,

wordt fpoedig door een ver-

drag bijgelegd, 105. Sterft,

opgevolgd door innocentius
II, en ANACLETus te gelijk

verkoren, uld.

HoKORius III, opvolger van
Paus INNOCENTIUS III . XVL
2T9 Zet de kruistogt voort,
ald. Kroont frederik II. toe

Keizer, 220. Veifchillen met
den Keizer, 221 Sterft, XVI.
223. Zijne nagelatene fchrif-

ten , ald. Opgevolgd door gre-
GORIUS IX, 224.

honorius IV, opvolger van Paug
MARTYN IV, XVi. 300. Zijll

gedrag in de zaken van Sicilië ^

Sterft, 301. Opgevolgd door
NtcoLAUs IV, 301.

He RMISDA, X 181.

innocentius I, Bisfchop te Ro-
me, V 284. Welke boeken hij

op de lijst der H Schriften
noemt, 285. Geeft eenige voor-

fchriften omtrent fommige
kerkgebruiken, 286. Zoekt heJ

gezag derRoomfche Bisfchop-

pen bij geheele kerkvergade-

ringen door re dringen, 287-

Onder de Heiligen gerekend,
ald.

INNOCENTIUS II en ANACLETUS
II. toe Paus verkoren , na iio-

KO-
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iNöflUS II, XVI. 105. INNO-
crNTius wordt erkent op de
kerkvergadering te Rheims

,

XVI. 106. Kroont lotharius

tot Keizer, 107. Wordt overal

behalve in Italië erkend, 108.

Doet, na den dood van zijnen

te-^enpaus anacletus II. Hen
Jionin^ van Sicilië in den ban,

üld, Oproeren der Romeinen
tegen hem, 114. Wordt door
den Koning van Sicilië gevan-

gen , ald. Deze maakt weder
vrede met hem , en wordt door

den Paus ais Koning van Sicilië

erkend, 115. Sterft, op^jeolgd
door c^ELEsrrNUs II. 117
ïNNOcENTius III, opvol 'er 'an

Paus COELESTINUS il'- , XVI,
182. V/otdt meesfer vacRome;
van de Mark van Ancona en
vesfigf den kerkdijken ilaat

in ItaV.e, 183
. :, beftuurt Sicilië als Voogd
van den jongen frederik, on-

mondigen zoon van Keizer

HENDRIK VI, 185. XVf. 188.
' Doet uitfpraak over de

verkiezing van eenen Keizer,
XVI. 188.

Doet FiLiPS , Hertog

van Zwahen en Toskanen, in

den ban, XVI. 191. filtps

wordt vermoord , rp?. en otto
wor it van Jen Paus tot Keizer

gekroond , 193 Vervolgens

door den Paus in den ban ge

daan, 194.. en frederik II.

tot Keffer verkoren, 196.
' Duitschland en Italië ge-

heel van hem afhankelijk ,

XVI 198.

' •— Ze'. Konins jan van En-

geland af XVI. ioH. Die zich

vervolgens aan hem onder-

O

werpt, 205. Verder gedrag
van den Paus omtrent dien
Koning, 208.

jNNccENTius III, tvvist met dfin

Koning van Fratikrijk, FiLiré

AUGUSTUS, XVI 213.

oefent zijne magt or-k

over andere Koningen , XVI.
215.

derft, XVI 216. Een
zon.^erling verhaal van eene
verfcliijning van hem, kort r.a

zijnen dood. 217. Zijre rta-

geiatene fchrifren, 218 Wordt
opgevolgd door honohius UI.
2r9.

iWNocENTius IV, opvolger van
Pdus coelestinus IV, XVI.
251. Twisten tusfchen hem en
den Keizer frederik II. ver-

nieuwd, 252. Alle hoop op
verzoening verdwijnt door de
vlugt van den Paus natxr Lijons.

253, Hij zet den Keizer af^

255 en doet HENDRIK , Lsnd-
g-aaf van Thuringetif tot Kei-

zer verkiezen , 259, Verwfckt

onrussen in het rijk van Sici-

lië, 26 1. ]5rengt te weeg daC

WILLEM, Granf van HoUdndi,

tot Roomsch Koning verkoreA

wordt, 263 Keert naden dood
van FREDERIK IL naar Rome te-

rug, 264. KOENRAAD IV. ZOOü
van FREDERIK, handhaaft zijii

regt tegen den Paus, en '"ördt

in den ban gedaan , 205. Hij

biedf te vergeefs het rijk vars

Sicilië aan richard, broe-

der van HENDRIK lil. Koning
van Engeland^ aan, 266- eii

daarra aan edmond, des Ko-
nings van Engeland ion"rten

Zoon, die dat vnorfle! aannam^

ald. Zijr;e heerschzucht óver

2 VfT*
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verfcheidene Koningrijken, 268.

Scheni<t aan de Kardinalen den

rooden hoed, ald. Aanmerking
van den eerlijken Monnik
MATTHEUS PARIS, omtrent zijne

heersch- en geldzucht, 269.

ROBERT GROSTHEAD verzCt zict)

in Engeland tegen hem, ald.

Zedeloosheid van zijn hof,

274, 275. Sterft. Zijne nage-

latene fchriften, 276. Opge-
volgd door ALEXAKDER, IV.

aïd,

ïNKOCENTius V, opvoIgcr van

Paus GREGORius X, 292. Sterft

fchielijk ; honderd ItelÜrgen

in zijne fchriften tegengefpro-

ken ; wordt opgevolgd door
ADRIAAN V, ald.

ïNNocENTius VI. wordt Paus,

XVIl. 34. Brengt den kerke-

lijken ftaat weder onder zijn

gebied , 35. Laat Keizer ka-

rel, in zijnen naam, te Roine

Croonen, 37. Gedoogt niet de

hervorming der buitenfpori-

ge zeden der Geestelijkheid ,

door den Keizer, 38. Zijn

heerfchappij over andere Vor-

ften,39. Zijn dood, ald. Op-
gevolgd door URBANUS V, ald

iNNOCENTius VIL wordt Paus

te Roine, XVIL 84. Zijn ka-

rakter, 85. Zijne treurige rede-

ring en dood, 86- Opgevolgd
door GREGORIUS XII, 88-

iNNocENTrus VUL wordt Paus,
XVIL 265. Zijn oorlog met
TERDiNAND, Koning van Na-
pels, 266. Zijne pogingen om-
trent den Turkfchen oorlog,

267. Zijn dood en flecht ka-

rakter, 269. Puntdicht op hem
als vader van zestien kinde-

ren, 270. Wordt opgevolgd

door ALEXANDLR VI , ald,

ÏNNOCENTIUS IX Bcrigten van
hem, XXVL (VIL) 8.

INNOCE^TIus X. Karakter van

dezen Paus, XXVI (VIL) 12.

Hij veroordeelt de Janfcnis-

ten, ald. en XXVI (VII ) 185.

ÏNNOCENTIUS XI, levcnsberig-

ten van dezen Paus, XXVI,
(VIL) 14.

ÏNKOCENTIUS XII , levcnsbij'

2onderheden van hem, XXVI,
(VIL) 16.

joANNA, gefchiedenis van deze

P.iusin, gewoonlijk Paus jut
genoemd, XIII, igg^ 211,

JOANNES I, X. 181.

JOANNES II , X. 185.

JOANNES III, X. igi.

JOANNES IV, XL. 35.

JOANNES V, XII 45.

JOANNES VI , XII. 45,

JOANNES VII, XII. 48.

JOANNES VIII. XII. 246-257.
JOANNES IX, Xill. 263.

TOANNES X, X!II» 266.

JOANNES XI, Xlli. 268.

JOANNES XII, XIII. 274.

JOANNES Xlil. XIII. 283»

jOANrcss XIV, XIII 286.

JOANNES XV, Xdl. 286.

JOANNES XVI, XIII. 301.

JOANNES XVII, xni 3or.

JOANNES XVIII, XIII 301.

JOANNES XIX, XIII. 303.

JOANNES XXI , eigenlijk de
XXIIfte, op'7n|ger van Paus

ADRIAAN V, XVI. 292. beves-

tigt de affchaffing van her voor-

fchrifc van gregorius X. om-
trent de Pausfe.'iike verkiezing,

293. zie ook 290. S'erfr, op-

gevolgd door NICOLAUS IIL

JOANNES XXII. wordt Paus,

XVI, 3Ö0. Staat na den dood
van
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van Keizer hendrik VII naar

het beftuur van het Duitfche

Keizerrijk, 362. Twist met
LODEWYK van Beijeren

, 363.

^excommuniceert dezen, 364.

Hij zet LODEWYK af, 366.

Nieuwe vonnisfen van hem
tegen dezen Keizer, 369. Een
boek in zijnen tijd in het jaar

J324 uitgekomen, om de magt
der Geestelijkheid te beteuge-

len , 370. Wordt zelve door

Keizer LODEWYK afgezet, 371.

Zijn gedrag omtrent den Te-
genpaus NicoLAüs V, 374. Wei-
gert alle verzoening met Kei-

zer LODEWYic , 376-379 Sterft,

382. Zijn karakter, 383. Op-
gevolgd door B2NEDICTUS XII.

jOANNEs XXIII. maakt zich zel-

ven Paus, XVII. 106. Zijn

karakter, ald. Zijne fnoode be-

drijven, 108. Zijn oorlog met
LADisLAus Koning van Napels,

109, Rome door dien Koning
bemagtigd en de Paus verdre-

ven, iio. Schrijft de kerkver-

gadering van Konjlans uit, 11 1.

Vertrekt van Bologne naar Kon-

Jians , 117. Opent de vergade-

ling., 119. Worat Hefchuidigt,

122. Doet afllmd van zijne

waardigheid, 124. Vjugt naar

Schafhauzen, 125. en vervol-

gens naar Lauffei:berg , 128.

Daarna naar Freyhurg ip Bris-

gau, 131. Handelingen over
zijnen afftand , ald. Vertrekt

raar Naiibiirg aan den Rhijn,

133. Wordt in zijne waardig-

heid opgefchort, ald. Wordt
afgezet, 134. Wordt raar bet

ilot Gotleben nabij Konftans ge-

bragt, 136. Twist op de kerk-

O

vergadering te Konjlans over

de verkiezing van eenen nieu-

wen Paus en over de hervor-

ming, 142. MARTINUS V tot

Paus verkoren, 151. Zijn dood,

XVJI. 164.

jüLius, Bisfchop te Rovie , ber

rigt van hem, IV. 284. 286.

juLiui I, V. 269-

juLius II, op tene tot hiertoe

ongewone wijze tot Paus ver-

koren, XVII. 293. Zijn vroe-

gere aanleg en gefchiedenis,

294. Beoorloogt du Venetia-

nen, 296. en den Koning van
Frankrijk 29^. Door den Keizer

en Koning van Frankrijk een
kerkvergadering tegen hem te

Fija belegd, 300. Stelt eene
kerkvergadering tegen die van

pifa over, te Lateraan, 303.
Legt geheel Frankrijk onder

verbod van godsdienst, 304.
Aanmerkingen over deze kerk-

vergaderingen , 305. Zijn krijgs-

zuchtig en onltuimig karakter,

308. Puntdicht van eenen zij-

ner tijdgenooten op hem ge-

maakt, 209. Na zijnen dood
opgevolgd door leo X. ald.

juLiüs JII, berigten van dezen
Paus. XXVI. (VII) I.

KLEMENS II, XIII. 306.

KLEMENS III, opvolger van gre-
GORius VIII, XVI. 178. Zee
de krulstogten voort, a/^f. Sterft,

opgevolgd door coelestinus
III, 179-

KLEMENS IV, opvolger van Pau»
URBANUsIV.XVI 283 Bevordert
den ondergang van het Zwa-
bisch-Keizerlijk huis. Sterft; zij-

ne nagelatene brieven, 287. Op-
gevolgd door CREGORIUSX, fl/rf.'

3 KLE-
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KLEMENS V worde Paus, XVI,

343- Worde te Lz'owj gekroond,

^45. Begeeft zich naar Avig-

iiQii, alwaar de Paiifen eentn

geruimen tijd hun verblijf hoü-

éen, aid.

E verzoent den Koning
van Frankrijk met de kerk,

XVI. 347. Zijn gedrag in het

proces over bonifacius VIII,

349. Verklaring der kerkverga-

dering te Visnne in die zaak,

350. Gedrag van Keizer Hen-

drik VIII omtrent hem, 353,

354. Zijn hecrschzuchtig ge-

drag tegen de VenetianerjjSsö

S-erfr, 359 Ops^cvolgd door

JOANNKS XXII, 3ÓO.

^LEMENs VI word; Paus, XVII.

14. Een voorbeeld van zijne

verzoenlijkheid, 15. Verkiest

te Avignm te blijven wonen

,

'

ald. Zijn MC'^rag jegens den

Keizer lodewyk , ló LafFe

onderwerping des Keizers

vruchteloos, ï8. Vreesfelijke

banvloeken van den Paus te-

gen LODEWYK, 20, 22. Dc
paus doet pogingen om kirel ,

zoon vdn den Koning van Bo-

Jiemen^ tot Keizer te doen ver-

kiezen, 23, Inhoud van zi'ne

bul van ablolu'ie, aan den Bis-

fchop van Bamberg gezonden,

en gevolgen daarvan, 28, 29.

Koopi hetGraaffchap /^v/j/jöw,

3;. Versacht ie ftrenge beve-

len van het Conclave der Kar-

dinalen, 33. Eenige bijz^n-

jjerheden van hem. o^^- Zijn

dood, ald. Opgevolgd door

INNOpEl^TIUS VI. 34.

fl^EilENS VU. Zi .- URBAI^US VL
ICLEMEKS VIII , leveusbijzonder-

hc.^en van dezen Paus, XXVL
(VII) 8.

KLPM NS IX, karakter van de-

zen P.ius, XXVL {VU) 13.

KLEME^Js X, berigt van hem,
XXVI. (VII, 13-

KOKSTANTINUS , XII. 50. Kci-

zer jusTiwiANus 11 kust hem
de voeten , ald. Ravenna door

dien Keizer aan hem onder-

worpen, 51.

LANDO , XIII. 266-
LEO de Groote, Bisfchop te Ro'

me, bijzonderheden van hem,
V 312. Aanmerking omtrent
zijn boek de Vocatione omnium
gentium, 314. en zijne andere

fchrifen, 315. Zijne verkla-

ring van de woorden vati

CHRISTUS, Matth. XVI. tegen

PETRUS. 317, Zijne raadple^^in-

gen over den tijd van het

Paaschfeest, 318. Handhaafc
zijn geestelijk gebied over de
Bisfchoppen van Illyriciim ,

319. Zijne verfchillen mee ei-

LARius, Bisfchop van Arhs.,

321. Doet den Apostolifchen '.

Stoel, door een Keizerlijk be-

vel, eeibiedigen, 327. Heeft
vele moeijelijkheden over hec
gezag van den Patriarch van
Konjlantinopolen

, 330. Bewerkt
den aftogt van attila, Konins;
der Hunnen, 338. Bewaart
Rome voor moord en brand

,

340. Of hij de oorbiecht heb-
be ingevoerd, 341. Stelt wach-
ters aan over de graven van
petrus en paulus , 342. Zijn
tlood en karakter, 343. Het
oude dienstboek der Room-
fcbe kerk aan hem toegefchre-

ven , 345. 'Uiisaven zijner
!



VOORNAAMSTE ZAKEN. 2151

werken, ald. Zijne levensbe-

fchrijvingen , 346.

i,EO de Groote keurt de ftrafFe

der Priscillianisten goed , VII.

283.——— zijn gedrag bij de alge-

meene kerijvergadering te Chal-

cedon in het jaar 451 , X. 49,

LEO I, Xil 42.

LEO II, erkent de opperheer-

fchappij van karel den Crooten

over Rome, XII. 88.

LEO III, Xil. 183.

ixoIV, XII. 197.

LEO V, XIII. 264.

LEO VI, XIII. 268.

LEO VII, XIII. 269*

LEO VIII , XIII. 282.

LEO IX, XIII. 308.

LEO X wordt Paus , XVII. 309.

Zijn vorige levensfchets en

karakter, 310, 312. Vermaak-
te zich dikvpijis met vernufti-

ge geesren en Hechte dichrers

,

315. Verbindt zich met Frank-

rijk, 318- Vernietigt de Frag-

rnatieke Sanctie, waarvoor een
Concordaat tusfchen hem en
FRANS I. in de plaats komt,

319. Ongenoegen over deze
willekeurige verandering der

kerkenorde, 321. Vervolgt en

befluit de kerkvergadering van

Loteraan, 322. Vernieuwt de

Aflaten, 344.

LEO XI, berigten van dezen

Paus, XXVI (VII) 9.

iiBüRius wordt gebannen, V.

312. pogingen om hem weder
herfteld te krijgen, 328. Zie
verder van hem 331, 333, V.

270
LUCIUSl, III. 445.

Lucius II, Opvolger van coe-

O

LESTINüsII, XVI. I20é Zijn

gezag in verre landen geëer-

biedigd, doch in de nabuur-

fchap min eerbiedig behan-

deld, en door de Romeinen
geiteenigd, 121, 122. Opge-
volgd door EüGENius III, aUL

Luctus III, opvolger van Paus
ALEXAKDER III, XVI. 1 74;
Aanhoudend misverlland tus-

l'chen hem en de Romeinen,
175. Sterft; opgevolgd door
URBANUS III, J76.

MARCELLINUS I, III. 372, 445.
MARCEi-LiNus II, bcrigt van de-

zen Paus, XXVI. (VII) I.

MARINUS I, XII. 257.

MARINUS II, XIII. 270.

MARTiNus I, XII. 37. Zijn ge-

drag in den twist der Mono-
theliten, 218, 221. Wordt
door Keizer konstaws afge-

zet, 222.

MARTYN IV, opvolger van Paus
NicoLAus III, XVI. 296. Be-

vonlert de belangen van karkl
Koning van Sicilië, 297 Kan
de zamenzweering tegen karel
niet verhinderen, 298. Sicili-

aanfche Vesper, ald. Deek
Rijken uit en zet Vorften af,

299. Zijn haat tegen de Duit-

[chers, ald. Sterft, opgevolgd
door HoNORius IV, 300.

MARTINUS V, door 20 Kardina-

len en 30 Afgevaardigden der

natiën op de kerkvergadering

te Konjlans lot Paus verkoren,

XVII. 151. Zijn karakter, 152.

Steekt openlijk den draak met
de vast^eftelde hervorming van

het Pausfalijk Hof, 153. Er-

kent siGiJMUND piegtii? voor
Rgomsch Koning, an laat hem

4 dogr
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door twee Kardinalen eenen

gouden kroon opzetten, 154.

l^aakt een ontwerp van her-

vonning ten aanzien van het

Pausfelijk Hof, I5S Maakt een

Concordaat met de Duitfche,

met de PJngelfche en Fran-

.fche natie , 156. Verbiedt

atle appellen van den Paus op

eene l^erk vergadering , iS7«

.Xaat de Bulle in het fcheiden

^er kerkvergadering te Konjlans

voorlezen , en doet eene pleg-

tjge uitlogt uit Kojijlans, 159.

Zijn gezag neemt van tijd tot

tijd meer toe, ook in Frank-

rijk, 162. Een groot gedeelte

van zijn gebied nog in vreem-

de handen zijnde, houdt de

Paus zich te Florence op, 163-

Haakt eindelijk in het bezit

van Rome, ald. Kerkvergadc-

ling te Siena door hem gehou-

den , 166. Sterft, 167. Opge-
volgd door EUGENius IV, ald.

JflELClIIADES V, 269.

JÏICOLAUS I, XII. 213-232,

SJICOLAUS II, XIII. 317.

lïicoLAüs III , opvolger van Paus
joANNES XXI, XVI. 294. Het
Conclave weder vastgefteld bij

zijne verkiezing, ald, eudolf
van Hahsbiirg ftaat veel aan

hem af, ald Sterft, opgevolgd
door MARTYN IV, 296.

l^icoLAus IV. opvolger van Paus
HONORius IV, XVI. 301. Zijn

gedrag in de zaken van Sicilië,

302. Sterft, opgevolgd door
COKLESTINUS. V,

511COLAUS V wordt Paus, XVII.
208. Sluit met ICeizer frede-
KiK III te Weenen een Concor-
daat, 21Q. Kroont FHECERiKte

Rome als Keizer, 211. Het ht^

magtigen van Konftantinopolen

door de Turken doet hem
eenen kruistogt uitfchrijven,

214. Zijn dood , 216. Wordt
v^egens zijne zucht voor ge-

leerdheid geroemd, ald. Op-
gevolgd door CALIXTUS III,

217.

OCTAVIANUS of JOANlïES XII,

Xlll. 274.
PASCHALIS I, XII. IS4,

TASCPiALis II. opvolger van ur-

BANus II, XVl. 67. Doet rr-

Lirs I, Koning van Frankrijk,

weder in den ban, 68. Ver-

volg van den twist met Keizer

HENDRIK IV, 69. Stookt dcn
zoon van hendrik tegen den
vader op, 70. hendrik IV
fterft, 72. HENDRIK V fluit met
den Paus een vergelijk over de
Investituur, 73-76. Verdere
twisten over die zaak , 77. De
Paus wordt door hendrik ge-

vangen genomen , 78. De twist

bijgelegd, en hendrik tot Kei-

zer gekroond, 79 Nieuwe
bewegingen over het gemeld
de vergelijk; hetzelve wordt
verbroken, en hbndrik in den
ban gedaan , door zijne eigene

Bisfchoppen , en door den
Pausfelijken Legaat in Frank-

rijk, 83. HENDRIK V trekt naar

Italië, 84. en laat zich ander*

maal door den Aartsbisfchop

van Braga te Rome kroonen,

86 De twist over de Ir.vesti-

tuur wordt in Engeland befli&t,

en de twist met filips. Koning
van Frankrijk, geëindigd, 87,

Zijne Lega'en vinden tegen-

ftand in Evgeland en Honga-
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rijen f 88. Sterft en wordt opge-

volgd door GfiLASlUS II.

ÏAULUS I , Xll. 76.

ïAULüsII wordt Paus; Terbreekt

de door hem zelven bezwore-
ïien verkiezingsvoorwaarden ,

XVII. 245. Zijne pogingen tot

den oorlog met de Turken

,

246. en om de Pragmatieke Sanc-
tie te doen vernietigen, 247.
Zijne verfchillen met den Ko-
ning van iVape/j. 248. Onlus-
ten aan zijn hof, 349. Zijn
trotsch antwoord aan den y4b

hreviator tlatuna, 250. Zijn

dood en karaiiter, 252. Opge-
volgd door siXTus IV, ald.

PAULUS III, opvolger van Paus

KLEMENS VII , ftelt Mantua voor
tot het bijeenkomen eener alge-

meene kerkvergadering, XX.
(I.) 213. Onderneemt eene
hervorming, '216 Doet een
voorflag om eene kerkverga-

dering te Trente (e houden

,

222. Wil de gefchilien over
den godsdiei'sr met de wape-
nen beflisfsp . 234 Sterf op-
gevolgd door julius III. 262.

Zie ook XXII) (IV. ) 297.

PAULUS IV, (Paus 1 bekrachtigt

de nieuwe bis-'ommen in de

Nederlanden, XXII. fUI ) 157.

Gaat de her-^orm ng in Italië

tegen, XXIII (I^ ) 80.

PAULUS V ^^erigten van dezen
P-us XXVI ,''V1I.-) 2. Oes
zelfs fW'sten me' karel V en

HENDRIK II. en zijii dood. 3
PAULUS VI, trofsc'^'^eid en n fel-

heid van dezen Paus, XXVI.
(V I.^ 10

PEI.AGIUS I, X 190.

?£LAC»1US II, X. 194.
O

pius f, II. 279.

pius U. te vo en .enras sylvi-

uf, word' P^us, XVII, 229.

Zijr.e vroegere geichiede^us,

ald Zijn Jr ft tot eenen krais-

logt legen de Turken, 2'ïo.

Sticht eene pieuwc Geestt iike

Ridderorde on Her den liaam

van de orde de» Maagd mapia

van Bethkhem, die fch'erjK ge-

lijk ooix eeue andere ver"iel,

ald. Sluit een voordeelig ver-

drag met FERDiNAND , Koning

van Naps!s
f 231. Twist fus-

fchen hem en m.^ttihas , Ko-

ning van Hongarijen. 232 Zij-

ne handelingen te Mmtuay
ald Zijne verfchiren met den

Aartsbisfchop van Men'z,di<.erï

hij afzet, 233. Herroept zijne

voorgaande grondregelen, 235.

Zoekt de Pragmatieke Sanctie

in Ffankrijk te vernietigen,

237. Zoekt te vergeefs den Sul-

tan MUHAMMEn te bekeeren,

239. Wil zelve tegen de Tur-

ken te veld ttekken, 241. Zijn

karakter, 243 Zijne merk-
wr.arditie gezegden, 244, Op-
gevo'gH door PAULUS II, 245.

PIUS III worir Paus en fterfc26

dagen na zijne verkiezing, op-

ge olgd door juLius II, XVII,

293.

PIUS IV ftaat aan de Room-
fchen in Boh>^men toe het avond-

Bja donder de gedaanten van
bi-ood en wijn te houden,
XXIil (IV ) 45.

karakter en levensbe-

yigten van dezen Pjus, XXVI.
(VII) 3. 4.

PIUS V ieven-berigten van de-

zcQ Paus , XXVI. (VII.) 5-

5 PON-'
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PONTIANÜS, III. 444.
BOMANüS, XII. 262.

sabiniakus wordt van Diaken
per Salttim Bisfchop, Xll 30.

SERGius II. Of hij de eeritePaus

is geweest, die zijnen naamver-
anJerd heeft, Xii. 196.

SERGIUS ;II, XIII. 264.

SERGIUS IV, XIII. 301
•SEVERIKUS, XIL 34.
sir.vERius, X. 187.

SILVESTER II, XIII. 299.

SILVESTER III, Xlil. 305,

SILVESTER, V. 269.

siMPLiciüs, onder dezen Bis-

fchop van Roins neemt het Wcs-
terfche Keizerrijk een einde,

V. 355. Heeft moeite om zijn

voorregt bij de Oosterlingen

te handhaven , 356.
siRicius wordt Bisfchop, V. 281.

De eerfte die zich zelven Papa
of Paus noemt, aUl. Daarna
uit de lijst der Roomfche Hei-
ligen uitgafchrapt, 281.

SISINNIUS, XII. 49.

SIXTUS of XISTUS I, lï. 279.

siXTUs of XISTUS II, ondergaat

den marteldood, III. 143, IV,

345. Aanmerking over zijne

verzameling van 460 Zeden-
fpreuken , 144.

SIXTUS II!, Bisfchop te Rome,
Rome verwerft onder hem in

het kerkelijke veel aanziens,

V, 309, 311.

6IXTUS IV wordt Paus, XVII.
252. Zijn ijver voor den Turk-
fchen oorlog, 254. Twist te

Jiome in het Confiftorie, wie
de ivlonarch der wereld was,
de Keizer of de Paus , 255. De
Paus neemt deel in de zamen-
zweeting tegen de Broeders de

MEDicis, 256. Zijn verfcViil

met LODEWYK XI, Koning van
Frankrijk, 257. Zijne verdere

ooriugtn, 250'. Doet de Ve-
nerianen in den ban, 260.

Sterft, 261. Zijn karakter niet

gunftig door stephanus iKFES-

suRA opgegeven , 261 , 26Q.

Wordt opgevolgd door inno-
CENTius VIII 264.

fiiXTus V, berigten van dezen

Paus, XXVI. (VII.) 6. Hij

loeit de ftruikrovers in Italis

uit, 7. Zijn dood , 8.

soTER, II. 279.

STEPHANUS I, III. 445
STEPHANUS II, Xil. 68.

STEPHANus III, zijne handelin-

gen met AiSTULF, Koning der

Longobarden, en met pipyn.
Koning van Frankrijk, XII. 68,

69. Krijgt van pipyn eenige

landfchappen, 76.85.
STEVEN IV, Xli. 82 , 184,
STEVEN V, XII- 257.

STEVEN VI, Xfl. 2(51.

STEVEN VII, XIII. 269.

STEVEN VIII, XEI. 270.

STEVEN IX, XIII. 316.

SU.MMACHUS, X. 172-l8l»
TELESPPIORUS, II. 279.
THEODORUS, XII. 36.

THEODORUS II, XII. 262.

URBAKUS I, III 444.
URBANUS II, wordt de opvolger

van Paus victor III, XVI. 56.

Zijn gezag neemt toe, 57-

Vooral aoor de ophitfing van

den zoon van Keizer hendrik
IV tegen den vader, 59. De
Tegenpaus klemens III belet

hem geheel meester van Rome

te worden, 60. Doet in 1095
op de vermaarde kerkvergade-

ri.tig
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ring te Piacenza den kruistogt

tegen de Muhammedanen vast-

ftellcn,6i. Doet den Koning
vai! Fiaikrijk, filu's I> in den

ban, 62, 63, 66. Krijgi Rome
geheel in zijne magr, 64> 66.

Aanmerking omcrent de fchen-

ki! ^ der zoogenoemde S ciii-

aanfche Monarchie, do.)r den

Paus, 6s- 2.ijn dood, 67-

_ zijn opvolger pascha-

Lis II. XVI, 67
URBANUS lil, opvolger van Paus

Lucius III, XVI. 176 Twist

met Keizer fr^derik I, 177.

S;erft, opgevolgd door grego-

Bius VIII, 178.

UKBANUs IV, opvolger van Paus

A. kxvnder IV, XVI 280. Zij-

ne onde nem ngcn tegen mau-
FRED, Koning van Sicilië ,2, j.

Hij biedt het Rijk van Sicilis

aan karel van Anjou aan , ald.

KAR^L tan Jnjou wordt, met
'sPaufen bewilliging, door de

Romeiren tot Senator verko-

ren, 282. Matigt het Interdict

of verbod van goisdiensr, 283.

Sterf( , opgevolgd door kle-

MENS IV. ald.

URBANus V wordt Paus, XVII,

39. Zijn twisten met bar.vabo

viscoNTE, 40. Vestigt den
Pausfelijken Stoel weder te

Rome , 42 Diepe eerbied door

Keizer karel te Rome aan hem
bewezen , 43. Keert weder naar

Avignon terug, en fterft aldaar,

44. Heeft het eerst onder de

Pausfen dedriedubbelde kroon

gedragen , 45. Opgevolgd door

GREGORius XI , ald.

XJRBANUS VI wordt met geweld

fOL Paus verkoren, XVil. 50.

Wegens zijn hoogmoed gehaat,

52. De Kardinalen verbinden

z'ch tegen hem, 53. robert,
B s.chop van Kamer ijk ^ in zijne

pladfs, onder cien naam vaa
KLEMENS Vil, verkoren, 55.
Groote fcheuring der Wester-
fche kerk , daardoor ontftaan ,

ald. Aanmerkingen omtrent de-

ze fcheuring, en gevolgenvan
de2elve, 56. Oordeel van den
Jezuiet louis m.mmbourg om-
trent deze gel'chiedenis, 58;
URBANUs door tiet grootftedeei

van Europa a's Paus erkend,

59. Stouf joANNA, Koningin
van Napels, van den troon,
door KAEEL van Durazzo, 6ï,
Twist met karel, Koning van
Napels, 63 Verfcheidene Kar-
dinalen wreed door hem mis-

handeld, 65. Zijn oügmerfc
met Napds, 67. Zijn dood,
Ö8- BONiFAcius IX tot zijnen
opvol^jer te Rume verkoren

, 73,
üRBANUs V! I , berigten van hem,
XXVI. (VII.) 8.

URBANUS Vill , ftren^heid van
dezen Paus omtrent de Protes-'
tar.ter, XX VJ. (VJI.) 10.

VALENTINÜS, XII. l88-

vicroR I, zijn twist over de
viering van het Paaschfeest,

II 271. Sluit de gemeenten van
Azië uit de gemeenfchap zij-

ner kerk, 272. Aanmerkingen
over de?en twist en zijn ge-

drag, 275.

vicToR II, XIII. 314.
vicTOR III wordt de opvolger
van Paus grecorius VII , XVI.
54 S erft, 55. Zijn opvolger
URCANÜS II, 56-

viGiLius I, X. iSg,

VI-
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VITAI.IANUS, XII, 38.

zosïMuü, Bisfchop te Rome, V.

288. Verklaart riïL/\Gius en
coELESTius voor regtzinnig,

IX. 194, 195, 197. Verheft

het gezag van den Apostoli-

fcheo Stoel, 189. Doet nader-

hand PELAGIUS en COP.LKSTIUS

in den i)an, 290. IX. 202.

Mengt zich in eenen twisc tus-

fchen de Bisfchoppen van Pre-

late en Fienne, 292. Bij toeval

onder de heiligen geplaatst,

293. Twisten na ziinen dooJ
over zijne opvolging, 294,

Blikfemend Legioen
;

gefchie-

nis van hetzelve, II. 179.
JBIoed van christus ; aanmer-
king omtrent deze Reliqui,
XVIII. 344. 367.

Bloedbruiloft van Parys, XXL
(IL) 254-262.

Bloedraad opgerigt , XXII. (IIL)

277.
Boekdrukkunst uitgevonden ,

XV. 164.

Boeken, door Monniken, wel

eer afgefchreven , XL 166.

XV. 68.

. kostbaarheid en pracht

vande?.elven oudtijds, XV. 69.

-wanneer men gewag

vindt gemaakt van Boekverko-

pers, XV. 70.

< nieuwe orde op het druk-

ken en verkoopen van dezel-

ve, XXII. flll.) 308, 309-

Boekerijen , aanteekeningen om-
trent dezelven, in het derde

tijdperk , van 476 tot 622,
X. 3<D.

»— te Konjïantinopokn ver-

brand, XI. 1Ó7.

Boekerijen , toeftand van dezel-

ve, van 't jaar 814 tot 1073 ,

Xlil. 32.

Boekerij; hoedanig eene oudtijds

genoegzaam gerekend werd
voor eenen Parochie- Priester

of Pastoor , XlIL 364. zie

verder Bibliotheken.

Boetedoening , verfcbeidene

foorten van dezelven en vrij-

willige geefeling, XIV. 47.

Boete bij de eerfte Christenen,

IL 245, 265, III. 41. 234.
berigt van de leer aan-

gaande dit Sakrament in de
RoomrcheKerk,XXVL (VIL)
138.

Boete boeken in de 7de, Sfts

en 9de Eeuw, XII. 119.

Boetelingen , aanftelling van
eenen Ouderling voor dezel-

ven , IIL 46.

Boerenkrijg, aanleiding tot den-

zelven in Diiitschland, XX.
(I.) 149.

in Duitschland en ge-

volgen van denzelvan, XXIII,
(IV.) 170-175.
Boheemfche broeders (lichten

de eerfte Kerken in Polen ,

XXIII. (IV.) 19; uit Polen

verdreven , 20.

vereenigen zich met de
Hervormden, XXIIL (IV.) 24.
Derzelver lotgevallen, 37.

Brandeiim ; gebruik van een doek

,

dus genoemd, X. 217.

Brieven, (opene) fracfont? ook
diplomata genoemd, IV. i/^o.aant

Brief van eenen Nederlandfchen

Monnik over de zeden der

geestelijken, XXIL (III ) 19.—— van ERASAius aan lu*

THER , XXn. (UL) 42.
Ilrief
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1

Srief van maroriete , Land-
voogdesfe van de Nederlanden,

aan de fteden en kloosters,

XXII. (Ilf.) 65. 66.

«— van den Prins van Oran-

je, en van de Graven van Eg-
mond en Hoorne , aan den Ko-
ning van Spaiïje, XXlL (UI.)

173.——<— van JAN GRUWEL DE-

KEN, over het vervolgen der

Keiters, XXII.(III ) 180, 182.— van den Koning van
Spanje over deklagten van den

Graaf van Egmond , XXII.
(III.) 189-

Broeders van het gemeenfchap-

pelijk leven , gefticht door
GERRIT GROOT, XVIII. I64.

Broederfchap der II. Drieen-
heid, oorfprong van dezelve,

XXVI. (VII.) 26.

>- - — des kruifes, door wien
opgerigt, XXVI. (VIL) 32.

Bulgaren; twist over het Ker-

kelijk regtsgebied over dezel-

ve» , XIV. 322.

Bulle door de Godgeleerden te

Leuven, tegen lutuer in het

licht gegeven, XXII. (III,) 43.
Burgeroorlog in Frankryk ont-

daan, XXII. (III.) 169.

Burgerftand, wanneer dezelve

zich meer begon te vormen.
XV. 43.

c.

Calixtenen, wfe deze waren,
XXII. (IV.) 35.

Calvinisten, oorfprorig van de-

ze benaming, XXII. (IIL) 169.
Ca/üistica of gewetensleer, zie

gewetensleer.

Catence Fatrum, XII, 148.

Canon des N. T. aanmerkingen
omtrent dtzelven , I. 316, II.

389, in. 77^ 4C7. IV. 4cr.

der i3oeken van het O.'

en van bet N. Test.nment

,

volgens MELiTo en origenes,
VI. 9 , verfchillen o.er de

echtheid van fommige fchrif-

ten des N. ï. in de drie eerfte

eeuwen , 99.
der Heilige Boeken in

de vierde en vijfde Eeuw ,

volgens AÜGUSTINUS, VI. lOI ,

volgens HiERONYMus, 103, en
anderen, 104.

volgens ATHANASIUS ,

105. CyiULLUS , JC7. GREÜO-
Rius van Nazianfus, loS- En-
FANIUS, 109.

algemeene aanmerkin-

gen omtrent de vastftelling van
dezelven onder de Christenen,

VI. iio.

onderzoek, hoe dezel-

ve allengs onfllaan zij, en hoe
de zoogenoemde Apokryfe boe-

ken op dezelven plaats gekre-

gen hebben , VI. 1 13.

aanmerking omtrent de-

zelven van de IJoeken des O,
T. volgens de Joodfche Kerk,
VI. 115.

hoe de Christenen tot

eenparigheid gebiagtzijn , om-
trent dien van het N. Testa-

ment, VI. 117.

' oneenighcid over den-

zelven in de vijfde Eeuw,
X. 271.

verfchillen daarover in

de zevende, achtfte en negen-

de Eeuw, XII 142.

verfchillen der Griek-

fche en Latijafcbe Kerk om-
trent
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trcnt denzelven , XIV. loi.

Canon, gedachten over den Ca-

non dts Bijbels in het vijfde

tijdvak, XIX. lo, en bij de

Grieken, 12.

Canones Apostolorum, waaruit ha»

ren oorfprong genomen heb-

ben, II. 279. aant. Zie verder

Kerkregeien.

Caticnici, in welke betekenis

die woord genomen wordt,

VI. 71.

Cano?iici Regulares S. Aiigustini.

V. 68, 71.
— . Zie Kanunniken.

Canmifatie, de raagt daar toe

door de Paufen zich aange-

matigd, XIII. 293.

Capitula, twist de tribus capitu-

lis ^ waaruit zijnen oorfprong

nam, XL 11 1. Gedrag van

viRGiiïus, Bisfchop van Rome

in dezen twisr, 115, Vijfde

algemeene Kerkvergadering,

over dien twist te Konflanti

Kopo.'eu gehouden 124. Gevol-

gen van dieri fwis', \ig.

Capituloria, een raa„. der Wet-

ten der eerlle Fra; fche Ko-

ringen, XI 368. Gezag van

dezelven,XIII. 335. Verzame-

ling van dezelven.

Cardinalis, aanmerking omtrent

het gebruik van dit woord

in de Kerk van Rome, X 211.

Catharen , Ketters te Keulen,

VOO'- Minicheën gehouden ,

XXII. (lïl.) 3.

Celestiner Fremiten o^ Fratricelli

,

hun oorfprong XVI 1. 1 17, 1 1 8.

Cellebroeders, XVIII. 163-

_ of Celliten in jinfwer-

pfin mishandeld, XXII. 1 lil ) 5.

CenturiatoresMagdeburgenfes,vfie

de opflellers van dit gewJgti§5

werk zijn geweest, I. Inleid,

60.

Clialdeeimfche Christenen , wie
dus genoemd worden, X. 394,
hun gevoelen omtrent de

menschwording van christus»

395-
Chonrheeren, augusTinus der-

zelver infte'ler,VI. 68, 7*1.

Christelijke leer; wat dezelve

is, II. 341.

Christendom. Zie ook Gods-
dienst.

gefchiedenis van des-

zelfs voortplanting, bijzonder

door den Apostel PAur>us , tot

deszelfs eerde gevangenis te

Rsme, 1. 180-221. Vervolg

der gefchiedenis , van de ge.

vangenis van den Apostel

PAULUS te Rome, tot den dood
van den Apostel j< awwES

,

24I-20I«
Hefchouwing van dera_

inwendigen ftaat der Christen

Kerk ,
gedurende de eerfte

Eeuw, I. 292 - van 100-251,
deszelfs gefchiedenis on-

der de regeering van den Kei-

zer TRA I
ANUS, II. I. CELLüS

ADfxlANiJS, 60. ANTONINUS Pl-

us , 10 MARCUS AURELIUS s.

139 coMMODUs en zijne op-

voikiers toe ALF,XA^'DER 203.

Van de vervolging door maxi-

MiNus tot de vervolging door

DECius en deszelfs dood . 400.

Christendom, deszelfs kracht,

Ili. 299, 428
aanmerk'ing over den

ftaat van hetztive. iii de VIII

eerfte Eeuwen, XII. 372.

—,•—— aanmerking omtreDt des-

zelfs
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«elfs toeftand in de IX. X en
Xlde Eeuw, XIV. 374.

Chrisrendom, deszelfs zedelijke

rerbastering in het Oosten, XV.
41 , deszelfs toeftand in het

Westen, 42.

pogingen om de Mu-
bamaiddanen tot hetzelve te

bekeeren, XV. 265.

— uitbreiding van hetzel

ve in Afia onder de Taria-

ren, XV, 330. bijionder be-

rigt van hunnen Koning en

Priester joannes of jan, 331.
»——— bekeerjng beproefd der

Mogollen, XV. 333. ZieMo-
gollen.

' deszelfs toeftand in Chi-

na^ XV. 346.
«^ uitbreiding van het

Christendom in het Westen

;

onder de Pommeranen, XV.
349, onder de Rugiers, 351,
onder de Wendifche Volken,

352, onder deBrandenburgers,

354, onder de Slaven, 355,
in Denemarken en Zweden 358,
in Finland, 359, in Lijfland,

360.——— in Pruisfen , door de

Duitfche Ridders, XV. 367.—

•

deszelfs uitbreiding on-

der de Lithauwrers, XV. 370.
Onder de Laplanders

, 372,
Door de Kruisvaarders in 5'pfl7i-

je en Portugal, ald. UiibreHing
in het westelijke van Afrika ,

373.
toeftand van hetzelve in

u4merika, XV. 374.
• onmenfchelijkebarbaars-
heden door de Spanjaarden in

j^merika gepleegd , bij het in-

voeren van het Christendom

aldaar, XV. 376. Pogingen van
BARTlIOLOMy.US DE LAS CASAS,
ten voordeele der Indianen,

377-
Christendom , bekeering der
Mooren of Arabieren tot het:

Christendom in Spanje, XV.379.
zie Christenen.

Christenen, hun oorfprong, I.

I. Alles wordt bij de Joodea
en de Heidenen door de Voor-
zienigheid voorbereid , om
hunnen beteren godsdienst aan
te. nemen, 19, 23, enz. Hunne
eerfte gemeente te Jerufalem
gefticht, 151. Wanneer hunne
eerfte vervolging begonnen is

,

157. Zie verder vervolgingen.

begin der uitbreidinge

van hunne leer, I, 160. en
verdere voortplanting van de-

zelve, 174, 194, 3J9, In ea
buiten de grenzen van het Ro-
meinfche rijk, II. 2, 32, ics,
206, 234, 435.

. wanneer de Belijders

van jEsus het eerst dus zijn

genoemd geworden, I 173»-

Zij worden door paulus toc

gemeenten of genootfchappen
gevormd, 184. Werden door
de Romeinen voor Jooden ge«
houden, 200. Welken laster

TACiTus en suETONius tegen
hun aanvoerden. 248. Zij ver-

laten ^<T?//fl/e»» , 266 Hun toe-

Aard r,a de verwoesting van
Jerufalem, 273. Waarom men
na den dood der Apostelen pe-
trus en PAULUS, tot aan de
regeering van den Keizer tra-
janus toe, zoo weinig van
hun leest, 277—

• befchouwing van hun-

nen



\H BLADWIJZER DER.

nen inwendigen ftaat geduren-

de het eerde tijdperk, van de

geboorte van jtsus, tot den

dood van jca^vnes . den laat-

ften der Apostelen, in het

laatfte der eerftt; eeuw , I. 292-

382.
Christenen , hunne eerfte bui-

tengewoone Leeraars en der-

zeKer fchrifien L 292-316.

Inhoud van derzelverlec, 318.

Krachtdadige uitwerking van

dezelve, 319- Zie verder A-

postelen.

^^ fchets van hunne gö-

fteldheid , als eene maarfchap^ij

befchouwd,L339 Hunne bui

tengewoone beiluurdets , be

halven de Apostelen , warc^n

Profeten en Euangehsfen, 340,

341. Hunne gewone belluur-

xJers, herders en leeraars, op-

zieners en oudften. diako-^en,

^342. Plaatfen hunner biicen-

komften en godsdienstverrig-

-tingen in dezelve, 346. ikhiel-

den eerst nog vele gebruiken

uit het JoodenvJo.Ti, 348. Ge-

wone tijd van hu' re gnds-

dienrtige bijeeikomften en an-

dere feestdagen, 349. Kfike-

lijke tucht, 350. Zie verder

Icerkbeftuur, plegugheden in

den godsdienst, plaatfen en tij-

den van godsdienftige bijeen-

komlten, feestdagen, ke kelij-

te tucht.

__ Aanmerking over de

verfchillende natuur van on-

derfcheidene dwalingen in den

godsdienst , welke al vroeg

plaats hadden, L 352 Zie ver-

der d waalenden > ketters en

fcheurmakers.

Christenen , verfchillende dwaaJ*

leeraars , ketters en fcheurma-

kers, in de Apnstolifche eeuW
opgegeven, 358- 382.

hadden gunftige voor-

uitzigten onder nerva IL Zie
kerk; hare voordeelige lotge-

vallen.

i hoe foms onder zacht-

aartige Vorften bijzondere ver-

volgingen hebben kunnen jij-

den, III. 3 6. Zie ook over de
oorzaken hunner vervolgin-

gen, I, 254.
. de brief van rLiNiusaan

TRAJANUS is voor hun een ver-

eerend gedenklluk, II. 16.

— Hun ijver tot den mar-

teldood was bij velen te ver-

regaande, IL 65. Zie marte-

laren.

• aanmerking omtrent hun
ne verweerfchnften, II. 67.

de haat der Jooden tC'

gen hun , veelal de oorzaak
van derzelver verachting bij

de Heidenen, IL 77.
laten hunne verkleefd-

heid aan nog vele aangehou-
dene Joodfche plegtigheden

vaien, 11. 82

wordei veel door de
Goostieken ontrust, IL ald.

de eerfte waren omtrent
eikinder zeer verdraagzaam,

II. 124, 128.

bij de Wijsgeeren te

onregt als hairtarrigen ver-

acht, Il 143.
door vele dwaalleeraren

beroerd, II 206.
—

<

ijver van derzelver leer-

aren. II. 224
^.-,-. hoe hunne leerlingen,

en
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en hoe gedoopten en ongc-

doopten genoemd werden, II.

225-
Christenen, hadden al vroeg
kweekfcholen voor toekomen-

de leeraren > II. 226, 227. De
wondergaven duurden bij hun
nog voort m de tweedeeeuA',

II. 237. 346.

V—— hun algemeene leer in

de tweede eeuw, II. 242, Zie

verder leer.

hun inwendige toeftand

in de tweede eeuw, II. 2 .•^.

346, in de derde eeuw, IV,
2. In de vierde teuw, 66,

»——*— hun gedrag altoos niet

vrij te pleiten van dweep
zucht, II. 292.
»— ' hoe verder de haat r'er

Heidenen tegen hun ging, II.

344-
»—- wanneer zij kerken be-

gonnen te ftichten, 11.398.

w— hunne rust en voorfpoed

veelmalen nadeelig voor hun-

ne zeden, II. 410. I!I. 316.
»— redenen van den ver-

bazenden voortgang van het

Christendom in de derde eeuw,

IV. 3. Hetzelve begon van

deszelfs zuiverheid , bij den

uitwendigen voorfpoed , mer-

kelijk te verbasteren. 5. Ook
in de vierde eeuw, 66-

^— de dichikunde begint

bij hun te ontluiken , IV. 10.

— door LiGiNius vervolgd,

IV. 44.— door vele HeiHenen
voor eenen aanhang van Wijs-

geiiren gehouden, IV 46 aanS

,_ wanneer hun godsdienst

de heerfchende of de geids-

dienst van den Haat geworden
is, IV. 14. Zie verder vaA
deze zegepraal en verdere lui-

ilerriike inrigtingen van hun-
nen godsdienst konstantvic
de Groots in 258.

Christenen , tun kerl.beftuur

ondergaat eene groote veran*
dering, door het gezag enden
invloed welke kokstaiN'tyn op
de kerk verkreeg. Zie kerk-

beftuur.

worden zeer verbas-
terd , door de navolging van
de Heidenfche godsdienst-

pracht en gebruiken, IV, 82.

84.

hoe foms gedwongen
werden tot het ofFeren aan dö
afgoden. IV, 60. aant. isi.

Heidenfche geleerden

nemen hunnen godsdienst aan^
IV. 259.

— hunne goHsdiensf breidt

zich uit tot de Ethiopiers of
Abijsfinieis , IV. 262 Tot dö
Homeriten, ook Sabiers ge-

noemd, 265. Tot de Iberiers,

267. Tot de Gothen , 268.
worden vervolgd dooÈ

den Koning der Gothen atha-
NARiK, IV. 272. En zwaarder
door den Perfifchen Koning
SrtPOR, 273.
— de twisten met de Ari-

anen berden ra den dooJ van
KONSTANTYN de Groote hevigst

uit, IV. 28'. 291-352. Zie
ARius en Arianen.

hun verwarde toeftand

ten tijde van Keizer konstan»
Tius, IV. 353. En verbaste-

ring van hunne zeden, 36Ö.—,—
. hunne zeden ten ii|de

vaa
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van JULIANUS nog niet geheel

bedorven , IV. 420. 437.
Christenen krijgen na den dood
van JULIANUS het overwigt

weder over de Heidenen, V. i.

^- verwoesten de tempels

van de Heidenen, V. 15. 33.
•— ijveren fterk tegen de

Heidenen , V. 33. en weder-

leggen de befchuldigingen der

Heidenen , 41.— vele volken nemen hun-

nen godsdienst aan , V. 71-97.
- geleerden en fchrijvers

onder hun in het laatfte der

vierde eeuw, V. 160.

B—— hadden omtrent de vijf-

de eeuw nog alle vrijheid,

met betrekking tot uitwendige

kerkplegtigheden , V. 218.

h— befchouwing van den

ftaat van hunnen godsdienst,

in de vierde en vijfde eeuw,
VI. 97. Zie ook Bijgeloof,

Martelaren , Monniken , als

ook VI. 303-309.
»— uitbreiding van het

Christendom in de zesde en

zevende eeuw, X. 73. Inde
achtfte en negende eeuw, XI.

201. In de tiende en elfde

eeuw, XIII. 89.

m- hun gedrag omtrent de

Jooden , XIII. 92. Hun voort-

planting onder de Deenen en

Zweeden , XIII. 99 En andere

gewesten, 1 19-176. Algemee-

ne befchouwing van deze be-

keeringen , 177.— hun lotgevallen in Egyp-

te inde veertiende eeuw, XIX.

315.
Chrmicon ^lexandrinum , waar

uit zamengelteld , XI. 191,

Chronijkfchrijvers, X. 64.
GENNADIUS JOKNAKDES,

X. 65. GREGORius Turonenfis
j

66. coJMES Indicoplenjis , 6j.
Cistercienfer orde; berigt van
dezelve, XVIII. 5. en derzel-

ver beftuurders robert , 6. ai.'

BERICH,7 STEVEN HARDING,
ald. BERisiHARD, 8. Tvvi&t tus-

fchen de Monniken van Ctug.

ny en Cüeaiix, 19.

Clericus , wie dus genoemd
werden, II. 367.

__ voorfchriften van hie-

ronymus aan zulk eenen gees-

telijken, VII. 176.
——— wie aldus genoemd wer»
den , XXII. (III.) 6.

Chigny, hervorming van dit

klooster in de tiende eeuw,
XIV. 9-18. Orde van Clugnyt
18.

— uitgebreidheid der Con-
gregatie van Clugny, XVIIÏ.
2. Onder den Abt hvgo, ald.

Onder den Abt petrus den
Eerwaardigen

, 3. Twist met
de Monniken van Citeaux, \g»
Codex van justinianus, wan-
neer vervaardigd , X. 7,

Codices Refcripti, welke die wa-
ren, XIII. 35.

Cmnphitenfifche Polyglotta , wan-
neer het eerst is afgedrukt,
XIX. 61,

Compromis of verbond der E-
delen, tot het verhinderen der

Inquifitie; aanleiding en oor-

fprong van hetzelve, XXII.
(lil.) 193.

Concilien, verzamelingen van
derzeiver verrigtingen en ca-

nons, I. Inleid. 39. Wat men
door dezelve verftaat, I. 187.

Zie
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Zie verder kerkvergaderingen.

Concilie van Trente maakt eene
lijst van verboden boeken,
XXIf. (III.; 309.
Conclave , ter verkiezing van
eenen Paus, door gregorius
X ontworpen en vastgefteld,

in het jaar 1274, XVI. 291,
Zie ook 292. 293, 294.

* eenige ftrenge bevelen

van hetzelve, door klemens
VI verzacht, XVII. 33.

Concordaat tusfchen Paus leo
X. en FRANS I. Koning van
Frankrijk, XV^I. 319.

Concubinaat als de ketterij der

Nicolaiten befchouwd, XIII.

3S9. Zie ook 398.
Congregatie van Clugny, der-

zelver uitgebreidheid, XVIII.
2.

Confenfus of algemeene belij.

denis te Sendomir opgefteld,

XXIII. (IV.) 27.

Confiftorie (algemeen) in Bohe-

men tot ftand gebragt, XXIII.
(IV.) 50.

Conftitutiones. Zie Apostoli-
fchc vastftellingen.

Confubftantiatie, wat dus ge-

noemd is, XX. (I.) 148.

Conventualen en Obfervanten,
XVIII, 146.

Corpus Byzantinum, wat hetzel-

ve bevat , I. Inl. 56.

Corpus juris canonici van gra-

TiANUs, XVII. 332. Belang-

rijkheid van dat werk, ald.

Zie verder 337.
Corpus juris civilis Romani , de
Codex en Noviilce in dat wet-

boek zijn een hoofdbron voor
de Kerkelijke Gefchiedenis,
X. 8.

D.

Decritales Epistolct , zekere brie-

ven dus genoemd, XIII. 180,
Bevorderen het gezag der R.
Bisfchoppen , ald.— krijgen meer gezag ,

XIII 33(J.

Decretalen , verzameling van
Pausfelijke decretalen, XVII»
.334-

Destinctorium Vitiorum, een ze-

dekundig werk, XIX. 185.

Deurwachters, wie' eertijds wa«
ren, II. 414.
Diakonen , wanneer dezelve
aangefteld zijn, I. 155. 345.
Zie verder van dezelven, IV.

143. 152.

Ondetdiakonen , wan«
neer aan dezelven toegevoegd
zijn, II. 411.— dezelve nemen in rang

meer en meer toe, V. 375.
Wanneer de Aarts -diakonea
het eerst ontilaan zijn, 376.

Diakonesfen , kerkregels om*
trent dezelve, IV. 397. Kei-

zerlijke wetten omtrent haar^
V. 231.

Dichtkunde begint bij de Chris-

tenen te ontluiken, IV. 10.

Zie verder V. 169.

Digesta , welke regtsgeleerde

boeken dus genoemd, X. 7.

Diplomatifche Hukken ten be-

hoeve der kerken , I. hil, 40.

Discipline , kerkelijke boete-

doeningen , waarin al belton-

den, XVIII. 300. Zonderlinge

boetedoeningen van Keizer

oTTo IV, en van den Graaf

van Namen, 301, 302. Viij^

willige boetdoeningen zoo voof

2 zich
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zich zelven als voor anderen,

303. Zonderling gedrag van
LODEWVK IX, Koning van
Frankrijk , na het doen der

biecht, ald. Bijzondere tuch-

tiging van eenen aanzienlijken

Kanunnik, 304. Zie verder

Geefelaars.

Dogmatici, zie zamenftel der

godgeleerdheid.

Dogmatiek, ( fijflhematifche)

gefchiedenis derzelve, XXIV.
(V.) 190.— hare lotgevallen, XXVI.
(VII.) 97.

Dom, wat dit woord betekent,

XVII. 382. Domheeren, ald.

Zie ook Kanunniken.
Dominus , weleer bij verkor-

ting gefchrevenj waarvan het

woord dom, IX, 59.

Dominikanen, gefchiedenis van

deze orde, XVUI. 59-67. Haat
der andere geestelijken tegen

hun, 91. Twisten met de U-
nivetfiteit van Parijs, 95.— waarom Predikheeren
genoemd, XIX. 191.
— en Minderbroeders te

's Hertogenbosch uitgedreven

,

XXIL CIII-) 55.

Domkapittels , de Adel maakt

zich meester van dezelven,

XVIII. 174.

Doop, door jESus ingefteld, I.

107.— aanmerkingen omtrent

dezelven in de eerfte eeuw,
•I. 347. In de tweede eeuw,
II. 116. Of in dien tijd ook
kinderen gedoopt zijn , 245.

357. Het uitfteilen van den-

zelven , 358. Wanneer het

eerst uitdrukkelijk gewag wordt

gemaakt van den Kinderdoop,
ald. Aanmerkingen om rent de

doopgetuigen, 359. Omtrent
den tijd van deszelfs bedie-

ning, 360. V. 200.

Doop, uitftel van denzelven,

waarom bij velen plaats had,
III. 39.

twist over dien der ket-

teren , III. 115-134. Aanmer-
kingen over dit verfchil, 135-
138:

met den doop der kin-

deren te wachten tot den acht-

ften dag, wordt afgekeurd,

Ili. 195. De kinderdoop in de

derde eeuw ook in gebruik,

197, en aant.

— hoe CYPRiANus dacht

over de vergevinge der zon-

den voor en ra denzelven ,

III. 201. En omtrent de be-

vestiging of zalving bij den-

zelven , 203.

gevoelen van lactan-
Tius over deszelfs kracht, JII.

428. En van anderen , IV, 245,
wie het eerst den doo-

peling éénma'al befprergd of
ingedompeld hebbe, IV. 327,

nieuw Doopsformiilier

der zuivere Arianen, IV. a/rf»

wetten aangaande des-

zelfs bediening, IV 399.— in de vierde eeuw was
het de gewoonte, den doop
tot rijper jaren uit te Hellen,

VII 2. iir.

over dit facrament en

deszelfs herhaling, VII. 325.

341.
verfchil over het doo-

pen in kwaad Latijn, XI. 267,

en over het wederdoopen, 268.

Doop

,
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Doop, verfchillen over den-

zelven, XXIII. riV.) 98— beddoop {Baptismus CU-
wcorum) oudtijds ook in fom-

mige gevallen in gebruik, III.

28- aaiU:.

Dooden , gevoelen van ter*

'TULLIAAN, over dcrzelvcr af-

gefcheiden ftaac, en gebeden
voor dezelven, II. 378. Bid-

den voor dezelve al vroeg niet

onbekend , III. 305.
'——— gebeden voor dezelven,

II. 378. III. 305. VIII. 194.

IX. 313-

Doodftraf, (eerde) om den
godsdienst gepleegd in den
Haag, XXII. (lil.) 55.

Dordregtfche leerregelen , der-

zelver oorfprong, XXV. (VI.)

216.

Drieëenheid, dezelve zogt men
weleer uit de PlatonifcheWijs-

geerte te verklaren, II. 167.

176. 210. 216. In de tweede
«euw begon men reeds het

wootd perfoonen te gebrui-

ken , 221.
*——— het gevoelen van kle-

MENs ALEXANDRiNus Omtrent

deze leer, II. 308. en van an-

dere kerkvaders
, 374. III. 3.

84. 221. 247. 249. 261. 277.

415. Wanneer de bewoordin-
gen van wezen, perfoon, een-

heid van wezen en drieheid

van perfoonen en het woord
eenswezens zijn in gebruik

gekomen, IV. 158- En wat
men daardoor verrtond. Zie
verder arius en Arianen. me-
LETUS.
— vejrfchillen over dit leer-

öuk met woëTus en sadellius,

P

III. i-io. Zie ook VII. 129.

130- 133.

Drieëenheid, twisten In de zes-

de eeuw, over de fpreekwij-

ze : Een uit de Drieëenheidis

gekruist, XI. 103- 1 10.

gevoelens omtrent dit

leerftuk, II. 113. 121. 167.

175- 308. 374. III. 84. 222.

228. 277.406. 415. 430. 434»
IV. 171. 175. 194- 197- '^ie

verder arius en Arianen , ais

ook VI 287. VIII. 6. 21. 22.

147. 225- 349' IX. 25. X.296.

301. XiV. 1 14,

Drieheid, wanneer dit woord
het eerst voorkomt in de fchrif-

ten der kerkvaderen, II. 176.

Drukkunst, de uitvinding der-

zelve geeft gelegenheid tot het

herleven der wetenfchappen,
XXII. (III.) 32.

Duce7iarius, welk ambt zooda-

nig een bij de Romeinen be-

kleedde, III. 241. 244.

Duivel, leer omtrent denzel-

ven, III 281. 427. VII. 227.
Duiveiban , gefchillen over den-

zelven, XXIV. (V. ; 281.

Duivelbanning of exorcismus

bij den doop in Sakjen afge-

fchaft en weder ingevoerd

,

XXIII. (IV.) 130.

Duitfche Ridders of Kruishee-

ren. Zie van dezen XV. 292.

Hunne verrigtingen ter bekee-

ring der Noordfche volken,

Pruisfen enz. 167.

Theologie, wie de ma-
ker zij van dit werkje, XIX,
58

Duizendjarig rijk
,

gevoelens

omtrent hetzelve, II. 33. 379-

388. III. 156.

3 Dui-
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Duizendjarig rijk, befchrijving

van hetzelve door ireneus,

ÏI. 269. Door TERTULLIANUS,

379. cAjus verzet zich tegen

dit gevoelen , 388. Voorftan-

ders van hetzelve wederlegd

en overtuigd, III. 156.

Dwaalenden, wie zoo genoemd
worden, I. 351,

Dwaalingen , waaruit veel al

haren oorfprong genomen heb»

ben, IV. 4.

Dweeperij, zie Geestdrijverij,

ook Gnostieken , Montanis-

ten, Monniken, Kluizenaars.

E.

EctheJiSf door Keizer heracli-

üs, in den twist met de Mo-
rotheliten, uitgegeven, XII.

209.
^delen (de) leveren een ver-

zoekfchrift in aan de Land-
voogdesfe, XXII. (in.) X95.

e=^-— (vergadering der ver-

bondenen) teSt.Truyerit XXII.

(III.) 215-.

Edict van Keizer karel tegen

XuTHERS leer in de JSJederlan-

«ien afgekondigd, XXII. (III.)

44-
«——.— van JNantes, gevolgen

van hetzelve, XXV. (VI.) 12.

Eendragt, (ontwerp van) door

ANDREA vervaardigd, XXIII.

(IV.) 119. Te Bergen vol-

tooid, 120. Vindt tegenftand

in Nederland en bij de Luther-

fchen , 121. 126.

£grnonder Chronijk, wanneer ge-

fchreven , XV. 207.

£lucidarium Jlve Dialogiis Sum-

tnante^ius Theotogis Cliristian(e

complectens. Een gefchrift uil

de twaalfde eeuw, XIX. 85.
Engelen, gevoelens omtrent de.

zelven, II. 168. III. 89. 91.
278. 281. 4190 427, 428.

wanneer dcrzelver ver-
eering eenen aanvang nam,
VI. 181. Gevoelens der kerk-
vaders omtrent die vereering,

182, 183.

Epicuristen, derzelver leer,I.4o,

Epifania, het feest der ver-

fchijning, op welken dag de
viering van dit feest vastge-

fteld is, VII. 28. 29.
EpistQlce Obscurorum Virorunif

aanmerking omtrent de op-
ftellers dezer brieven, XV»
182. Door Paus leg X. ver-

boden , 183.
Erfdeel van st. pieter , aan-

merking omtrent hetzelve, X,
203.

Eremieten, zie Kluizenaars.
van den H, hierony-

Mus, gefchiedenis van deze
orde, XVIII. 160.

Erfzonde, gevoelens omtrent
dezelve, II. 359, III. 196. IX.
158. 160,207. 211, 228.— berigt van de leer aan-

gaande dezelve in de Room-
fche kerk, XXVI. (VII.) 133.

Erfmaking aan God en Chris-
tus , XIV. 51.

Etnarch , wat beteekend, I, 7.

Euangelien, dezelve zijn echt,

I. 137.
. en Epistelen , welke het

ganfche jaar door bij den gods-

dienst gelezen worden , XI.

362.

Euangelisten, wie ook dus ge-

noewd werden, I. 96, 341.
Eeu-
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Eeuwig Euangelie der Francis-

Jianen. Twist van joachim,
Cistercienfer Abt , over dit

boek, XVIII. 105. Wordt aan-

gevallen door WILLEM van Si.

^inor, 108.

Exarchen, van welke Metro-
politanen deze een naam was,
X. 152.

Exorcisraus of Duivelban, ge-

fchillen over denzelven ,

XXIV. (V.) 281.

F.

Familisten , berigt omtrent de-

zelven, XXIII. (IV.) 205-208.

Farnovianen , derzelver oor-

fprong, XXIII. (IV.) 249.
Feestdagen, welke de eerfte en
latere Christenen gevierd heb-

ben, I. 349. II. 125. III. 98.

387. VII. 28, 29-31. X. 263.

Feest en heilige dagen in het

jaar 813 vastgefteld, XII. 116.
— van ailerzielen voor
Clugny en alle de daarvan af-

hangende kloosters , in de Xde
eeuw ingefteld, XIV. 16-83.

en andere feesten , ald.

•— der regtzinnigheid, in

de Griekfche kerk ingefteld,

XIV. 178.
i nieuwe feest en heilige

dagen ingefteld, XVIII. 381.

Feest der Gekken , 382. Ezels-

feest^ 384. -Feest der Lidteeke-

nen van den H, franciscus,

386. Pogingen om die te doen
verminderen

, 388.

Filippisten, wie deze waren,
XXIII. (IV.) 115. 119.

•— geven een ftereoma of

grondflag van hunne geloofs-

P

belijdenis in het licht, XXIII.
(IV.) 118. Worden uit Sakjen

verdreven, 129. 131.

Flos Theologice , een foort van ze-

dekundig woordenboek , XIX.
185.

Fontenisten, eene kamer der

Rhethorijkers te Gent fchrijfc

eene vraag uit , XXII. (lil) 39,
Fontevraud, gefchiedenis van de
orde van Fontevraud, XVIII.

36-42.
Formulier van eenen banvloek
in eene Synode te j^ken opge-
fteld,XXII. (III.) 7.

Franciskanen, gefchiedenis van
deze orde, XVIII. 68. enz.

Voorregten aan deze orde ver-

bonden, 89. Talrijkheid der

orde, 91. Haat der andere
Geestelijken tegen hun

, 92,

Twisten met de Univerfueit:

van Parij's, 97. Verdedigings-

fchriften voor de Bedelmonni-
ken, loi. 103. Twist over het
boek: het eeuwig Euangelie
der Franciskanen , 105-109.
Onderlinge verfchillen van
hun, iir. Zie ook Spiritua-

len in 129, Hun twisc met Paus
joANNEs XXII. 135, 140. Her-
vorming van deze orde, 143.—.—.— pogingen aangewend ,

om deze orde te verbeteren,
XXIII. (IV.) 316.

Franciskaner Barrevoeters, be-

rigt omtrent dezelven, XXIII.
(IV) 324-

Franfche taal , waaruit gevormd

,

XIII. 77- 78.
Fatricelli, hun oorfprong, XVIII.

118. Velen verliezen door de

Inquifitie het leven en worden
verbrand, 133,

4 Ge-
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G.

Gebed en sebed des Heeren,
verhandeling over hetzelve,

II. 336. 347. 349. IIJ. 64.185-
VI. 307.

Qeefelaars , befchrijving van
een troep geefelaars, in Italië

en elders zich verfpreidende,

XVIII. 304. Vreesfelijke voort-

gang van deze dweeperij
, 369.

iPaus KLEMENS VI laat in 1346
een breve tegen hen uitgaan

,

Sii. Velerlei dwalingen in

de XVde eeuw hun te laste

gelegd, 312,

fjeest, (Heilige) deszelfs ne-

derdaling op de Apostelen , I.

146, en mede.^eeiing van des-

zelfs buitenfiewoor e gaven,

3 4^, Gev>elens van lactan
Tius omtrent clenzelven, III.

431. Twisten over zijne God-
heid, IV. 364. 367.
(I^eestdrijvers biertoe behoor-

den in de eeifi:e eeuwen van

liet Ch istendom de Monianis-
ten , II. ijo. Asketen , 170.

Ta'ianen f>f E'kraiiten, 195.

Zie ook Qr.ostieken, Auiia-

V^ü , Mesfahanen , of Euche
ten, Mnt.niken, K'ui^e^'aars,

|5eesidiijv-rij , eerfte fpooren

van dezelve, II. 170. iN'ie'k-

waardge voorbeelden vm de-

zelve, 171 173. Zie ook Gnos-
tieken, Montanister , 193. 340
ï^adeelig voor den ftaat, IV.

CJeestelijken, wie zoo genoemd
werden , II. 366 V. 227. Bif-

zonder bevoordeeld door icoN-

STANTYN den Grooten, IV. 48-
51. en zijne zopnen, 218.

Geesielijken, Keizerlijke wet»
ten omtrent hun, V. 216. Zie
wetten.

derzelver ongehuwde
ftaat allengs ingevoerd en fter-

ker aanbevolen, V. 233 ZifiJ

ook Bisfchoppen.
: droegen voor de vijfde

eeuw bijna geene bijzondere

kleeding, V. 308.—:— voorfchriften van his-

ROKYMüs aan dezelven ,VII.i76

voorfchriften der frul-

laanfche kerkvcrgadering^om-
trent derzelver huwelijken , X.

387- Hunne huwelijken in het

Westen ineer tegengegaan

,

391. Slechte gevolgen daar-;

van, 392.

regelen hun voorge»
fchreven , XII. 25.

derzelver toeftand inde
IXde Xde enXIde eeuw, Xill.

337 enz.
• de Griekfche Keizers
ble.en hun oud regt nog over
dezelven oefenen , XIII. 353.

V de lagere Geestelijkheid
wordt meer en meer veracht,
XIII. 359 En dienaren des
Bibfchops geroemd, 361. Wel-
ke bekwaamheden en kundig-
heden in hun vereischt wer-
den , 364- Welke boekerij
voor een Parochie-Priester of
Pastoor genoegzaam werd ge-
oordeeld, 365. .

onkunde der lagereGees-
telijkheid, Xla. 365,

_— Wetten omtrent de plig-

ten en andere verrigiingen der

Geestelijken , XIII. 366.
-

—

\

— derzelver verderf neemt
loe, XIII. 373.

Gees-
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Geestelijken, Concubinaat en

Simonie van hun als twee
ketterijen befchouwd , XIII.

389 Zie ook 398.— hunne huwelijl^en ver-

boden , XIII, 389. ULaicH , Bis-

fchop van Augshurg , verzet

2ich fterk tegen dit i^erbod
,

391. Betnoeijineen van dun-
STAN in Engeland , omtrent
hunne huweliji<en, 394. Zie

verder Huwelijken.

Geestelijkheid, dezelve blijven

van het jaar 476 tot 622 nog aan

de Vorsten onderworpen , X,
iio.Keizerlijke wetten omtrent

hare verkiezing enz. ui. Om-
trent derzelver regten en plig-

ten , 1I3. Verfcheidene kerke-

lijke wetten ten voordeeie van

dezelve, 122. 123. Aanmer-
king omtrent deze kerkelijke

wetten , 132.— het huwelijk der Gees-

telijken meer en meer afge-

keurd, X. 133. Geheime re-

denen daarvan, 137.

— aanvang van derzelver

rijkdommen, door keizerlijke

wetten van tijd tot tijd bevor-

derd, X. 141. 142.

inbreuken op derzelver

goederen geftrafc, X. 144,
_ derzelver hebzucht en

inhaligheid door het boek van

sALviANus bewezen , X. 147.

I hare rijkdommen geven

aanleiding tot hare verheffing

tot rijksftanden , X. 149.

toeftand van dezelve

van het jaar 622 tot 814. XI.

355-
onkunde onder de min-

deren, XI. 363.

Geestelijkheid, wetten omtrent

derzelver pligten en zeden,

XI. 364
derzelver hebzucht en

rijkdommen , XI 369.

tot krijé;sdienllen ge-

bruikt, XI. 373. liisfchoppen

trekken zei ven in den krijg,

37Ö.
hare afhankelijkheid van

de Pausfen, XVII. 350. Hare

regtei) en goederen, 353. Ha-

re zeden, 362. Krijgs^Aichtige

geest, 364 Simonie, 367. On-
kuischheid, 369 Het huwelijk

aan haar verboden , ald. Aan-
merkingen van fon)m!gen om-
trent dit verbod, 373. 376.

Vereischten bij den Geestelij-

ken ftand. Ouderdom bij het

aannemen tot Geestelijken. 383.

Kennis der Geestelijkheid 384.

Priester Sine titn/o, 386. Ver-

eeniging van verfcheidene ker-

kelijke ambten en prebenden

in een perfoon,387. Toeiland

der Geestelijkheid in de XlVde
en XVde eeuw, ald.

derzelver euvelmoed,
beteugeld in Ne Ierland , door

FiLiPS van Burgondien, XXII.
(III.) 14.

.(Klooster-) gefchiede-

nis van dezelve, XXIII. (IV.)

311.

Geestelijkheid (Roomschkatho-

lieke) gefchiedenis van dezel-

ve, XXIII. (IV.) 305.

hare gefchiedenis van

1552 tot 1700, XXVI. (VU,)

'7-

Geheime leer, gevoelen van

ia,EMr:Ns van Alcxandrie over

de overlevering eener gehei-

5
me
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me leer aan de Apostelen pe-

trus , JAKOBUS , JOAKNES 611

PAULUS , II. 305.

Geheimhouding , ( leer van
)

Disciplina arcani, waarin de-

2elve bedond , III. 237.
Geleerdheid , flaat van dezelve

onderde Jooden, ten tijde van

jEsus CHRISTUS, I 17, Onder
de Heidenen, 48. In de derde
eeuw, III. 218. Nam fterk af,

IV, IC,

. — derzelver toeftand ten

tijde van het verval des Ro-
meinfchen Rijlis, V. 136.
_ derzelver toeftand in

het derde tijdperk , van het

jaar 476 tot 622, X. 27. Der-
zelver verval tot voiflagene

barbaarschheid der middeleeu-

wen , 28. Dezelve had geene

onderfteuning bij deVorften,
nog bij de hooge Geestelijk-

heid, 36.

derzelver toeftand van
het jaar 622 tot 814, XI. 163.

enz.
*— dezelve wijkt, federt

de IXde eeuw, in de Kloos-

ters, XIV. 35.
-^ ftaat van dezelve van

het jaar 814 tot 1073, XIIJ,

20. De Westerfche Keizers en

Vorften maken zich omtrent

dezelve verdienftelijk, 21. Als

ook de Griekfche Keizers, 25.

•— derzelver toeftand on-

der de Jooden, XIII. 81. On-
der de Arabieren , 83.
"- ftaat van dezelve van
het jaar 1073 tot I5i7> XV.
45.

• dezelve begint in de

XiVJe eeuw te herleven door

vele geleerden uit Griekenlani

en Italië^ XV. 155.
Geleerdheid wordt zeer bevor-
derd door de Duitfche Kei-

zers , Koningen van Frankrijk

en Griekfche Vorften, 45-48.
èn anderen, 49, Verdienften
daaromtrent van het huis van
MEDicis, 50.

verdienftelijkheid der

Grieken bij het herleven der

geleerdheid, XV, 159.

derzelver toeftand bij

de Arabieren of Muhammeda-
nen in de Xlde tot de XVIde
eeuw, XV. 257,

• derzelver ftaat in het

begin der XVIde eeuw, XX.
00 23.

ftaat derzelve in Euro-'

pa, van 1552 tot 1700, XXIV.
(V.) 4C-51.

Geloof, leer omtrent hetzelve,

VIL 319.— gevoelen daaromtrent,
VIII. 180.

Geloofsartikelen door de God-
geleerden te Leuven openlijk

afgekondigd, XXIL (III.) 88.

Geloofsbelijdenis der Aposte-

len , welke geloofsbelijdenis

men als een der eerfte ont-

werpen van deze algemeene
houden kan , II. 243.

door EusEDius van C(B-

farea overgeleverd aan de kerk-

vergadering te Niceë, IV. 195,
door de vergadering te

Niceë vastgefteld, IV. 197,

van ARius, aan kon*
STAKTYN in het jaar 330 over-

gegeven, IV. 223.
——— te Antiochie in het jaar

341 opgefteld, IV. 388. 344-
Ge-
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Geloofsbelijdenis van eunomi-
vst eenen zuiveren Ariaan,
IV. 324. 325.

«— van de kerkvergadering

te Sirmium^ IV. 329. Ook door
Hosius en liberius geieekend

,

330. 331.——— der Akacianen, IV. 345.
aanmerking omtrent de

menigte der geloofsbelijdenis

fen der Arianen, IV. 354.—— van MARCELLUS, iV.358.
' in de kerkvergadering
te Konflantinopolen vastgefteld

,

VI. 233.
•— in de kerkvergadering
te 7'oledo vastgefield, tegen de
Priscillianisten, VII. 195.——— van ATHANAsius, of de-

zelve door hera w^cl is opge-
fteld, VIII. 90.

van CYRILLUS,VIII. 181.
—

•

op de kerkvergadering
te Chalcedon vastgefteld, XI,

57-— in de zevende, achtfte

en negende eeuw, XII. 98.
te Erdod ontworpen,

XXIII. (IV,) 8,

• in Hongaryen door de

Hervormden opgefteld, XXIII.
(IV.) II

« , ( Nederlandfche ) ge-

fchiedenfs van dezelve, XXV.
(VI.) 203.

Geloofsleer, kerkelijke geloofs-

leer , door INNOCENTIUS III.

nagelaten op de algemeene
kerkelijke vergadering vanLs-
teraan in het jaar 121 5 , XVIII.

256.
der Lutberfche kerk,

gefchiedenjs van dezelve

,

^XIV, CV.) 248.

Geloofsleer der hervormde kerk

,

gefchiedenis van dezelve van
1552 tot 1700, XXV. (VI.)
196.

Geloofsregel , buiten de Heil.

Schriften heeft bij de eerfte

Christenen geen plaats gehad ,

VI. 131.
Geloofsvrede, ontwerp hiervan
gevormd door de Staten, XXII.
(III.) 358. in Henegouwen, te

Utrecht vetvjoïpen, doch te ./nt^

werpen en in Groninger Ommelan-
den aangenomen , en in Gel-
derland met geweld ingevoerd,
XXII. (III.) 359.

Gelukzaligen , gevoelen van
Paus joanlmes XXll omtrent
den ftaat der gelukzaligen,
XVIII. 140.

Gemara, wat dezelve is ,11. 104.

Gemeente der Christenen, de
eerfte te Jerufalem gefticht, I.

151, Scheidt zich geheel af

van de gemeenfchap der Jood-
fche kerk en krijgt bijzondere
opzieners, 184. Zie verder
Christenen.

van vlugtelingen in £n-
geland, XXII. (III) 92.

der Hervormden door
de Koningin maria uit Enge-
land verdreven , vindt een
Hecht onthaal in Denemarken,
en begeeft zich naar Duitsch-

land en Oostfriesland, XXII.
(IlI.) rii. 112.

Genade, in welken zin pela-
Gius dit woord gebruikte, IX.

142.
— gevoelen daaromtrent,

IX. 234.
Geneeskunde , derzelver toe-

ftand van het jaar 814 tot 1073,
XIII.
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XIII. 70. En van 1073 tot 1 517,
XV. 145. 246.

Gefchiedenis, onderfcheid tus-

fchen de Kerkelijke eii Bur-

gerlijke, I. Inl. 2.

-*— verbetering van dezelve

in de XVde eeuw, XV. 207.
< (Kei kelijke) beoefening

derzelve na de Hervorming,
XXVI. (Vil) 115.

GeHachtlijst bij mattheus en

LUKA3, vereffening van der-

seWer verfchil , III. 103.

Gereformeerden , naanisoor-

fprong van dezelven , XXII.

(11].) 169.
>^ alom verjaagd , XXII.
(ill.) 2Ó8.

.— ' in Brahand en Vlaande-

ren verzoeken om vrijheid van

godsdienst, XXII. (IIIj 356.

Geuzen , oorfprong van dezen
naam, XXIL (III.) 195.— (wilde) v^ie deze wa-

ren, XXII. (III.) 285-

Gevoelens, zie aangaande de

verfchillende gevoelens en
twisten onder de oudere en

iatere Godgeleerden, over de-

ze en gene leerflukken , bij de

aangehaalde fchrijvers: igna-

TIUS PAPIAS, BASILIDES enZ.

IViyftieken , Scholastiken en in

huiine aldaar opgegeven fchrif-

ten.

Gewetensleer, aanmerking om-
trent dezel ve van IC73 tot 1 5 1 7,

XIX. '.87.

Gewetensvragen van bonifacius

door den R. Bisfchop beant-

TPoord, X'. 271.

Gezang, ambrusius doet de ge-

heele gem^en'e in het kerkge-

zang deelen, IX, 118. Verdere

aanmerkingen omtrent het Am-
brofiaansch gezang, 119,

Gezangen of geestelijke liede-

ren al vroeg bij de Christe-

nen in gebruik, V. 175. i^ie

ook VII. 59.

Gezang en gebed in de kerken,

verordeningen hieromtrent,

door cHRYsosTOMUS gemaakt,

VII. 59.

Gezindheden onder dejooden,
burgerlijke Herodianen, Gau-
loniten en andere, 1. 11. Gods-
dienftige Farifeën en Saddu-
ceën, j. 12. 13.

onder de Christenen,

in de eerfte eeuw, I. 355-382.
in de tweede eeuw, II. 35.

43. 58. 82. enz. 130. 170. 195.

207. 213. 215. 221. 223. 244.

316. III. 27. 37. 251. 261.273.
IV. 119. 127. In de vierde en
vijfde eeuw, VI. 241. 265-277.

283.
Gildekamers of vergaderingen
der Rhetorijkers, berigt aan-

gaande dezelve, XXII. (III.)

38-41.
God, leer omtrent dit Wezen,
II. 372. III. 84. 296. 392. Om-
trent zijn beÖuit, II. 387. Om-
trent zijne toelating van het
kwaad , III. 428. Omtrent zijn

Beeld, VI. 389.——— het bewijs van ansel-
Mus voor het beftaan van God
door cARTF.sius vemieuwd,
xy. 79.

Godgeleerden te Parijs laten

eenige leerftukken afkondigen,
XXII. (III.) 88.

(Franfche) hunne ver-

dienden in de Dogmatifche

Godgeleerdheid,XX V.(Vl)i 80.

ood=
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Godgeleerden, (Geneeffche)
hunne verdicoften in de Dog-
maf ifche godgeleerdheid,XXV.
(VI.) 183.

k« (Engelfche) hunne ver-

dienden in de Uo^matifche

godgeleerdheid, XXV. (Vl.)

185.

Godgeleerdheid, derzelver toe-

lland in de vijfde, zesde en

zevende Cöuv7, X, 271. In de

achtfte en negende eeu\A:, XII.

97. 142.
— JOANNES DAMASCEKUS
(lelt daarvan een zamenftel

op, XII. 156. en anderen,

159 enz.

eerfte Leeraars der

Scholastieken, XII. 172.
. derzelver toeftand van

het jaar 814 tot 1073, XIV.
100.— (laat der godgeleerdheid

van het jaar 1073 tot 151 7,

XIX. 9.——— pogingen tot verbete-

ring en hervorming van de-

zelve in de veertiende eeuw,
door JOAN GERSON, XIX. 36.

PETRUS D'HILLY, 48. NICOI.AU:^

van Clamenge
, 49. nicolaus

van Cu/a, 50, marcilius fici-

KUS, 51. LAURENTIUS VALLA
,

_.„_ twist over het gebruik

der wijsbegeerte in de godge-

leerdheid, XIX. 53.— hervorming van dezel-

ve door REUCHLiN en eras-

mus, XIX. 54. JAKOB LE FE-

VRE, 56. MARTBN LUTHF.R , 57.— berigc der Scholastieke

godgeleerdheid, XIX, 73. Zie
Scholastieken.

Godgeleerdheid, aanmerkingen
omtrent de Scholastieke, Bij-

bel fche en Myftitke godge-
leerdheid, XIX. 158. 160.

' (Syftematisch-Dogmati-

fche) berigt van dezelve,

XXV. (VI.) 142.

(zedekundige) gefchie-

denis van dezelve , XXV. (VI.)

186. XXVI. (VII.j9«
(zedeliike") gcfchiedenis

van dezelve XXIV. (V.) 217.

( dogmatilche ) berigt

van de beoefenaars en verbe-

teraars derzelve,XXVL(VII.)
88. 89.

Godsdienst", deszelfs foeftand

onder dejooden, ten tijde van

jEsus CHRISTUS, I. 9. En on*

der de Heidenen, 28-33.
ftaat van denzelven, in

de vierde en vijfde eeuw,
VI. 97-— Keizer tiieodosius I.

maakt den Katholijken gods-

dienst in het Oosten den heer-

fchenden, VI. 237.— toeftand van den Chri*-

telijken godsdienst en gods-

dienstleer in de vijfde, zesde
en zevende eeuw, X. 257.

toeftand van denzelven

in de achtfte en negende eeuw,
XII. 97.

kracht van den Chriff-

telijken, XII. ico.

aigemeene befchouwing

van den ftaat van den Chris-

teiijken godsdienst in de ne-

gende, tiende en elfde eeuw,
XIV. 43-

. aigemeene gefchiedenis

van denzelven van 1073 tot

1517, XVilI. 224. Aanmerkin-
gen
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gen omtrent het gebruik van

den Bijbel, 224, Overzettin-

gen , 229, 244. 246. Voorge-

wende Goddelijke openbarin-

gen , 247. Openbaringen van

den H. hildegaiades , 248.

Van de H. elisabeth, 253.

Kerkelijke geloofsleer , 255.

Schat der kerk , 259. Zeven
Sacramenten, 263. Tranfub-

ftantiatie, 267. Het aanbidden

der gewijde Hostie, 275. Sa-

cramentsdag, 276.

Godsdienst ,
gefchiedenis der

godsdienstverfchillen van 1073

tot 151 7. Aanmerking omtrent

dezelve , XIX. 247. Algemee-

jie en bijzondere verdedigers

van het Christendom tegen de

Heidenen enz. In de Ooster-

fche kerk euthvmius zigabe-

KUS,248. ^fICETUS CHONIATESj

249. In de Westerfche kerk,

THOMAS AQUINAS, 25O, MAR-
ciLiNus FiciNus, 252. Schrif-

ten tegen de Jooden van den

Abt GUIBERT, 252. ALFONSUS

DE SPINA, 255. NICOLAUS VAN
LYRA, ald. THEOFANES Van

Nicea , ald. Bijzondere Theo-

logifche twisten met de Nesto-

Tianen en Jacobiten , 256. Ar-

meniërs, 261. Maroni(en,263.

Tusfchen de Griekfche en La-

tijn fche kerken, 264-298.

Godsdienstgefprek, gehouden

te Tliorn in Fruisfen, XXIV.
(V.) 365.

GodsdienIHgen toeftand van

Europa, in het begin der zes-

tiende eeuw, XX. (L) 16.

Aanmerking van maciiiavel,

omfent denzelven , ald.

Godsdienstverrichtingen der eei-

fte Christenen in hunne bfj-

eenkomften , I. 346. II. ii(5.

413 Zie plegtigheden in den
godsdienst.

Godsdienstverrigtingen der Le-
ken, waarin voornamelijk be-

ftond , in het vijfde tijdvak,

XIX. 191.

Godsdienstverfchillen der Lu-
therfche kerk , gefchiedenis

van dezelve, XXIV. (V.) 260.—— der Lutherfchen en
Hervormden , XXIV. (V.)278.

Godzaligheid , eerde fpooren
van die menfchen, onder de
Christenen, welke naar den
roem van hoogere godzalig-

heid ftaande, zich van de we*
reld onttrokken, II. 171. Zie
geestdrijverij. Kluizenaars,
Monniken,
Goede werken, twisten over de
noodzakelijkheid van dezelvej^

XXIV. (V.) 308.
Grandmont , gefchiedenis óet

orde van Grandmtnt^ XVIlL
21-27.

Griekfche, berigt van de twist

en fcheuring van deze en de
Latijnfche kerk , in de negen-

de eeuw, XIV. 316. enz.— voortduring der twisten

tusfchen de Griekfche en La-
tijnfche kerken, in de twaalf-

de eeuw en vervolgens, XIX.
264 Haar toeftand in de veer-

tiende en vijftiende eeuw,
285. Herhaalde pogingen ter

vereeniging met de Latijnfche

kerk, 286. In de elfde eeuw
in beweging gebragt door eenen
aanhang, Èogumilen genoemd

^

298. Door eene andere ge-

zindte, door LEUCOPETBUS ge-

ilieht(.
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fticht,5o4.. Daarna in de veer-

tiende eeuw door eene fecte

Hifychasten of Qidetisten ge-

noemd, 305. Twist over deze

laatrte fecte tusfchcn bablaam
en PALAMAS, 306.

Griekfche kerk, gefchiedenis

van dezelve van 1517(011552,
XXIII. (IV.) 362. Verdeeling

derzelve, 364. Hare geloofs-

belijdenis, 365.
fc— kerk, (gefchiedenis der

regtzinnige) XXV. (VI.) 346.

Berigc van derzelver leer en

eeredienst, 355. 357. Hare
uitbreiding in Moskovie, 360.

Gefchiedenis der onregtzinni-

ge, 364'
taal , een algemeene

taal geworden bij de Jooden ,

I. 21. en bij andere volken
,

I. 25. Nuttig voor de bevor-

dering van het Christendom,
ald.

,«. taal , bekend onder de
Angclfakfen, XI. 167. en te

Rome, 168.

Guastallina, oorfprong van de-

ze orde, XXIII. (IV.) 333-
Gundulfiatien in Luik en Kame-

ryk, veroordeeld in eene Sy-

node te ^rras, XXII. (III.) 4.

H

Handfchrifien in de zestiende

eeuw uit alle hoeken opge-

zocht, XV. 164. die van plu-

TARCHUS, SENECA, LIVIUS en
anderen destijds zeldzaam en
duur, 165.— des Bijbels in de Kloos-
ters bewaard, XIX, 59.

Hanfeverbond , wanneer opge-

tigt, XV. 4.

Hebraïsmen , verfchillen over
dezelve, XXV. (VI.) 106.

Hebrccuwfche Bijbels in do
Nederlanden gedrukt , XXV,
(VI.) 108.

Heidenen, hun burgerlijke ftaat:

ten tijde van jesus geboorte,

I. 23. Staat van den godsdienst:

onder hun in dien tijd, 28.

hunne Mijfterien.I. 33»
hun zedel ijken toelland,

I. 35.
(Iaat van hunne wijs-

geerie. I. 36. IV. 8.

— ftaat van hunne geleerd-

heid en kunften, I. 48. III.

218. IV. 7. V. 146.

hunne bekeering neemt
eenen aanvang, I. 172. Sterk

voortgezet in pifJië, I. 182.
hun godsdienst verliest

veel van deszelfs aanzien en
gezag, IV. 8. Zie konstan-
TYN de Groote.

derzelver deugden, III,

436.—— vele gaan tot het Chris-»

tendom over, IV. 65. 259,
Zelfs geleerden , 260.

worden door de zonen
van KONSTANTYN den Grooten

ijverig tegengegaan, IV. 253.
voorname geleerden in

de vierde eeuw van hun opge-
geven, IV. 257.

wetten omtrent hun,
door de Keizers gemaakt , V.
6. Zie wetten.
— hunne tempels door
de Christenen verwoest, V.
15' 33- 36.

krijgen den naam van
Pagani, V. 20.
— hunne gedwongen be-

kee-
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J?eering was niet duurzaam,

V. 35.

Heidenen verwekken oproeren

legen de Christenen , V. 36.

en fcheppen hoop van herflel.

37. Schrijven de rampen van

hec rijk aan de Christenen toe,

hetwelk door de Christenen

wederiegd >A'oidt, 41.
<— velen nemen het Chris-

tendom aan, V. 71. Zie be-

'keering.

vele geleerden onder

hun in het laatst der vierde

eeuw, V. 146. 152. 155.—— hunne Gefchiedi'chrij-

vers in het laatlle der vierde

eeuw, V. 157.— hunne Wijsgeeren In

het derde tijdperk, X. 37.
. overbiijffelen van het

Heidendom en wetten tegen

hetzelve , X. 71.
• hunne bekeering in

de vijfde, zesde en zevende

eeuw , X. 73-99- Zie verder

Christendom.
— verhaal der bekeering

van eenen Heidenfchen Ko-

ning tot htt Jodendom, XI.

312.

Heilig, het driemaal heilig;

fcheuring veroorzaakt door

eene verandering in dit kerk-

gezang, XI. 71. 87. 102.

Heiligen, derzelver aanbidding

J5;ornt allengs meer algemeen in

•zwang, V. 183.
w- wtlke doorgaans voor

zoodanigen gehouden worden,

IV. ro6.— eerbied voor dezelven,

€n hunne overbiijffelen, VII,

64.

Heiligen , wie men eerst én
vervolgens met dien naam be-

noemde, VI. 166. Derzelvjsr

vereering begonnen , ald. Zij

werden in de eerfte eeuwen
niet aangebeden, 167*— Gedachten omtrent hun-
nen toeftand na den dood,
VI. 168.

In de vierde eeuw neemt
de vereering van dezelven de
overhand, in navolging der

Heidenen, VJ. 169. Zie Mar-
telaren.

derzelver aanbidding
^

IV. 313.

derzelver aanroeping

nam in de vijfde eeuw de
overhand, X. 268. Als ook de
vereering van hunne reliquien

en beelden, 270. XIV. 64.— Hoe men bij de ver-

ftandigften oudtijds over der-

zelver aanroeping dacht, XII.

102, XIV. 52.

Ontelbare wonderwer-
ken , hun toegefchreven , XiU
103. XIV. 64.

vereering en vermenig-
vuldiging van dezelven, XIV,
52. Twist over den H. i\jar-

TiALis, 53. Hoe ver derzel-

ver vereering gegaan zij, 54.
eene menigte van hun-

ne levensbefchrijvingen, XIV.
80.— kanonizering of heilig-

fpreking van nieuwe Heiligen,

XVIII. 346-358-
——_ welke Heiligen fommi-
ge ftanden tot Beichermheili-

gen hebben, XVIII. 357.
levensbefchrijvers van

Heiligen, XVIII. 358.
Heii
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Heiligen, hoe men in devroeg-

fte eeuwen over derzelver

aanbiddiig dacht, XIII. 295.
—

.

heiligverklaring , door

de Paufen zich aangematigd,

XIII. 293-
~- vereering vandczeiven,

XVIII. 361. Derzelver reli-

quien, 363
— in den Hemel, berigt

aaiigaande dit leerftuk in de
Rnomfche kerk , XXVI. (VII)

143-

Heiligedai^en , inftelling van
nieuwe heiligedagen , XVIII.

381-387. Zie verder feesten.

Heilige geest, gevoelens om-
trei.t hem, VI. 235. VIII. 187»

245. IX. 16 65. Xll. 268.
•———* tvisten over deszelfs

uirgacg uit den V^ader en den
Zoon, XI 260. Gedrag des R,
Bisfchops en van karix den

Grooten, in dien twist, 274.

275.
Heilige fchriften, derzelver ver-

vaifcbing in de eerfte tijden

der kerke, door de Christe-

nen waargenomen, II 89.—— II. 368. 371. 389 in.

77-84- 407.
«-^ verhandeling over der-

zelver canon, VI. 97-117 Zie

canon.
— op welke gronden de

eerfte Christenen derzelver

Goddelijkheid hebben erkend,

VI. 122.
^.^ hoe derzelver Godde-
lijke ingeving bij de eerfte

Christenen begrepen is , VI.

123-
»- dezelve werden in de

vergaderingen der Christenen

voorgelezen, VI. 127. Ver-
taald, 128. en affchriften vin
dezelven gemaakt, 129.

Heilige fchriften , buiten dezel-
ven heeft geen geloofsregel bi|

de eeifte Christenen plaats ge-
had, VI. 131.

het lezen van dezelven
door CHRYsosTOMus ten fterk-

ften aangeprezen, VI. 132-139.— welke bepaling men itt

het lezen van fommige deelen
des Bijbels maakte, VI. )4r.

< verfcheidene vertalin-

gen werden van dezelven al

vroeg gemaakt, VI. 142. Zie
ook II. 95 en VII. 166

• derzelver genoegzaam-
heid zond-r overleveringen
door de eeifte Kerkleeraren
erkend, VL 149 Zie overle-

veiingen.
-^ door de Regfzinnigerl

ook wel eens vervalscht, VI»

159.
• aanmerking omtrent der-

zelver vroege uitleggingen 4
VI. 162.— door merfchelijke leefi

ringen en i;ezag bezoedeU^Xi
257-

' SyrifcheOverzettingvan
het N. Tes'afnent, door wieii

gemaakt, X. 275.

eerbied voor dezelve
in de zevende, achtfte en ne-

gende eeuw, XII. 99.

toeftand van derzelvef
ia.-deelkunde, XII. 145.
—,«-.- aanmerking omtrent der-

zc'"er overzettingen en uit-

leggers, XII. 146. XIV- 44,
103.
———« uitfpraak Tan aoobard *

over
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over derzelver taal en ftijl,

XIV. 102.

Heilige fchriften, derzelverge-

bruik in het vijfde tijdvaiï,

XVIII. 224. Door de Mijftie-

ken , bijzonderst door den H,
BERNARDUs aangeprezen , 225.

Het vertalen en lezen van den

Bijbel door Paufen en Kerk-

vergaderingen verboden , 226.

Merkwaardige brieven daar-

over van INNOCtNTlUS 111 ,

227. Overzettingen in onder-

fcheiden talen, 229. 244. Ge-

voelen van piETER d'ailly en

van JOAN GERSON , omtrent

het hoogde gezag der Heilige

Schrift, 231. 232. Oordeel

van den Kardinaal nic van
cusA over de letter van dezel-

ve, 234. JOAN WESSEL, CCn

Hervormer van dezelve, 235.

als ook jan van vfesel, 238.

^ gedachten over den ca-

non des Bijbels, XIX. 10. Op-

gave van eenige uitleggers in

het vijfde tijdvak, 12. Zie

uitleggers.

oordeelkunde des Bij-

bels, wanneer het eerst begon

te ontluiken, XIX. 59 Hand-

fchriften in de Kloosferbiblio-

theken, ald. Complutenfifche Po-

lyglotte door den Karciinaal xi-

MENES bezorgd , 61. Uitgave

van het N. Testament door

ERASMUS, 62
» Uitleggers van dezel-

ve. Zie uitleggers.

Heiligheid; Uwe Heiligheid,

Tiia Sa7ictitas , in de vierde

eeuw de toenmalige eerbena-

ming van clle Bisfchoppen,
VIII. 22. aant.

Hekfenprocesfen in de XVdé
eeuw, XV. 246.

Henoticon, of formulier van
eenigheid, in de twisten over
de gevoelens van nestorius
en EUTYCHES uitgegeven , door
Keizer zeno, XI. 75. Hetzel-

ve in Egypte aangenomen, 78.
Als ook te Antiochie en te 'Je-

vujalem, 79.

Herdoopern , vervolgingen om
dezelve, XXII. (IlI) 94.

HERMAS, (de Heroer van) aan-

merking omtrent dit gefchrift,

I 337- n. 371. III. 76.

Herftelling aller dingen, gevoe-
len daar omtrent, III. 94.

Hervormde kerk , derzelver

ftaat van 1552 tot 1700, XXV.
(VI.) I. Hare uitgebreidheid

4. Verfchil derzelve van dè
LutherCche en anc^eren » 7.

Derzelver ftaat in Zwit/erlandy

8. In Frankrijk, 11. In Enge'
land, 29. In de Nederlanden,

48. Haar opkomst, 63. Aan-
merkeliike Icheuring derzelve

in de Nederlanden, 84. Staat

derzelve in Diiitschland , 88.

In Polen, 89. In Hongarye, 90.
Gefchiedeiiis van hare Theo-
logifche ftudien, 92. Van hare
geloofsleer, 196. Van hare
gefchillen, 220.

Hervormden
, pogingen aange-

wend , om hun met de Lu-
therfchen te vereenigen , XXII.
(IlI.) 260.

verlaten y^mjlerdam ,

XXII. (III.) 271, 273.

derzelver verfchilleii

met de Lutherfchen , XXIV.
(V.) 278.

Hervormers van de Geestelij-

ken,
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ken , wie deze waren , XXII,

flll.) 19.

Hervormers in Italië , XXIII.

(IV.) 243.

H'jrvorming der kerk , groote

pogingen daartoe aangewend,

in het iaatfte der veertiende

eeuw, XVII. 79 103. 104..

112. Noodzakfclijkheid daar-

van betoogd op de kerkver;;a-

dering te Konjlans in 1417,

142. Twist over deze her-

vorming, voor de verkiezing

van eenen nieu'.ven P.uis ,

148. Ontwerp van hervorming
voor den Paus, 150. Eenige
hervorming van het Pausfelijk

hofgeinaakt, 155,
der Christelijke kerk

in het Westen; belangrijkheid

en gewigt van dezelve, in het

begin der zestiende eeuw, XX.
(I.) I.

begin en voortgang van
dezelve in Duitschland . tot

den vrede van Pasjau, XX.
(I.) 23-269

Aflaten geven de eerfte

van den Riiksdag te Neureii'

berg f 140 Belluit derRoomsch-
gezitjde Vorften te Regensburg»

141.

Hervorming, vervolgingen otn

de zaak der Hervorming , XX.
(I) 142. 173. 183.

nadeel ige gebeurtenis-

fen van dezelve, XX. (I.) 147.

149- 15(5.

gunftige uitflag van de
vergadering te Spiers voor de-

zelve, XX. (I) 159-
verfcheide Martelaren

van dezelve, XX. (I.) 173.
de voorftanders van

dezelve krijgen den naam
van Proteftanten, XX. (I.)

181.

Mondgefprek van ver-

geleticnheid tot dezeh'e , XX
(I.) 23. Zie ook TETZKL en

LUTHER.
' derzelver voortgang in

DuitschlanU , XX. (I.) 120. 157.

bet eerfte zaad van die

heillooze twisten, welke na-

derhand de hervormde Chris-

tenen onderling zoo verdeelden
XX. (I.) 132.

gedurige wederftand ver-

hindert hare uitbreiding niet,

XX. (I.) 133.
beduiten van den Rijks-

dag te Neurenberg omtrent de-

zelve , XX. (I.) 135. Vervolg

fchillenrie Hervormers
. gehou»

den te Marburg, XX. (I.) 184.

Augsburgfche Geloofs-
belijdenis aan Keizer karf.l,

overgegeven , en gtvolgea
daaiv m, XX (I.) 192.

onderhandelingen met
de Proieflanten loopen viuch»
teloos af, terwijl de Keizer
door ge/ag de zaak wil bcflis-

fen, XX. (I.) iQT.

eene geestige Pantanhnt
in de tegenwoordigheid van
den Keizer vertoond, verheelt

zeer juist de Gefchiedenis det

Hervorming, XX (I) 203
dezelve vordert fterfe

in de Paltz, door toedoen vart

den Keurvorst frederiKjXX»
(I.) 2.32.

derzelver begin inZ'wit*

ferland , XX. (I.) 270. Ds
voornaamfte Hervormers al-

daar, 272. Zie verder zwinö-»
2 UU8,
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LIUS, HALLER, WOLFGANGUS,
OECOLAMPADIUS.

Hervorming , derzelver begin

in Gtncve XXI. (II.) i. De
voornaamde Hervormers al-

daar, 2. Zie verder farel,

VOETJUS , CALVIN. ZlC OOfe

58-70.
p- In bec land van Faud,
Neujchatel, enz. XXII. (II.)

57.
. in Zweden en Denemar-

ken, xxi. (II.) 71-130.

in Frankrijk, XXI. (II.)

130-271-
gefchiedenis van dezel-

ve in Engeland y Schotland en
Ierland, XXL (II.) 271.

.— dezelve breekt eindelijk

algemeen door, XXII. (III.)

31.
dezelve neemt meer en

meer toe in de Nederlanden

,

XXII. (III.) 52.

, in Gelderland met alle

geweld verhinderd , XXII.

cni.) 73
fchriftelijk verdedigd

door joANNES sARTORius cn

JOAN PIMAN,XXII III.) 7^.

in Folen, XXIII. (IV,)

17-

i^ berigten aangaande de-

zelve in Italië, XXIII. (IV.)

56.
UidulpJms , ( Kongregatie van

St.) oorfprong van dezelve,

XXVI. (VIL) 24.

Hiërarchie, hoe ontdaan zij,

II. 273.
. geestelijke regeering of

Priesterregeering, wanneer dit

r/oord eerst regt in gebruik

kwam, V. 257.

Hiërarchie, waardoor dezelve
in her algemeen beguuftigd
werd, X 238.

Homerocentonen, welk foort van
gedichten deze waren, V. 172,

Homiliarum van karel den Groo-

ten, XI. 362,
HcrmHecica van den Abt gui-

BERT, XIJt. 195.

ffomilètiek en predikwijze , be-

oefening van dezelve, XXVI.
(VII.) 118.

Hoogefchool te Parijs, of de-

zelve door KAREL den Grooten

gellicht is? XI. 173.

Hoogefcholen, berigt aangaan-

de derzelver ftichtingen te

Wiuenberg,XV. 54 te Parijs

en elders in Frankrijk, 59 ia

Engeland te Oxford, in Cani-

Iridge , ald. In Italië te Bolog-

na, 60. Te Padua in Napels,

61. Te Pifa en elders, 62. In
Spanje en Portugal, ald. In
Duitschland, te Praag, 63. Te
Weenen, 64. Te Heidelherg

,

Keulen, Erfurt,66. TeLeipzig
en elders, 67.

aanmerking over den
oorfprong der Akadem fche
waardigheden van Doccor. Ma-
gister , Licmtiatus , XV. 37 65.

door Koninti filips te

Düuay opgerigt, XXII. (III.)

156.

in Europa opgerigt

,

XXIV. (V.) 44.

Hora Canonicce , ( vastgeflrelde

bduren) dt'zelver oorfprong,

VI. 75. ^ J
Hostie, wonderen met dezelve |
voorgevallen , XVIII. 272. 367.

Hostien , gevoelens van den

Kardinaal wicolaus van Cu/a,

over
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over het vertooncn derzelve,

XXll. (III ) r?'

Hugenooten, oorfprong van de-

ze benaming, XXI. (II) j86.

Huldiging van filips van Spanje

in de Nederlanden yXXlh\lll,)

95-

Humilitaten , gefchiedenis van

deze orde, XVIII. 125.

Husfiten, Paus martyn V. Iaat

eene kruisvaarc tegen dezelve

prediken, XX:i. (III) 11.

verfpreiden de eer-

fte godsdienftjge verlichting,

XXill. (IV) 2.

Huwelijk, II. 337- 338- UI. 192.

389 Zie ook ongehuwden
ftaat, VI. 303. IX. 3.

. Soera ifche of Platoni-

fche, door de Leeraren tegen-

gegaan, III. 192.

der Geestelijken, in de
derde eeuw niet verboden,
III. 194. Zie ook ongehuwden
ftaat.

tweede huwelijken in

het vervolg verboden, V. 220.

in zaken van hetzelve

hadden de Bisfcboppen inza-

ge, V. 243.

door welke aanleiding

hetzelve daarna als een facra-

ment is aangemerkt, V. 243.

VI. 214.

van Geestelijken in de

vierde eeuw, IX 3.

het huwelijk der Gees-
telijker» meer en meer afge-

keurd, X. 133. Geheime rede-

nen daarvan , 137.

andere verboden huwe-
lijken, X. 140. Aai merking
omirent een zeldzaamst huwe-
lijks veibod, 141.

Q

Huwelijk, fchrikkelijke gevolgen

van het veibod der huwelij-

ken aan Geestelijken, X. 211.

voorfchriften der Trul-

laanfche Kerkvergadering om-
trent dezelven, XI. 387. In

het Wekten ten aanzien der

Gees'.elijken meer tegenge-

gaan, 391. Slechte gevolgen

hiervan, 392.
verbodene graden in

hetzelve, XI. 394.
dezelve aan de Geeste-

lijken verboden , XI]I. 389.

uLRicH, Bisfchop van AugS'
burg, verzet zich fterk tegen

dit verbod, 391. Bemoeijin-

gen van dukstan in Engeland

omtrent dezelven, 394, Stren-

ge wetten tegen dezelven , 398.
Onlusten daarover te Milaan,

399-
in de Griekfche kerk

dacht men omtrent de huwe-
lijken der Pnesteren gematig-
der, XIlï. 403.

verbodene , onder de

Leeken, XIII. 404.
over de pligten der ge-

huwden, XIV. 120.

twist over het vierde

huwelijk, XIV. 205.

ijver van Paus grego-
Rius VII. tegen het huwelijk

der Geestelijken, XIV. 11.

Tefenftand der Geestelijken

tegen dit verbod , 13.

aan de Geestelijkheid

verboden, XVII. 369. Wordt
al meer en meer plegiig (ot

een facrament verheven, 378.
berigt aangaande de leef

van dit facrament in deRoom-
fchekert, XXVI. (VII.) 141.

3 Hu=
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Huwelijken der Geestelijken,

hoe zich luthkr daar over

verklaarc, XX (1.) 114.

I.

Ingeving ^'Goddelijke) der Heil.

Sc*" riften , hoe de eerfte Chris

tei en dezelve begrepen heb
be.i . VI. 123.-

Inq'iifiieurs i'eerfte) in de JNe-

derla?iden aangcfteki , XXII.

(in.) 44. Nemen vele lieden

gevangen, 45.

li)qu fitie of Ketterregtbank

,

eerfte aanleg van dezelve in

de twaalfde eeuvv, XIX. 346.
verdere berigten van dezelve,

347-351. Voortgang van de-

zelve, 368. Spaanfche, 370.
b. berigr aangaande dezel-

ve in de Nederlanden, XXII.
(III.) 45. Wordt niet in alle

lieden toegelaten; breidt zich

verder uit , aUl.

t» plakaat omtrent het in-

voeren van dezelve in de Ne-
derlanden, XXII. (III) 96.
6— befluit omtrent dezelve

van den Koning van Spanje,

XXII. (III) 217.
<= te Napels ingevoerd

,

XXIII. (IV.) ,;o. 81.

Interim, een formulier van ge

loof , dus genoemd, he'welk

Keizer karel V deed opftellen

,

behaagde aan niemand, XX.
(I,) 258. 259. Twisten over

iet Interim
f
261.

*^ 'door "ie opgefteld ,

XXIV. (V.) 300.
Jnjlitutiones juris , door trebo-

KIANUS vervaardigd, X 7

hvestituur der Bisfchoppen door

den ftaf en ring, een voorregt

oudtijds der Vorsten , Xlil.

344.
Investitura, beleening der Bis-

fchoppen en Abten, hoe en
tot welk een einde dezelve

oudtijds gefchiedde, XVI. 17.

Twist over de^elve, a/ri. Paus-

felijke bevelen tegen dezelve,

64.—— Keizer hendrik V fluit

met den Paus daarover een
vergelijk, XVI. 73-76. Ver-
dere twisten en nieuwe bewe-
gingen over dit vergelijk, 77.

83. De twist over de Investi-

tuur wordt in Engeland beflist,

ï^6. Verdere onderhandelingen

over dezelve, 93. 94. Een
verdrag daaromtrent lusfchen

HENDRIK V en Paus calixtus
te VVorms gefloten , 97. 100,

Dit verdrag in J123 door den
Paus op eene kerkvergadering

in de Lateraanfche kerk te

Roms bekrachtigd, loi.

Irmenf'el, aanmerking omtrent

dit beeld, XI. 285,

J.

Jaartelling der Christenen , wan-
neer dezelve is begonnen, I.

52.

Je/,uit fde eerfte) predikt te

Gend, XXI . (III,) 265.
Jezuiien , sefchiedenis van deze
orde, XV II. 157.

' te -ontwerpen verdreven,

XXI. (II ) 354.
-— uit Zevenbergen verdre-

ven. XXIII (IV.) 14.

door KoniPt; FERDiNA.XD

in Praag gebragr, XXIU. (IVJ43

Je-
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Tezuiten, opkomst van deze or-

de , XXIII. (IV.) 338. Inrig-

ting derzeh'e, 340. Hunne on-

dernemingen buiten Europa,

342. Hun voorfpoed in Euro-

pa, 345-
__ ftichting en uitbreiding

van deze orde, XXVI. (VII.)

38.

uit Frankrijk verdreven

en weder toegelaten, XXVI.
(VII.) 47. Hun aanzien in

Fortugal , 48. In Engeland
, 4.g.

Zi| worden door klemensVIII
in hunne magt beperkt, 51.

Hun aanzien in Duitschland, 52.
•— hunne verdienften in

ds Zedekundige Godgeleerd-

heid, XXVI. (VII.) 102.

Jezuitinnen, oorfprong van de-

ze Nonnenorde, XXVI. (Vil.)

34. Vernietiging van dezelve,

35.

^eux Floraux, naam van een
Dichtersgenootfchap te Tou-

loiife, XV. 221.

JonKvrouwen van de kindsch*

heid van jezus. Oorfprong
van deze Nonnenorde, XXVI.
(yU.) 36. Hare vernietiging,

37-

Jooden , burgerlijke toeftand

van dit volk, ten tijde der ge-

boorte van JESüS CHRISTUS, I.

2. En na den dood van hero-

des, I. 7. Derzclvet toelland

te dien tijde , met betrek-

king tot het godsdienftige,

I. 9.

•— gezindheden onder hun,
I. 11-15.

"— ftaat der geleerdheid ,

onder dezelven, I, 17. lil.

2ï3. IV. 13.

Q

Jooden, derzelver zeden in dien

tijd, I. 18.

—. hunne begrippen om-
trent den MESSIAS, I. 20.

hi hunne ballingfchap

in Babel zijn velen in de oos-

telijke en andere landfchappen

verfpreid, I. 21.
. hun land tot een Ro«
meinsch wingewest gemaakt,
I. 79. 180,

vervolgen de Christe-

nen, I. 155. 157.
—

.

hunne rampen onder

CALIGULA, I. 168.

door cLAUDius uit Rome
verdreven, I. 199.
— PAULUS wendt zich van

hun af tot ds Heidenen , I. 200.

—

.

hunne verbanning uit

Rome met den dood van clau-

Dius geëindigd , I. 207.— hunne onlusten berfte-

den openlijker uit, 1. 209.

hun ftad en tempel ver-

woest, I. 265-272.
— hun haat tegen de Chris-

tenen, II. 77.

verwekken een oproer

onder hunnen valfchen Mes-
sias, BARCHOCHBA, II. 78. Gc-
volgen van die gebeurtenis, 81.

hun ftaat niet ongunftig

in de vierde eeuw, IV. 12,

hunRabbiHiLLEL brengt

hun Kalender in die orde,

waarin dezelve nog heden is,

IV. 13.

wetten van konstan-
TYN tegen dezelven, IV. 66.

en van zijne zoonen, 258.

hun toeftand na den

dood van Keizer juliaan, V.

108. Verfcheiden wetten om-

4 trenc
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trent hun , 109 Mishandelin-

gen hun a nge 'aar , 120 IJver

van /«MBROsius, B.sfchop van

Milaan, te(d;eii hun, 121. CY

RiLLiis vei drijft hun uk Jlex

anarie , 123.

Jooden , verhaal van de bekee-
rling van c;ien van hun op
Minorka, V 126 V.'ilfche be-

keering van eenen Jood door

wor «Uji-en cirdekt, 129. pree-

kei. :e,i^eii dezji ^en , 1 30. Wor-
den door eenen valfchen Mes-

sias misleid, 131. De waar-

digheid van Patriarch wordt

dooi eene wet vernietigd , 133.

hun toeftand in de 5de,

6de en 7de eeuw, X. 99- Wet-
ten tegen hun, 100. Oproe-

Tig, 102. Toeftand van hunne
geleerdheid, 103, Pogingen

om hun te bekeersn door ge-

V^aande wonderwerken en door

geweld, 105-107. CREGORIUS
de Groote verklaart zich tegen

alle vervolging van hun, 109.

fe
—-f-:- hun toeftand in de 7de,

8fte en gde eeuw , en hun ge-

drag omtrent de Christenen,

XI. 304 Vervolging van hun
\n Spanje, 206. Hunne lofgeval-

len in Frankrijk, 310, In het

Oosten 311, Verhaal van de

Ijekeering van eenen Heiden-

fchen Koning tot het Joden
dom, 312. Betrekking van

Jiun tot wuHAMMED ,313- Hun
ipeftand onder de heerfchappij

dfrCalifen, 315 ValfchewES-

siAS. Hunne fchoolen en geleer-

<len, 317
SST toeftand van hun in de

pde, lode en ude eeuw Hun-

Se rchpplen en |eleerdjieid|

XIII 81. Mer haat en veracb»

ting door de Christenen beje»

gend , 92.-

Jooden derzelver toeftand in

her Oosten in de elfde eeuw

,

XI 381 Schriften om hun te

bekeeren, XV. 383 Redenen
waarom men met hunne be-

keering niet vorderde, 388.
hunne lotgevallen inFrawi-

rijk, XIII. 92 In het Oosten,96.
worden genoodzaakt

door Paus paulus IV. om ge-

le hoeden te dragen, XXVI.
(VII.: 3.

Joodengenooten , wie dezeWe
waren ,1. 21.

der Porte, I. 170.

Jubeljaar, aflaats-jubeljaar, door
EONiFACius VIII. in 13CO iri-

gefteld, XVIII. 329 Verdere

gefchiedenis daarvan, 330-346,

K,

Kalifaat. Zie Arabieren.
Kanonesfen , regelen voor haar
opgefteld, XIV. 34.
Kanonieke regt, wie daarover

gefchreven hebben, XVIi. 324.
enz,

Kanonisten, bij de Latijnen,
XVII 326-338, Bij de Grie-
ken ald.

Kanunniken, oprigting van de-

zen middelftand tusfchen de
Monniken en Geestelijken,

Xli. 23. Regelen voor hun ,

25. Nuttigheid van deze in»

rigting, 29.

verdei-e berigten om"
trent hun, XIII. 368.

—r : twist tuffchcn hun eo

de Monniken , XVilI. 42 Ver-

fchel^

^
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fcheidene Congregaiien van

reguliere KHnunniken, 4,3.

Kanunnikt-T. , Verval onder de-

zeiven, XVII. sSx
Kapucijnen, derzelver orde ge-

fticht door matth£US de bar

61, XXllI. (IV) 318. Hunne
lotgevallen, 320.

Kardinalen , zie Cardinalis.
— de verkiezing der Pau-

fen in het jaar 1059 a^n de

Kardinaal -Bisfchoppen opge-

dragen, XIII. 328.——— oud gebruik van dien

naam, XIII. 329.— Paus INNOCENTIUS IV.

fchenkt aan hun den rooden

hoed, XVI. 268
Karmeliten ,

gefchiedenis van

deze orde, XVIII. 54. Won-
derbare vertelling van het

fcapulier of fchouderkleed der

Monniken
, 57.—— - hervorming derzelven,

XXIII. (IV.) 325.

Karthuizeis, gef^chiedenis van

deze orde, XVIII. 28-34.

Katechefen , leerredenen dus ge-

noemd.
Katechetiek , beoefening van

dezelve, XXVI (VII.) 123.

Katechismer van Londen door

de Gereformeerden 'p Neder

land aangenoQien , XXII (III )

l6o-

Kaïechismen , onderwijzelingen

in het Christendom, il. 224.

Hoe onderfcheiden werden ,

III. 236.

Ka'Cchismus, (Hoogduitf^he )
in Sakfen verfpreid . XXIII.
(IV.) 130.

I (Heidelbergfche) opge-

fteld en aangenomen, XXIII.

Katechismus, (Rakowfche) oor-

fprorg van denzeWen, XXIII,

(IV.; 260.

( Krakowfcht ) oor*

fprongvan den/.elven , XXIII.

(IV.) 252. 261.

var, Trente, berigt aan-

gaan Je denzelven , XX II (iV )

359.
(Heidelbergfche) oor-

fprong van denzel' en ,XXV.
(VI) 2ro.

(Roomfche) door de

Trentfche kerkvergadering uit-

gegeven , XXVI. (VU.) 125.

(Zurigfche) oorfprong

van denzelven , XXV. (VI.^
2TI.

Katechisten , welke waren, Vi L
171.

Kci^oAiKSf, waarvan dit "/oord

oudtijds gebruikt werd , X. 154.

in welken zin het woord

Katholijk oudtiids van de Chris-

tenkerk werd gebruikt, X 154.

Katholijke of algemeene kerk,

wanneer men dien n.iam begon

te gebruiken, II. 223.

Katholijken, van wanr de Chris-

tenen zich in den iwisr der

Donaristen 'us noemen,IV 137,

_^ in her Wesen begun-

(tigd door V;\LENTINIANUSVIII.

15- 35'

in het Oosten vervolgd

door VALENS: VU' 20 24 38.

GRATiANüs geef' hun geloofs-

vrijheid , 39 Hun toeftand te

Konjiantifiopolen , 42
de Arianen worden door

THEODosius genoodzaakt hun-

ne kerken te Konflantinopolen

nan deKatho'ijken weder over

ie geven , VIII. 44.

5
^^'



250 BLADWIJZER DER
Katholijken worden verder door

THEODOSius begunftigd, Vlll.

49-
__, twisten onder hun, VIII,

51.

Keizers, (Romeinfche) augus-

TINUS, I. 4 TIBERIUS, 80. CA-

JüS, CALIGULA, 167. NERO,

207. GALCA, 265. OTTO, VI-

TELLIUS, FLAVIUS VESrASIANUS,

273. 278 DOMITIANUS , 279.

WERVA . 287.
__ ULPIUS TRAJANUS, II. 4-

JELIUS ADRÏANüS, 60. MARCUS
AHTONIA'US PIüS, 102 MARCUS
AURELIUS en LUCIUS AURELIÜS

VERUS, 139. COMMODUS, IC3.

HELVIUS PÏRTINAX, 204. DE-

CIUS JULIANUS, ald. LUCIUS

SSPTIMIUS SEVERUS, 205. 20Ö.

CARACALLA CH GETA , 389- EPI'

IIUS MACRINUS, 390. AURELIUS

JVNTONINUS HELIOGABALUS,39I.

iVLEXANDER SEVERUS, ondCI de

voogdij van julia wammea ,

392. MAXiMiNus, (nu begon

het Romeinfche rijii op zijren

grondOag te wankelen,) 401.

GORDiANUs en zijn zoon in A
frika, 404 gordianus , klein-

zoon van den genocinden gor-

dianus, 405. FiLirpus van fom-

migen gehouden voor den eer-

ften Christen Keizer, 406. de-

cius, 418. Zijn dood. 447.
— CAJUS VIBIUS TREBONIA-

uus GALLUS, HL iio. Deze
neemt hostilianus, zoon van

DECiUs , tot rijksgenoot aan,

en verklaart zijnen zoon vo-
LusiAKus tot Ciïfar of Rijks-

opvolger, ald. ^milianus ,

124. valerianus, in het Oos-
len, met zijnen zoon gallie-

Nus, in het Westen, 115. 204.

ODENATHES , dOOr GALLIENUS
voor deelgenoot des Rijks ver-

klaard, onder den titel van

AUGUSTUS, 205. CLAunius, ald»

QuiNTiLLus , aurelianus , hcr-

fteller des Rijks, 206. Tus-

fchenregeering , 207. tacitus,
FLORIANUS, MARCUS AURELIUS

pROBus, 207. cARus en zijne

zoonen cauikus en numeria-
Nus, deelgenooten des Rijks,

208. diocletianus , ald. Deze
verklaart maximinianus tot

vernnoedelijken opvolger on-

der den titel van Caefar, en

daarna tot Medekeizer, onder

den titel van augustus, 310.

en geeft mede aan konstan-
tiüs chlorus en galeriuS
deel aan de regeering, onder

den minderen titel van Caefar,

ald. Verdeeling van het be-

ftuur, onder deze vier Vorften

gemaakt, 311.

Keizers , diocletiaan en ma-
ximinianus doen in het jaar

305 afltand van alle bewind,
III. 311. Daarna werden Kei-

zers KONSTANTIUS CHLORUS ,

en GALERIUS, met den titel van

AUGUSTUS , en diocletiaan be-

noemde SEVERUS en MAXIMINUS
tot vermoedelijke opvolgers
(C^efars,) die het Rijk weder
onder zich verdeelden, 312.

' KONSTANTYN volgt Zij-

nen vader op, III. 348. seve-

Bus v/ordt tot Keizer verheven

door üALERius, ald. maxen-
Tius werpt zich tot Keizer op

en doet zijnen vader m.^ximi-

nianus iierculeus de regee-

ring op nieuw aanvaarden ald.

Dus
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Dus nu vier Votrten niCt den

titel "^ai) AUGUSTUS , en twee
fljer den titel van Cscfar, 349.
SEVERUs wordt om^ebf.'tit, 350.

KONSTANTYrf knjj^t de- nicl

van AUGUSTUS, a!s "Ok lici-

mus, ald en maximini s ma-

tig, zich ook den titej van Cae-

far en augustus aan ; dus wa-

ren er zes Vorften met den ti-

tel van AUGUSTUS, 351. Dood
van GALERIUS, JVIAXIMIANUS ,

355. en vai: maxentiuü, 356.
Dood vaij MAXiMUvus, 363

Keizers, nu regeerden konstan-
TYN en Licujius, IV. 15. 44.
Dood van lïcfnius, 45 kon-
stantyn nu alleen Keizer, 48.

•— opvolgers van konstan-
TYN den Grooten waren zijne

zoonen konstantyn , kon-
stantius en konstans, IV.

248. liet rijk wordt onder de-

2en verdeeld, 249-250.
— konstantyn fneuvelt,

IV. 250 konstans door mag-
jVENTius vermoord , ald Na
den dood van magnentius is

konstantius alleen Keiler,

die GALLUS tot Caefar aanftelt,

ald. en hem daarna laat ter

dood brengen . 251. S ellende

in het jaar 354 julianus tot

Caefar aan, 352.
•— JULIANUS wordt in 360
toi Keizer nevens konstanti-
Nus uitgeroepen en volgt in

361 dezen op, IV 351. 425.

426. 429 Zijn dood, 468.
• JOVIANUS volgt JULIA-

^us op, V. I. Verder valen
TiNiANus in her Westen, en
2ijn broeder VALENS in hetOos
len, 5. GRATiANus in het Oos-

ten en in het Westen, 10.

Netmt TMEODobius 'ot Mede-
kei/ei aau in het Oosien , ald.

GRATIANUS wordt vermo(»/d ca
kriigt r(ji opvol(^er in het Wes-
ten vALhNi iNiAAusIl II. Wel-
ke insgelijks vermoi.rd wordt,
ald.

Kezers. theodosiuj alleer- Kei.

zer , V. II. Deze verdeelt het
rijk usfchen zijne zoonen ar-
CADius krijgi het Ooster. , ea
HOiNORius het Wes'Ci , 22. Zia
veii'er Oosters - Keizerrijk en
Westersch - Keizerrijk.

aarnie-kii)^ om're r de
Chrisien KeiEeis ha kons ian-
tyk den Grooten, V. 4-^,.

hun irivloedop het kerfc-

beftuur , wanneer begonnen,
V. 227.

in Duitschland. aanmer-
kirg omtrent hun beprald ge-

zag in hei aanftellen van I>is-

fchoppen enz , fedcrt het ver-
dra;; van Worms in het jaar

II 22, XVI. ^g.
derzelver verkiezing

werd na den dood van Keizer
HENDRIK V. door den Paus be-
krachtigd , daar de verkiezing
der Paufen te voren door de
Keizers moest bekrachtigd wor-
den , XVI 104,

twisten over derzelver
leenroerigheid aan den Paus,
XVI 137.

P-IUS INNOCENTIUS III.

doe- Uüfpr.-^ak over de verkie-
zing van tenen Keizer, XVI.
rJ8

in het Onsten, hunne
gefchii^dci'is van het j.ar 622
tot 814, XI. 148. enz.

Kei.
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Keizerrijk, (Oostersch) nadat

THiïODosius zijn rijk verdeeld

had uisfchen zijne beide zoo-

ren , werd ARCADius in het

Oosten Keizer, V. 22. Ver-

volgens THEODosius II, 24.

MARCiANus, 66. LEO de Groote

f

67. LEO II. 68. ZENO, ald.

Kerlï, derzeiver inwendige toe-

iland in de eerfte eeuwen, I.

292-332. ir. 283, 346. IV. 2.

V. 226. Zie ook Kerkbeltuur.
Kerkre-^eien.

• dezelve had rust onder
vESP.^siANus en titus, I. 278.

en gundige vooruiczigten on-

der NER'/A , II. 4. Veel rust

onder trajanus, 5. en onder
2ELWS ADRIANUS, 60. Als OOk
onder anïoninüs pius, 105.

Niet zeer voorfpoedig onder

2HARCUS AURELius, 142. Mecr
voordeelig onder commodus,
20$. en in het begin der re-

geering vansEVERus,287 Was
ongeftoord onder caracalla,
390. Rustig onder antonius
HELIOGABALUS, 39I. Begun-
iligd do-^r alexander süve-

Uus , 398. H-ireft rust en vrede

onder philippus en neemt aan-

merkelijk toe, 409. Doch
lijdt zware vervolgingen on-

der DECius, 418 en onder

VALERIANUS lil. II4. II8-I50.

Niec ongii' (lig was haar ftaat

onutr G\LLlENUsIII. 150. 151.

204 en mder AüRELiANUs tot

aan diocf-etianus , 206. 207.

De eerfte jaren van diocle-
TiANu? waren voor haar gun-

ftig, 315 M-er gunflig onder
SF.vERus 345- Vervolgens on-

der KOKSTANTIUS CHLüRUS, aU,

MAXENTIUS, 349. GALERIUS;

353. LICINIUS, 359. MAXIMI-
Nius, 363. Oe openbare ver-

volging eindigt onder kon-
STANTYN denGrooten. ZieKON-
SïANTYN den Grooten.

Kerk , of er geen zaligheid bui-

ten de kerk is, III. 436.
Kerken , wanneer de/.elve het

eerst zijn gebouwd geworden,
II. 398. Welke de grond is

geweest van hare volgende
onmetelijke rijkdommen, iV.

nieuwe, op kosten der

Romeinfche provinciën ge-

rticht, iV. 58. Vermeerderen
in getal en pracht, 85. Krij-

gen den naam van Tempelen

,

ald. Eene prachtige door kon-
STANTYN tc Konjlantinopolm

gedicht, a/rf. Van het begra-

ven in dezelven gaf konstan-
TYN het eerde voorbeeld, h6,

KONsiANTYN iaat dc kerk der

Oprtanding op het Heil. Graf
ftichten .. 87. en plegtig inwij-

den , 211. Bezaten al vroeg
goud en zilverwerk , 234. aant.

Eene prachtige te ^ntiochie in-

gewijd, 287. Ter gedachtenis

der Martelaren gedicht, VI.

170.

derzeiver regt als vrij-

plaatfen bepaald , V. 249, en
gehandhaafd, X. 121.
— Vermenigvuldiging van
dezelven in de vijfde, zesde

en zeverde eeuw, X. 263.

jusTiNiAKus bouwt dc heer-

lijke Sophiekerk te Konjlanti'

nopolen , 264.

derzeiver gezag onaf-

hankelijk gemaakt van het ge-

2ag
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zag der Ileilise Schrift, VL
252. Zie ook Bisfchoppun van
Rome.

Kerlc, (Katholijke) gevoelens

omtrenc dezelve , derzelver

eenheid en leerdoel te Rome,
Vil. 312. 322. 325- 39C-400.— derzelver roccfteen is

CHRISTUS, VII. 342.
1"-. als vrijplaatfen gehou-

den , X. 121. 131.
— berigt van de twist en

fcheuring tusfchen de Grick-

fche en Latijnfche kerk, XIV.
316. enz. Pogingen in de veer-

tiendeeeuw, ter hervorming

der kerk, XVIL 79. loi. 104.

112. 301. 306
——— aanmerkingen van ot-

TO, Bisfchop van Freyfuigen,

over het kerkelijk en wereld-

Jijk gezag, XVII. 356.— gevoelen van pietf.r

J)'ailly, omtrent de vas.ig-

heid der kerk, XVIII. 231.

gevoelen van joan gerso.x,

232.
. verval derzelve, XXII.
(III.) 12.

— (Hervormde) derzelver

ftaat van 1552 tot i 700 , XXV.
(VI.) I. Hare uitf^ebreidheid

,

4 Verfchil derzelve van de

Lutherfchen en anrleren , 7,
Derzelver ftaat in Zwitferland,

8. In Frankrijk, ii- In Enge-

land, 29. in de Nederlandtn

,

48- Haar opkomst, 63. Aan-
merkelijke fcheuri'ig derzelve

in de Nederlanden, 84. Staat

derzeh-e in Duitschland, 88.

In Polen, 89. In Hongarje, go.

Gefchiedenis van hare Theo-
logifcbe Studiën, 92. Van hare

geloofsleer, 196. Van hare

gefchilicn , 220.

Kerk, (Lntheifche) derzelver

ftaat van her jaar 1 5^2 tot 1700,

XXIV. (V.) 138-157-

( Roomsch- katholieke)

hare gt' fchiedenis van 1552 toe

ï7oo,XXVI. (VII.) I.

( Christeiijl^e) uitbrei-

ding derzelve order de Hei-
denen, XXIV (V.) 75.

(Griekfche) hare ge-

fchiedenis, XXV. (VI.) 347.
Kerkbeftiiur, dio in de eerfte

kerk haar leerden , het opzigt

over haar hadden, en haar

bedienden , waren , behalven

de eerst aangeftelde, 70 Leer-

lingen, 1. 9Ó. En behalven de

Apostelen, 9 . Buitengewone,
de Profeeten , 340. De Euan-

gelisten, 341. üewoore Irler-

ders en Leeraars , ook genoemd
Opzieners, Oudften of Ouder-
lingen , 184. 343- Diakonen,

345 , Diakonesfcn , ald.

in de tweede eeuw wer-

den nog aangefteld minuerö
Bedienden , Onderdiakonen,
II, 411. Oppasfers of Bedien-

den, ald. Bezweerers, 412.
Voorlezers, 413. Deurwach-
ters, 414. Voorzangers, 415.
— hoe hetzelve in de der-

de eeuw, tot op KONSTA^TYN
den Grooten, gefteld was, en

welke verandering hetzelve

zirs onderging, IV. 69. 1:01?-

STANTYN voerde het gezag van
Opperpriester en algemeen
Bislchop, 70 71. Befchrijften

beftuurt de Kerkvergaderingen,

72 Waarbij tevens her gezag

der Bisfchoppen toenam, 74-

Kerk-
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Kerkbeftuur, hetzelve fchikt

zich naar de inrichting van

het burgerlijk beftuur des Ro-

ineinfchen rijks, IV 76 Zelfs

de inrichtingen van den Hei-

denfchen godsdiensi , ten aan-

zien van tempels enz fcheen

over te gaan in het Christen-

dom, 84.
. hetzelve is ook opte-

maken uit onderfcheidene kerk-

legelen. Zie kerkregelen.

— algemeene aanmerkin-

gen omtrent hetzelve voor en

na den rijd van konstaktYN
den Grotten, V. 227.

.— invloed des Keizers op

hetzelve, V. 228.
1 nieuwe geestelijke be-

dieningen ingelleld . Farabola-

«f, V, 237. en Kopiatefif 23S.

— hetzelve krijgt in de

vierde eeuw eene nieuwe en

grootfche gedaante, en wordt

•weldra bet geestelijk gebied

van den burgerftaa^ geheel af-

gefcheiden, V. 257. Zie Bis-

fchoppen.
_ algemeen overzigt van

hetzelve indezevt-nde, achtfte

en negende eeuw, Xil. 93.

, hetzelve ve^'andert van

Ariftocratie in Monarchie,

XIII. 180
I . aanmerking omtrent de

verandering in het kerkelijk

beftuur. XVII. 324- Zie regt,

(kerkelijk.)

Kerkedienst , aanmerking om-

trent denzelven, XlX. I. Zie

verder Liturgie.

Kerkgenootfchappen , gefchie-

denis derzelve van 552 tot

1700, XXV. (Vlo 277.

Kerkelijke Gefchiedenis , de-
zelve is onderi'cheiden van ds
burgerlijke gefchiedenis, I.

Inl. , 2 en van die van alle

godsdienften
, 3.

dezelve wordt verdeeld

in die des O. en N. T. I. InL

Ar- 5.

. die des N. T. is alge-

meen of bijzonder, I. Jnl. 6.

7. 8.

wat de algemeene in

zich vervat, I. Inl. 8— derzelver voortreffelijk-

heid , I. hil 10.

derzelver nuttigheid in

het gemeen, I. InL 12 In

het bijzonder voor allerlei

foorten van menfchen, 14-21.
dezelve is aangenaam

en vermakelijk, I. Inl. 23.

welke derzelver ver»

eischten zijn , I. Lil. 24-31.
derzelver bronnen, I.

Inl. 31-42.
fchrijvers, die de bron-

nen gebruikt hebben, en wel
oude Griek fche , L Inl 43.
Latijrfche, 51. Andere fchrij-

vers tot aan de Kerkhervor-
ming, 55.

pogingen tot nieuwe
beoefer ing derzelve,!. /n^ 58.

derzelver herftel met
de Kerkhervorming, I /n/. 59.

60 Rnomfche fchrijvers. 62.

69 Hervormde, 70. Luther-

fche, 71.
korte begrippen van

dezelve, I. Inl 75.

fchikking en verdeeling

van dezelve, I. Inl 78-86
Kerkelijke Gcfchiedfchrij*'ers,

SOCllATfiS, I. Inl. 47, SOZOME-
KUS,
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^'us, 4.8. THEODoRETUs, nld. te Dordrecht opgclteld, XXII.
PHILOSTORGiUS, 49 THEODO- (mO S^P-

RUS Lector, 50. EVAGRius, 51. Kcrkenvificatie, den Bisfchop-

l{UFiNUs,52. HiERONYMUs,fl/a!. pcn voorgcfchieven, XIII. 371.
SULPICIUS SEVERUS , ald. ORO-

sius, S3-- En aanmerking om-
trent zijn werk, getiteld Or-

mista Mundi
, 54. eutychius

\zx\ yitsxandrie
,
56- nicefosus

Kerkgiften en tienden aan de-

zelve, X. 146.

Kerkhervorming in Hor.gr.ryen ^

Zevenbergen en rolen, XXIIL
(iV.; I.

KALLisTus, 57. LAunuNTius Kerkplegtighcden der Roomsch-
VALLA, 58. MATTHiAs FLAC gczinden , fommige van dezel-

cus iLLYRicus, 6o. BAsiLius vcn van Heidenïche gewoon-
FABEB, 61. C/BsAR BARONius ,

ten afgeleid, VI, 227.

62. CASAUBONus, öó. BASNA- Kerkregeieii , (Canones) wat

OE, 66. 72. ANTONi PAGi, 65. door dezelven verllaan v/or-

ODORICK RAYNALDI, 66. JACOB
VAN LADARCHIO, 66. HENRIK
VAN SPONDE of SPONDANUS ,67.

ABRAHAM BZGv'IUS , 6^. NATA-
LIS ALEXANDEB , 68. SEBASTI-

AAN LE NAIN DE TILLEMONT ,

69. CLAüDE FLEURY, 69. p.

FABER of FEVRE, 69. TOSEF

AUGUSTYN ORSr, 69. BETCH.rT-

TI en SACCARELLI,70. PLESSIS

MOMAY, 70.

Kerkelijke goederen, inbreuken

cp dezelven geftraft, X 144.

Kerkdijken, de Vorften begin-

nen op derzelver gedrag te

letten, XXII. (III.) 9.

Kerkelijke ftaat, PausiNNocEN-
Tius III. ftichter van den ker-

heiijken ftaat in Italië in het

jaar 11 98, XVI. 185.— door verfcHeidenegroo-

te Heeren in Italië onder el-

kander verdeeld, in 1353
door iNNOcENTius VI weder
onder zijn gebied gebragt,

XVII. 35, Geraakt WL-uer in

opftand tegen Paus gregorius

XI, 45-

Kerkcnorde op de eerde Synode

den, III. 278.

welke van tijd tot tijd

zijn aangenomen, 111. 165.232,

376- 380 En aanmerking om-
trent de algemeenheid van de.

zei ven, met opzigt v^n alle

Christenen in andtre landfchap-

pan , ald. 81 kerkregeien van
de kerkvergadering van Elvira

in Spanje opgcge^^en
, 381-395.

Van de kerkvergadering te

Arles , IV. 141. Te Ancyra,

151, Te Niceë ^ log V. 260.

Te Jvtiüchis. IV. 289- Te
Sardica

,
300. Te Laodicea

, 397.
TeCarthago, 410. V. 369. Te
Konjiantinopnkn, V. 262. Te
Chalcedon, 330.

' X. 123. Te
Saragosfa. VII 258. Te Toledo,

2S9. Te Hippo, 343. Te Car-

thago, 350 351. 358. IX. 197.
aanmerkingen omtrent

eenige kerkregeien van üasi-

Lius, rakende de kerkelijke

tucht, VUL 269.

in veelvuldige kerk-

vergaderingen in Gallien en
elders, X, 121. 123. 133.145.

146.

Kerk-
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Kerkregelen, verzameling van

dezelven, X. 231-238. Verder
voortgezet, XII. 95.— der Trullaanfche kerk-

vergadering, XI. 387.— Grieksch wetboek van

Kei-zer leo den Wijsgeer, XlII

336.
; wetten omtrent de plig

ten en verdere verrigtingen

der Geestelijkheid, XIII 366
en Kanunniken, 368.

Kerkvaders en hunne fchriften

hoe men dezelve moet gebrul

ken, I. Inl. 37.

I hoe derzelver bijzon

dere gevoelens op hun gezag

daarna te onregt als de over

geleverde leer der kerk aan

zien bekomen hebben , II. 270
305.

»— hunne zedekunde, II

381.
—

i

hunne begrippen zijn

niet voor de begrippen van
alle Christenen te houden ,11.

383. Vl!l. 273.
*——— gaven door fommige
woorden aanleiding tot het

invoeren van onbekende ge-

voelens, III, 185.
,«. huf.ne gevoelens over

vervolging en verdraagzaam-

heid . VI. 244.
— derzelver gezag ter be-

llisfing van verfchillen in de

vierde eeuw gebruikt, VI. 253.
_- zijn matige uitlegkun-

digen en met hun overeente-

ftemmen is van geen groot ge-

wigt, VIII. 170.

' en hunne fchriften, hoe
gebruikt moeten worden , I.

Jnl. 17. Waarom in dezeKerk-

gefchiedenis dikmaals bijzon^

dere melding van de lotgeval"

len en verrigtingen van bij-

zondere Kerk leeraren gemaakï
wordt Vili. 212.

Kerkvaders, aanmerking omtrent
hunne uitdrukkingen, IX. 20.

115.

beoefening en uitgaven

van derzelver fchriften , XXVI.
(VIL) 114.

KERKVERGADERINGEN.

Naamlijst der plaatfen , alwaar

dezelve van tijd tot tijd ge-

houden zijn.

Kerkvergaderingen , verzamelin-

gen van derzelver verrichtin-

gen en canones, I. Inl. 39.

wat men door dezeiven

veiftaat , I. 187. 276. Derzel-
ver gefchiedenis is van veel

gewigt, II. 278. Door wien
derzelver handelingen verza-

meld zijn, 279. Hoe en toe

wat einde dezelve te voren
gehouden werden, IV. 73,
Worden vervolgens door kon-
STANTYN befchreven , ald. Ha-
re befluiten aan Goddelijke
gelijk geacht, V. 364. Hadden
een groot vermogen zelfs aan
het Hof der Keizers, fchoon
deze dezelve bekrachtigden,

365. 367. Aanmerkelijk gezeg-

de van GRECORiüs van Nazi-
anzus o mi rent dezelve, ald.

Zij onderfteunen en breiden

het gezag der Bisfchoppen
uit, 368. Waren echter niec

geheel onnut, ald.

• — eerfte Frankifche, ge-

hou«
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houden te Orleam in 511, X,
116. en anderen omtrent de
vrijpisatfen, 121.

Kerkvergadering, (algcmeene)
wanneer deze naam het eerst

gevonden is, X, 155.
< — gezag van derzelverbe-

fluiten, X. 258. Onderftsund
door Keizerlijke wetten , 259.
Gevolgen hier van ten aanzien

der leere, 261.
— van het jaar S14 tot

IC73 was het nog een voor-

legt der Voorden, dat zij kerk-

vergaderingen bijeenriepen en

daarin voorzaten , XIII. 345.
of eene algemeene ook

dwalen kan in het geloof,

XVII. 120. Over derzelver

gezag en aanzien , 126. 195.
» — de hoogheid eener al-

gemeene, ook boven den Paus

te Konflans vastgefteld, 128.

141. Hoe men in de Room-
fche kerk over de uitgeftrekt-

heid van dit befluit dacht,

129.

handelingen over eene

algemeene kerkvergadering,

door Keizer kakel plegtig aan

de Proteftanten toegezegd,

XX. (I.) 209. Schroomvallig-

heid van Paus klemexs VII.

daaromtrent, a/i. Verdere han-

delingen onder Paus paulus
III. 213.

. gehouden te //^e7j, XXII
(III.) 2.

.— te Akxandriey in het

jaar 340, door athanasius,

ÏV. 284 en in 362, VIII. 4.

, — te ^ncyra in Galatien in

315, omtrent hun, die zich had-

den laten overhalen om de af-

R

goden te offeren, IV. 150.
Derzelver kerkregelen, 151.
In het jaar 358, door halve
Arianen , IV. 335.— te Jntiochie, tusfchen

264-269, over de gevoelens
van PAULUS samosatenus,III,
248. Waarom deze vergade-
ring het woord: eenswezens
verwierp. 249. In 331 tegen
EUSTATHius, Lisfchop van /^w-

tioclne, IV. 225. In 34 t in de
zaak der Eufebianen, IV. 287.
Derzelver kerkregelen , 288.
lu 343 door de Eufebianen,

296. In 361 door de Arianen,
351.

te j4quilea , in het jaar

381, vii;. 50.

te Aritninum, ( Rimini')

in 359, in de zaak der Aria-^
nen, IV. 339,

te Arles in Frankrijk in.

314, in de zaak der Donati**-

ten, IV, 139 Derzelver kerk-
regelen, 142. En in 353, ia
de zaak der Arianen, IV. 310..

te Arras, op welke de
Gundulphianen veroordeeld
ziJT), XXII. (III.) 4.

:e5fl2f/, in 1431, XVII,
169-199.

te Cafarea , in 333, te-

gen ATHANASIÜS, IV, 229.

te Casfan , XXIII. (IV.)

13.

te Chalcedon in 451, ïn.

zaak van eutyches, Xf.de

49-60. Zie ook V. 204. 266.

330. X. 134.

te Cirta , naderhand Kort*

Jlantina, in 305, IV, 129
te Diospolis of Lydl/t^

ia 417, IX, 178.

ZcïU
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Kerkvergadering te Dcrdrecht ,

(eerfte Nationale) gehouden ,

XXII. (lil.) 356.
^ te Dordrecht, (eerfte)

gehouden, XXII. (III) 329.

en XXV. (VJ.) 87.

^.—— te £/<|/e,'algemeene kerk-

vergadering in 431 , in de zaak

van NESTORius, X. 362. De
kerkvergadering door cyril-

lus aangevangen voor de aan-

komst der Oosterfche Bis.

fchoppen , 364. Ongenoegen

der Oosterlingen, 365. 's Kei-

zers ongenoegen omtrent het

gedrag der vergadering, 367.

NESTORIUS veroordeeld, 329.

Verdere gevolgen dier verga-

derirg , 370. Aigemeene keik-

vergadering aldaar in 449 be-

fchreven in de zaak van eu-

TYCHES, XI. 38. enz. dejlruik-

vcovers Synode genoemd, 41.

,— te Embden in het jaar

1571, XXII. (III.) 310.

te Gangra in Paflagonie

.

in 360, of voor 341 , tegen de

buitenfporigheid van hetMon-
nikenleven, IV. 394.
— ie Hippo in 393, VII.

342.
te Jervfalem, I.' 187. in

335» om de geioofïbelijceris

van ARJus te onderzoeken, IV.

231-— ' teüTapwain 39i,IX. ic6.

» te Karthogo in het jaar

251, over de afgevallenen

,

III. 18. 21. In 255 over den
doop der Ketteren, 119. In

256 over hetzelfde onderwerp,
120. En nog eens in dat zelf-

de jaar over dezelfde zaak,

325. Verdere bijzonderheden

van deze kerkvergadering,

126-129. In 348 of 349 over

het dempen der onlusten met
de Donatisten, IV. 402. 419.

In 417 en 418 over de leer-

ftukken van pelagius en coe-

LESTius, V. 288. In 395 tegen

de buitenfporige vereering der

Heiligen, VI. 180. In 397 en

398, VII. 343. 350. In 4CI,
VII. 356. In 4c;r, VII. 368. In

410, VIL 3:3. In 412, IXo

153. In 418, IX. 197. Der
Dona'isten te Karthago, VII.

331. En te Cahaifvja, 332. En
nog een derde, 333.
Kerkvergadering te Konjlans »

aigemeene kerkvergadering al-

daar gehouden, XVII. iii,

Derzelver oogmerk, herftel

van de eenheid der kerke en
derzelver hervorming zoowel
in het hoofd als in de leden»

112. Uitvoerige befchrijving

der gefchiedenis van deze kerk-
vergadering, 116-162. Bcoor-
deeling van deze kerkvergade-
ring, 160. Schrijvers van der-

zelver gefchiedenis, 161.

te Könjlantinopolen , in

339 gehouden door de Aria-

nen , IV. 283. In 348, omtrent
den rang der Bisfchoppen van
die ftad, V. 262, Geloofsbe-
lijdenis van deze kerkvergade»
ring, VI. 233. Als eene alge-

meenekerkvergadering erkend,

235- 256.
' tweede aigemeene kerk-

vergadering aldaar, onder THE-
ODOsius, gehouden in het jaar

381, vm. 45. Zie ook VI.

232.
—'—— te Könjlantinopolen, in

448,



VOORNAAMSTE ZA^ÉN. d^jf

448, tegen eutvches , XI. 30.

Kerkvergadering, vijfde alge-

xneene kerkvergadering in het

jaar 553 fe Konjïantinopolen ge-

houden , X, iio. 124.
— ze<:de algemeene kerk-

vergaHering te Konjïantinopolen

in den twist met de Monothe-
liten in hetjaar63o, XII. 230-

258._ algcttieene kerkvergade-

ring te Konflantinopolen ver-

oordeelt de vereering der

Beelden in het jaar 754, XII.

312-322. Aanmerking over de-

2e kerkvergadering, 323.
=— te Konjïantinopolen in

het jaar 861 , XIV. 319. In het

jaar 867, 32S. In het jaar 869,
331. In het jaar 879, 342. Of
deze eene algemeene genoemd
kan worden , 345.

* te Krakau in 1573 en

1576, xxm. (IVO 27.— te Lampfacus, kerkver-

gadering aldaar gehouden door

de Macedonianen, VIII. 18.

*— te Laodicea omtrent het

midden der vierde eeuw, over

deGeesteli kheid en andere ker-

kelijke inrigtingen, IV. 397.
*——— in het Lattraanfche Pa-

leis te Rome in 313, in de zaak

der Donatisten, IV. 138 140.

aant.

' van Lateraan , in het

jaar 649, in de zaak der Mo-
notheliten, Xlf. 218.— te Lateraan in 151 2,

XVII. 303. 322.
. te Lateraan. De kerk-

vergadering aldaar door Paus

LEO X vervolgd en befloren

den i6den Maart 1517, XVII.
R

322. Aarmerkirg omtrent het

geen nog in datzelfde jaar de
Pausfeüjke heerfchappij deed
fchudden, 323.

Kerkvergadering te Lateraan In

1532 , XVJI. 363*— te Milaan in 355, in

de zaak der Ariaren, IV. 310.
' te Medtolanum in het

jaar 390, IX. ic2.

te Nicea, aldaar jn het

jaar 325 in de zaak van ariu»
gehouden, trekt zich ook óq
zaak van meletius aan, IV.

124. 125. 206, Nader berigt

van deze kerkvergadering en
haar befluit omtrent arius,
1R7-204. Schikking van öe-

zelve omtrent den tijd ran het:

Paascbfeejt , 207. Kerkregelea
door dezelve vastgefteld, 209-

215. De befluiten van deze
kerkvergadering door den Kei-

zer bekrachtigd, 217.
tweede algemeene kerk-

vergadering re Nicca in Byti--

nie, omtrent de vereering der
Beelden , in 787, XII. 339.

te Orleans , te ^raufio^

(Orange,') in 441, 51I.X. i2ii

Èn elders, 123. 129.
——— ie Parijs in 825, over

de vereering der Beelden , XIV,
183.

.

—

•—— te P(/ii, algemeene kerk-

vergadering aldaar gehouden
in 1408, ter vernietiging der

groote fcheuring der Wes'er-
fche kerk. XVII. 96. g^. Zet

de beide Paufen af en verkies:

/T.EXANDER V tOt PaUS , lOI.

Oordeelen over deze kerkver-

gadering, 103.

te Pifa in 1511, XVTIt?3
2 Kerk*
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Kerkvergadering te Pofen en
Filna in 1570, XXIII. (IV,;

26.
e te Po/ènini573,XXIII.
(IV.) 27.— te Rheims in 992 , XXII.
(III.) 2. ^

•— ie Rome in 340, door
Paus jüLius, IV. 284. In 499,
X. 172. In 503, genoemd Sjf-

•nodus Palniüris, 174.
.——— te Saragosfa in Spanje

,

in het jaar 380, over het leer-

ftelfel van PRI£CILLIA^u3, ge-

houden, VII. 257. 266.
— . te Sardica, algemeene
kerkvergadering aldaar, in het

jaar 344. gehouden, IV. 297.

Breekt in eene volfla^ene

fcheuring tusfchen dj Aria-

ren en Katholijken uir, 298.

Aanmerkingen over ds kerkre-

gelen dezer vergadering, 300.

gevolgen van dezelve, 304.

Verregaande verbitterirgen

tusfchen de twistende partijen,

305. ATHANAsius wordt in zijn

Bis-iom herfteld, 307. Gevolg
hiervan , 308. VIII. 96-

te Scikzee, XXIII. (IV.)

ï3.
•— te Sekucie (in Karama-

vie) in 359. In de zaak der

Arianen, IV. 344- 347.— te Sendomir in 1570,
XXIII. C'V.) 26.

t te Siena in 1423, XVII.

166.
• te Sinnesfa in 302 , over

den afval van marcellinüs ,

Bisfchop te Rome, en aanmer-

king op het verhaal van deze
kerkvergadering, III. 373.

< ' te Slezan in Moravie

,

XXIII. (IV.) 45.

Kerkvergadering te Sirmitm ia

351, indezaakder Ariar)en,IV.
309.En in 357, tegen fotinus ,

329 In 358, door halve Aria-
nen gehouden, 2'6. 338.

te Thorn in 1 595 , XXIII.
(IV.) 27.

eerlle Toletaanjche kerk-

vergadering in het jaar 400,
over de zaak der Priscillianis-

ten, VII. 288-297.
'— te Trente , gefchiedenis

van dezelve, XX'II, (IV.)

295 348- Eei^chr ij ving van de-

zelve, 352. Hare gevolgen,

354. Z/e ook XXVI. (VIL)
j8. Berigt van de bekrachti-

ging van h^re befluiten dooc
den Paus, XXVI. (VII.) 144.

• Trullaarjche kerkverga-

dering in hel jaar 685, XIL
239.— te Ttirin, in het laatst

der vierde of het begin det
vijfde eeuw, VII. 2B6.

te Tyrus in 33 S. 'egen

ATHANASIUS, IV. 229.
• te Vilnain 1557, XXIII,
(IV ) 28.

re IVorinSy op dezelve
wordt Paus grec^rius VII af-

gezet , XXII. (III.) 2.

in Zevenbergen, XXIIL
(IV.) 8.

Kersfeest, reeds in de vierde

eeuw gevierd op den 2 5fl:eni

December, redenen van deze
tijdsbepaling, door chrysos-

TOMUs opgegeven , VII. 27..

Ketters, aanmerking omtrent

derzelver gefchiedenis , I, jsr,^

354-—««— wie met dien naam be-

noemd



VOORNAAMSTE ZAKEN. aet

noemd werden, I. 353. IV.

392. VI 239. 251.

Ketters of Dwaalleeraars in de

Apostolifche eeutv. iiyMEMus,

ALEXANDER FILETUS , 1. 358.

DIOTREFES en DIM.AS, 359- SI-

MON de Toveraar, 360. dosi-

THEUS, 363. MENANDER, 365.

CERiNTHus, 367. Gnostieken,

370. Nicolaiten, 373. Nazare-

«en, J76. Ebioniten, 379.
• in de volgende eeuwen.
Voortgang der Gnostieken , II.

35. S/STURNIKUS , 36. BASILIUS,

38. GARPOCRATES , 43. VALEN-
TINU3, 48. Ophiïen, 82. cer-

DO, 84. MARCTON, 85. LUCA-
j(us, APELLES, 88. Montanis-

ten, 130, TATiANUS en zijne

aanhangers deEkratiien, 195.
SARDESANES, 207. THEODOTUS,
2 IC. THEODOTUS aanhanger van

den voorgaanden, 213; arte-
iioN, ald. Alogi, 214. pra-

XEAS,2i6. Patripasfianen, 221.

HERMOGENES, 222. PAULUS
SAMOSATENUS, III. 249. MA-
KES,25I. HIRRAX, 274. ME-
LETIUS, IV. 119. ARIUS, 157.

APOLLINARIS, Vlll. 297.
. ftrenge keizerlijke wet-

ten tegen dezelven, VI. 239
« optelling van verfchei

dene foorten in de vierde en

vijfde eeuw, VI. 241.
.— hoe de Kerkvaders om-
trent derzelver vervolging

dachten , VI. 245.
»— haat tegen dezelven,
door de Bisfehoppen opge-

wekt, VI. 249.
' zachter hulpmiddelen
tegen hun ingefteld, VI. 252,

i" wijze van rcdentwisten

R

tegen hun, x.oc]'óiKovo(Aiatv ,Vh
255. Uecordeeiing van deze

^

leerwijze, 259.

Ketters, gefchiedkundige berig-

ten omtrent dezelven , door

FiLASTRius, VL 263. Door
EPiFANius , 278, 293. Door
AüGUSTINUS , 310. Door THEO-

DORETUS ,312.
hevige twisten in de

vijfde, zesde en zevende eeuw
over oude en nieuwe kette-

rijen, X 288. enz. Wijze op
welke men in die twisten te

werk ging , ald.

—. algemeene fchriften te-

gen dezelven, X. 289.

fecten in de Griekfche

kerk , in de elfde en veertien-

de eeuw. Bogomilen, Mesfa-
lianen , Hefijchasten , XIX. 293.

304. 305.
aanmerking omtrent de

Ke'tergefchiedenis in de Wes-
terfche kerk. van 3073 tot

1517. Opgave van ware of ge-

waande ketterijen. Cathari,

XIX. 316. Petrobrufianen, 32Ö.
Henricianen, 328. Walderfen,

330, Albigenfen, 345. Ketter-

corlog tegen de Albigenfen,

354. Kruistogt tegen de S^a-

dmgcrs, 357. ta.nciiei.in, 358.
EUDo of iMCV, 360. Pasfagini

of Circumciji y Capiitnti , yjpoS'

tolici, 361. i3rceders en zus-

ters van den vrijen geest, 363.
wiLHüLMiNA een diveepfter,

364 Het gezelfchap der Apos-
telen of Apostelorde, 365.
Bergharden en Beguinen of
Bagijnen, 366.

waarvan die naam oor-

fpronkelijk is, XIV, 149.

3 Ket-
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Ketters in Frankrijk in de ne-

gende, tiende en elfde eeuw,

XIV. >40.
. te Keulen onder den

naam van Caiharen , XXII,

(III.) 3.

verklaring van th, beza
omtrent der^elver ftraf, XXL
(If.) 34.

KETTERS , SEKTEN,

Naamlijst var\ dezelven,

Abijsfiniers , berigt aangaande

dezelven, XXV. (VI.) 369.

A'^iaforisten, wie deze waren,
XXIII. (IV.) 139.

Adoptianen, oorfprong en ver-

der berigt van deze godsdienst-

partij, XII. 242. In eenel^erk-

vergadering te Frankfort ver-

oordeeld, 258. Aanmerking
omtrent dien twist, 267.

Agnoëcen, hun gevoelen, XI.

133.
Albigenfen, berigt van deze
gezndte in de dertiende eeuw,
XIX. 345. Kruistogt tegen

hen, 351.

Alexlanen, XVIII. 163.

Alogi, of de^e ketters in de
tweede eeuw beftaan hebben

,

II. 215.

Anachoreten, wie waren, IV.

103.

wie deze waren , XXV.
(VL) 359.

Anthropomorfiten , twisten met
dezeiven in de negende, tien-

de en elfde eeuw, XIV. 203.
Antinomianen, wie deze wa.
ren, XXIII. (IV.) 133.

«=- derzelver twist met de

Lutherfchen, XXIV. CV.)293,
Antitrinitarisfen , sanhangerg

van dit leerftelfel , XXIII. (IV.)

26.

berigt aangaande dezei-

ven , 2 j 0-2 15.

'^erzel ver aanhang neemt
toe, XXIIL (IV.) 217, Berigc

omtrent dezeiven in Italië

^

241. In Polen ^ 247.
Aphthardociien, hun gevoelen,

XI, 130.

Apollinaristen, gefchiedenis van
deze gezindte, VIII. 289-321.

Apostolici , een ftcie in de
twaalfde eeuw, XIX. 362.

Apostolisten , oorfprong van
dezeiven, XXV. (VI.) 283.

Arianen , zij , door iconstan-

Tius begunftigd, ftooken na
de terugkomst yan athanasius
te ^lexandris nieuwe onlus-

ten, IV. 282. Zetten paulus,
Bisfchop re Konflantinopolen ^

in eene kerkvergadering al-

daar, met vergunning van den

Keizer gehouden, af, en ftel-

Jen EusEBius ^znNicomedieaa-n^

283. ATHANASIUS houdt ecng
kerkvergadering te yJlexandrie,

284. Begeeren eene kerkver,
gadering van julius te Rome,
ald, ATHANASIUS wordt daar

onfchuldig verklaard, 286. Sla-

gen beter op eene kerkverga-
dering te ^miochie, 287. SieN
Jen EUSEBIUS van Edesfa in plaats

van ATHANASIUS tot Bisfchop
aan, 289- Op de weigering van
dezen wordt OREGORiüS als Bis=.

fchop te yilexatidrie ingevoerd,

291. Hun aanhang pleegt aldaar

veel geweld, 295. Verwarrin-
gen te Konjlantinopülen bij bet
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verkiezen van oenen nieuwen
Bisfchop, 294 Kunnen onder
xoA'STANS in het Westen geen
invloed bekomen, 295. Zen-
den op eene kerkvergadering

te Antiochie eene breedvoerige

geloofsbelijdenis over, 296.

De Westerfche Bisfchoppen
weigeren die te onderfchrij-

ven, ali. Door de beide Kei-

zers wordteen algemeene kerk-

vergadering belegd te Sardica

(in Bulgarie ,) daar de twist

in eene volflagene kerkelijke

fcheuring uitbreekt, 297. De
Westerfche Bisfchoppen zetten

de vergadering aldaar voort,

terwijl de Arianen te Filippc-

poli waren vergaderd , 298.

304. De verbittering der par-

tijen klimt ten hoogden top,

305. ATHANASIUS en PAULUS
worden op eene kerkvergade-

ring \QjeruJalein in hunne Bis-

domraen herfteld, 307. Doch
daarna op Keizerlijk bevel

weer gebannen
, 309. Kerkver-

gaderingen teSirmium QnArles

gehouden, ald. athanasius op
bevel van konstantius ver-

oordeeld, 310. Kerkvergade-

ïing te Milaan ten nadeele van

ATHANASIUS, 311. KONSTANTIUS
vervolgt deszelfs aanhang, 312.

LiBCRiüs, Bisfchop vzn Rome

y

gebannen , en felix aange-

fteld , 314. ATHANASIUS wordt
met geweld verdreven en ge-

ORGius tot Bisfchop aangefteld,

314.. Allerlei geweldenarijen

werden tegen de regtzinnigen

vernieuwd, 316. De Ariaan-

fche partij heeft bijna overal

de overhand, 317. Te Rome

R

was FELTX een Ariaanschge-

zinde bisfchop, 317.

Arianen , verdeeldheid ondec

hun, IV. 318. Waarin de hal-

ve Arianen van de echte Aria-

nen onderfcheiden waren, ald.

Oordeel over hen. 320- Kort

vcrflag van actius, ftichtet

der zuivere Arianen, 321. Zie
AëTius en ook eunomiüs, als

ook kerkvergaderingen.

aanmerking omtrent hunJ
ne twisten, IV. 354. 355. Ge-
ven aanleiding tot veelerleï

fcheuringen, 350. 371.

hunne woelingen te Xon-

Jlühtinopolen , VII. 6j.

— ibatder Ariaanfche ver-

fchillen bij den dood van Kei-

zer KONSTANTIUS , VIII. 2.

hun toeftand onder ju-

lianus Vill. Kerkvergadering

omtrent hun te Alcxandrie ge-

houden
, 4. Vervolg van hunne

gefchiedenis, 7. enz.
. de Kathol ijken doot

hun ftreng vervolgd, VIII. 24,

enz. Aanmerking over deze

vervolging, 33.

hun verdere toeftand,

VIII. 37. 43. 45. 56. 5?- 59.

Verdeeldheden onder hun , 60*

hun ondergang in het

Romeinfche rijk, VIII, 64.

Zie ook ATHANASIUS.
hun toeftand onder de

Gothen, VIII. 66.

hun leerftelfel houdt 'm

de vijfde eeuw nog ftaiid on-

der de Duitfche volken, X.
3C2. Bij de Gothen, 304. Bij

deSueven, 309. Bij de Van-

dalen, 310.

(halve) waario deze van

4. de
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de echte Arianen verfchillen ,

IV. 318.

Ariai.en, ook genoemd Homoi-
oufia en, VIII. 10. Beginnen
den naam te dragen van Ma-
cedonianen, ir. Zie ook IV.

366 367. Trac'iten ook hunne
partij ie verfterken, VIII. ii.

> houden eene kerkver-

gadering te Lampfacus , V .11,

3 8. Worden door valens ge-

drukt, 19. Wenden zich tot

VALENTINIANUS en LIBERIUS ,

Bisfchop van Rome, 21. Wor-
den door LiBKRius in de kerk-

gemeenfchap aangenomen, VIII
22. Gevolgen hiervan in de

Westerfche en Oosterfche
kerk, 23 24.
•——— hun gedrag bij de ver-

leende geloofsvrijheid onder

GRATIANUS , VIII. 4I.

Armeniërs , berigt van hun in

de tvwaalfde eeuw, XIX. 261.
Wankelbare vereeniging van
hun met de Roomfche kerk

,

3".
^ • berigt aangaande dezel-

ven, XXV. (VI.) 367.

ARTEMON, Dwaalleeraar, II.

214.
Askeeten , oorfprong van deze

fecte, II. 170. IV. g6 97. lod.

Zie ook geesidrijverij.

Atheïsten, berigt aangaande de-

2elven,XXIV. (V.) 105.

Audianen of Audeanen , berigt

van dezen aanhang, IV, 381.

"Worden befchuldigd van An-
thropomorphismu?

, 382.

Augustiner Etemiten of Kluize-

naars , oorfprong van deze
nieuwe Bedelorde, waaruit de

gevaarlijklle vyand der Paus-

fen en van derzelver heer-»

fchappij in de zestiende eeuw
is voortgekomen, XVI ;I. 119,

Baruabieten . berigt aangaande
dezelven, XXIII. (IV) 330.

l'^aptisten, zie Doopsgezinden.
Begharden en Beguinen , berigt

van dezen, XIX. 366.
liorboriten of Borborianen , of

ook tot de Gnostieken behoord
hebben, onzeker, II. 48-

Bogomilen , berigt van deze
fecte in de Griekfche kerk in

de elfde eeuw, XiX 298-304.
Budneanen, derzelver oorfprong
XXI1I.(IV.) 249.

Capituaii,eene fekte indeXIIde
eeuw, XIX, 362.

Carpocratianen , II. 43. 210.

Carteiianisme , berigt van de
gefchillen over hetzelve, XXV
(VI) 244

Cathari , nader berigt van deze
fekte en hare lotgevallen in

de twaalfde eeuw, XIX 317-
3'j6. monita en ekbert fchrii-

ven tegen hen , 320. 321.
Schrikkelijke ftrafFen door den
Dommikaan robert aan hun
uitgeoefend, 326.

Chiii^Sien, door dionysuis van
Alexandrie wederlegt en over-
tuigt, III, 156.

Clementinc-e, XVil. 336.
Clerici, wie dus genoemd wer«
den, II. 367.
Coccejanen, berigt omtrent der-

zelver gevoelens over de uit-»

legkunde des Bijbels, XXV.
(VI.) 127.

Coccejanisme , berigt van de
gefchillen o eer hetzelve, XXV.
(VI) 248

Contraremonftranten, derzelvec

oor»
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oorfprong, XXV. (VI.) 86.

Corrupticola:, hun gevoelen,
XJ. J30.

Deïs'en , derzelver oorfprong,
XXIV. (V.) 83. Hunne toere-

ming in Engeland, 92. Dc;r-

zeiver gering getal in andere
landen, 102.

Donatisten, oorfprongen voort-

gang van derzelver' fcheuring,

IV. 127. 128. 131. Aanmer-
king over opTATus milevita-
Kus en andere fchiijvers, aan-

gaande deze fcheuring, 134,

KONSTANTVN begunftigt c^ci-

Li \Nus , en laat zijne zaak te

Rome onderzoeken, 137. De
Donatisten beklagen zich over
^e Lateraanfche vergadering

en beroepen zich op den Kei-

zer, 139 Die eeiie volledige

kerkvergadering te jirles 'm

Gallie bijeen doet komen , 140.

Kerkregelen van die vergade-

ring, 141. Door KONSTANTYN
veroordeeld en ciEciLiAjJüs

viijgefproken , 144. Harde
wetten van den Keizer tegen

dezeiveii, 145. Die wetten

verzacht , en hunne ballingen

teruggeroepen, 14.6. Jireiden

zich verder uit in /Ifrika, niet

zonder geweld te oefenen , 147
Zij houJen eene kerkver>:ade

ring, 14b'. Vervolg van hunne
gefci'i'edenis

, 402-410, Vil.

301-400.
zij leveren een verzoek-

fchrift in aan julianus , om
herfteld re worden , VII 301.

Zij herftellen zich met geweld,

304. Hunne lotgevallen naden
dood van julianus, 307. Wet-
ïen der volgende Keizers te-

R

gen hun, 308. Door hunnen
Bisfcht'p PAi^iMENiANUs verde-

digd, 310. Eu door OPTATUS
wederlegd, 311. BeoorJecling

van het werk van optatus,

31(5.

Donatisten , tychonius maakt

eeiiC verdeeldheid onder hun,

VII. 318. RjzonJethede van

dezen fchrijver, 319-323.
andere partijen onder

hun , bijzonder de l<.ogatis-

ten, VII. 327. De M;iximia-

nibten, 329 Houden eene

kerkvergadering te Karthago,

530. Te Cabar/uja, 33-2 . Ver-

dere lotgevallen der Maximia-
nisten, 335.

vtlen gaan tot de Ka-

tholijken over, VII. 338 3'59.

ftrenge Keizerlijke wet-

ten tegen hun , VII. 352. 362.

369- 370. 373
houden een openbaar

mondgefprek te Karthngo met
de Kaïholijke Bisfchoppen,

VII. 374. Aanmerk il gen over

dit monigefprek
, 382,

zij beroepen zich op
den Kei/jer, Vil. 384 Uitflag

hiervan, 386
derzelver ondergang,

VII. 39'.

laatfte berif'jen van de-

oezelven , V\l 394
aanmerki' g ten bdluit

van de aeichiedenis van hun,

VII. 395-

Doopsgezinden of Baptisten

»

berist aangaande dezelven,

XXIII. (IV.j 189 Onderfcheid

tusfchen dezelvcn en dt; We-
derdoopers, 190. Hun oor-

fprong, 191. Derzelver leer-

5 ftei-
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ftelfel, 196. Hunne geloofs-

belijdenisfen , 197. Zedelijk

beftaan , 198. Verkrijgen vrij-

heid van godsdienst, 199. he-

rige aangaande dezelven in

Duüschland , 200. Azndü Oost.

zee en in Polen, 201. In Zwi&-

ferlandf 202. lu Etigeland, 202-

Uit Engeiani vcrdre-'en, 204.

Leer der Engelfche Baptisten
,

205.
doopsgezinden , derzelvcr toe-

Hand van 1552 to' 1700, XXV.
(VI.) 277. Fijnc Ijoopsgezin-

^en, 27g. Grove, 2S0. Scheu-

ling onoer hun ontftaan, 281.

Hunne vc;ifchillendegodsdienst-

plegligheden, 284. Hun zede-

lijk karakter, 289. Dcrzelver
voornaamile Leeiaa(s, 291.

Ebioniien , welke deze geweest

zijn in de eerfte eeuw, I. 379.
Eclectifchc of nieuw Platoni-

fclie Wijsgeeren .deze gezind-

te door AMMONIUS SACCAS gC-

fticht, I. 46. II. 315-327-

Elcefaiten, welke waren, III. 52.

Enl'.ratiten , aanhangers van ta-

TiANus, II. 195.

Episkopalen in Engeland ont-

ftaan, XXV. (VI.) 32.

Esfeën ,1. 15.

Eucheeten een dweepachtige

.
aanhang, IV. 384.

Eufebianen , zie Arianen.

Euiijchianen, berigt aangaande

dezelven, XXV. (VI) 366.

Extravagantes, XVII. 336.

GaleniS'>n, oorfprong derzel-

vtn , XXV. (VI.) 283.

Gereformeerden , oorfprong van
dezen naam , XXV. (VI.) 69.

Gichtelianen , derzelver oor-

iprong.XXV. (VI.)334.

Gnostieken , voortplanters van
dweeperij en gcvistdrijverij,

waaruit hunne dwalingen zijn

voortgevloeid, I. 37 39.370.
II. 2c8. I^^ 106. Vo.)rigang

van dezelven in de llde ecuw,
II. 35. Derzelver Lccnafs sa-

TURNIKUS, 36- BASILIDI-.S, 38.

CARPOCRATES, 43. VALENTuNUS
zoekt hun leer in een lamen-
ftel re brengen, 48. Deszelfs

leerlingen in verfcheiden ge-

zindheden verdeeld, 58. In-

vloed van deze Dwaalleeraars

op het Chr. Stendom, 59. Ont-
rusten veelmalen de Christe-

nen , 82.

nieuwe Ketters uit de-

zelven, de Ophiten, II. 82.

CEIDO, 84. MARCION, 85. TA-

TiANUs , 194. Hoe zij hunne
gevoelens zogten te verdedi-

gen . 249.
Hafideën , I. 12.

Hattemisten , oorfprong van de-

ze fekte, XXV. (VI.) 343.
Hellenisten, I. 21. 156.

Hemelvereerers {Coelicolcc') wreU
ke waren, V. 134.

Herdoopers of Wederdoopers

,

derzelver oorfprong, XXIII.
(IV.) 175. Hun leerftelfel,

177. Derzelver karakter, 180.

( Zwitferfche ) berigt

aangaande dezelven , XXIII,
(IV.) 181.

teM«n7Zfr,XXIII.(IV.)
182.

Herodianen, I. ir.

Hefijchasten of Quietisten , in

de Griekfchekerk, in de veer-

tier.de eeuw, XiX. 305-311.
Husfiten , ongelukkige oorlog

van deze godsdienstpartij voor
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den Keizer en het Pausfelijk

hof, XVII. 169.

Husfiten in Bohemen, derzelver

gedrag na het uit den weg rui-

men van j. Hus en hieronïmus
van Praag, XIX. 4.05. 406.
Godsdienst- en Burgeroorlog

door hun bcgoiinen van 1420
tot Ï434 ^^'^- PartijTchappen

onder hun, HorebitCfi in IVee-

nen, 408- Aanmerking omtreni

de Pikardr-n en Adamiten on-

der hun, 4-9. Hunne onder-

handelingen met de kerkver-

gadering te Bazel, 4[o. Ver-

gelijk met hun getrofFen, ali.

Gevolgen hiervan. 411. enz.

Hypfiftarien , welk eene gezind-

te dus genoemd werd , Vlll.

324-

Jacobiten of Monophijiïten

,

berigt van deze'ven in de ze-

vende en achtfte eeuw, XII,

191-197-
• hun toeftand in de ne-

gende, tiendeen elfde eeuw,
XIV. 131.

«—

.

twisten met hun in de

dertiende eeuw, XIX. 257.

Vereeniging van hun met de

Latiinfche kerk , XIX. 315.

berigt aangaande dezel-

ven, XXV. (VI.) 367.
Tan-Jakobsgezinden, oorfprong

derzelven, XXV. (VI.) 287.

Janfenisten, oorfprong van de-

zen aanhang, XXVI. VII.) 11.

:r—— hunne verdienden in

de zedekundige Godgeleerd-

heid, XXVI. vVII.) 108.
•=- hunne twisten met de

Jezuiten, XXVI. (VII.) 188.

Johannes-Christenen, berigt aan-

gaande dezelven, XXV(V1)3 70

Joristen , oorfprong van dezel-

ven, XXIII. ciV.) 187-109.
Kalvinistcn, (geheime) wie
deze waren, XXIII. (IV.) ii5.

KoIIegianten of Rhijnsburgers,

oorfprong van dezelven , XXV.
(VI.) 310.

Konformisten in Engeland ont-

ftaan , XXV. (y],^ 29.

Kontraremonflrar.ten
, gefchie»

denis van hunne gefchillen,

XXV. (VI.) 221.

K<jpiaten, welke waren, V,
238.

Kopten, berigt aangaande de-

zelven, XXV. (Vi.) 367.
Krypto -Ka! vi nisten , wie deze
waren, XXIII. (IV.) 115.119.

K'vakers, opkomst derzelven,
XXV. (VI.) 318.

Labadisten, oorfprong derzel-

ven, XXV. (VI.) 337.
Lazaristen, wie aldus genoemd
werden, XXVI (VII.) 29.

Lutherfch&n te Amfterdam kan-
ten zich tegen de Gerefor-
meerden, XXII. (III.) 24(5;

• pogingen aangewend,
om hun met de Hervormden
te vereenigen, XXII. (III.)

260.

verzetten zich tegen hec
ontwerp van eendragt, XXIII.
(IV.) 126.
—

'

derzelver verfchillen

met de Hervormden, XXIV.
(V.) 278. Met de Remonftran-
ten , 282.

onderlinge gefchillen
derzelven, XXiV. (V.) 283.

derzelver twist met de
Antinomianen , XXIV. (V.)
293. Met de Synergisten,
XXiV. (V.) 31S.
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Macedonianen, dus v/oidenook
geiiuemd de Halve- of Semi-
i\rianen,IV. 366. 367. VIII.

II. Zie verder Arianen. (Halve)
Ivlanicbecn , aanhangers van ma-
KES , hunne inrigting en ge-

bruiKen, III 271.
-»—— voortgangen van deze
ketterij in de vierde eeuw,
VII. 22'2. Verfcheidene twist-

fchriften tegen hen, 224. Re-
denen, waarom het Maniche-
ismus zich zoo heeft uitge-

breid, 225. Keizerlijke wetien

tegen hun uitgegeven, 227.

Hevige haat der Katboiijke

Leeraren tegen hen, 231. Schrif-

ten tegen hun uitgekooien van

DIDYMUS, GREGORlüS , BÏS-

fchop van NysJ'a , en augus-
Ti^us, 233. Eenig berigt van

hunne zedenleer, 235. faus-

Tus de uitmuntendfte onder
hunne Leeraars , 244. Hunne
belijdenis volgens faustus ,

246-248. FELix, een Leeraar

van hun, gaat tot de Katholij-

ï:e kerk over, 249. Het Ma-
nichtïsmus plant zich tot in

de twaalfde eeuw toe onder
nieuwe namen wijd en zijd

voort, 254. Zie verder van
hun X. 298.

> verder verflag van de-

Zclven, XII. 182.

hier voor worden ook
gehouden deCatharen, ketters

te Keulen, XXII. (III.) 3-

IMaroniien, oorfprong en ver-

der bersgt van deze godsdienst-

partij, XII. 242.— aanmerking omtrent de-

ze fekte, XiX. 265.
'—•—— herige aangaande de-

zelven , XXV. ( VI. ) 370,

Matemannen , worden mishan-
deld in^ntyverpeji, XXII. (III.)

5.

Me!chizedekiten , een zekere

lekte, II. 213.
Mendaïten, wie waren, I. 94.
Mennoniten, zie Doopsgezin-
den.

Mesfalianen , een dweepachtige
aanhang, IV. 384. Beoordee-
ling van de berigten omtrent
hun, 388. Verdere gefchiede-

nis van deze lieden, 389.
een fektenaam in de

Griekfche kerk, in de elfde

eeuw , XIX. 304.
Monophijfiten, derzelver oor-

fprong, XI. 64. Door den.

Keizer basiliskus begunfligd,

72. Zie verder van hun, 77.
92. 96. Vallen in nieuwe ver-

fchillen, 130.
•' berigt van dezelven in

de zevende en achtfte eeuw,
XII. 191-197.

of Eutychianen , berigt

aangaande dezelven , XXV.
(VI.) 366.

Monotheliten , oorfprong van
den twist met dezen, XII. 198.

Vureeniging (e Alexandrie met
hun getroffen, 202. sophro-
Kicus een Monnik uit Damas-
cus , verzet zich tegen deze
vereeniging , 203. sergius

,

Pa'riarch van Konjlanthwpolen

^

fchrijft aan den Roomfchen
Jiisfchop HONORius, 205. Ant-
woord van HONORIUS, 206.

sofHuoNius veroordeelt deleer
^\tr Moncuheiiten op eene
kerkve: ^ndering te Jerufalem,

207. Ecthef.s door Keizer na-

EA.-
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RACLius uitgegeven, 209. Zij

worden te Rome veruorJeeld
,

211. Ook in Jfrika, 212. Kei-

zer KONSTANS gcCfc 6606 nieil-

we wet uit, Typus genoemd,
215. Gedrog van den Room-
fchen BisTchop martin I 218.

De Lateraanfche kerkvergade-
ring veroordeelt den Typus ie

gelijk met de leer der Mono-
theliten, 2:9. Gevoïgen-hier-
van voor MARTIN, 221, Lot-
gevallen van den Abc maxi-
mus, 223 Stilltaud van dezen
twist , 227. Aanleiding tot

vernieuwing van den twist,

228. Zes'^e algemeene kerk-

vergadering te Koiijlantinopol n,

230. DeTru!laa-fche kerkver-
gadering onder Keizer justi-

NiAAN II 238. Keixer philip-

picus begunftigd hun, 240.

Hun voorfpoed duurde niet

lang, 241.

Monothelieten, berigt aangaan-

de dezelven, XXV. (VI.) 370.
Montani&ten, verflag wegens
derzelver leer, II. 130. Scheu-

ring met hun, 135. Beoorde-
ling van deze fcheuring, 137.

Schrijvers over dezelve, 138.

TERTur.LiAKus gaat tot hun
over, il. 328.

Mijftieken , velerhande zin door
bun in de H. Schrift gezocht,
XIX. 19. In de Grickfchekerk
Hefijchascen genoemd, XIX.,

305-
• derzelver verdienden in

de zedekundige Godgeleerd-
heid, XXVI. (VII.) 59.

' (bedorvene) derzelver

gefchicdenis, XXV. (VI.;
324.

Nazareenen, welke de gevoe-

lens zijn geweesr van deze ge-

zindte in de eeifte eeuw, I.

376.
Nestorianen vestigen zich ia

China, XI. 300
verder berigt van de-

ze'ven, XII. 188. Uitgebreid-

heid van derzelver kerkelijk

gebied, 191.

berigten aangnnnde hun-

nen toeftand in de negende,

tiende en elfde eeuw, XIV.
131.——— twisten met hun in de
twaalfde en dertiende eeuw,
XIX. 256.

berigt aangaande dezel-

ven, XXV. (VI.) 3Ó4.

Nicolaiten, wat men van deze
gezindte in de eerfte eeuw te

denken hebbe, I. 376.

Niobiten, hun gevoelen, XI;
140.

INonkonformisten in Engeland

ontdaan , XXV. (VI.) 29.

Parabolani, welke waren, V.
237-

Pafagini of Circumcifi, eene
fecte in de twaalfde eeuw,
XIX. 361.

Patropasfianen en Monarchia-

nen, aanhangers van praxias,

II. 221.

Pauiicianen, een naam, onder

welke de Manicheên zich ver-

toonden in de zevende eeuw,
XII. 182. Berigt van dezelven,

183. enz.

— hun toedand in de ne-

gende, tiende en elfde eeuw,
XiV. 132. Worden vervolgd

in Frankrijk 136.

Pelagianen, verhaal der Pela-
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giaanfche twisten, JX. 128-

232.
Pelagianen, veroordeeld in Ci-

licie , IX. 221. In Gallien, 222.

In Brittannien, 223. De Mon
niken van Adrumetum maken

AUGL'STii^us tegenwerpingen,

225.
t— beoordeeling van den

twist met hun, IX, 241. Korte

opgaaf van hunne leerftellin-

gen door augustinus, 242.

,— berigt van de gefchrif-

ten over de Pelagianen en

halve Pelagianen in het licht

gegeven , IX, 243-
. (halve) oorTprong van

dezelven, IX. 232. Twisten

?an AUGUSTINUS met hun, 233-

238. Zie verder van hun, X.

326-337.
Petrobrufianen, berigt van deze

fekte in de twaalfde qquvj ,

XIX. 326.

Phantafiastse , hun gevoelen

,

XI. 130.

Photinianen in Tolen^ berigt

aangaande dezelven , XXIII.

(IV,) 252-255.
Prsdestinatianen.of deze eenen

bijzonderen aanhang uitge-

maakt hebben , X. 339.

Presbijterianen in Engeland o\M-

ftaan, XXV. (VI,) 32.

Priscillianisten , verfcheidene

Bisfchoppen van hun inge-

wijd, VJI. 287. Derzelver leer-

Hellingen in eene kerkverga-

dering te Toledo veroordeeld

,

288. 297. Twee Friscilliaan-

fche Bij-fchoppen herroepen

hunne gevoelens, 297, Hun
aanhang blijft voortduren en

krijgt verfterking in Spanje^
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299. Zie verder van hun, X^
301.

PuriteireJi in Engeland vervolgd,

XXV. i VL) 32 3S.
Pyrrhonisten , I. 41,

Reformés , oorfprorg van dezen
naam, XXV. (VI.) 69.

Remonftranfen , oorfprong der-

zelven, XXV. (VI,, 86.

gefchiedenis van der-

zelver gefchiilen, XXV. (VI.)

220.

Renionftrantscb - Hervormden,
derzelver totftand, XXV, (VI)

307. Hunne godsdienstplegtig-

heden en leer, 308. Hunne
voornaamfte godgeleerden, 309.

llhijnsburg-ers , opkomst derzel-

ven, XXV. (VI.) 3! o. Ver-

fchülen onder hun, 316.

Rogati.^ten , VJI. 327,
Rozenkruizers, oorfprong der-

zelven , XXV. (VI.) 329.
Sabeërs , wie zoo genoemd
werden, I. 94.

Sabiërs of Johannes-Christenen,
berigt aangaande dezelven,
XXV. (VI.) 370.
Sadduceën, I. 13,

Sceptici, I. 41.

Scholastici, welke oudtijds wa-
ren, I. Inl. 47.

Scotisten en Thomisten, XIX.
145-

Semi - Arianen, zie Arianen,
(halve)

Semi-Pelagianisme, berigt aan-

gaande dezen twist, XXVI,
(VII.) 166.

Sethianen, ketters in de tweede

etuw , II. 84.

Scheuring van kovattanus tff

iJome, III. 27. Van meletius

in Egypte, IV. 119. Der Do-
na-
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natlsfen \r\ Afrika^ i2-j. Twee-
de Meletiaaniche te Jntiochie^

350. Van LUCIFER te CagUari

,

371.
Schwenkfeldters , berigt omirent
hunnen aanhang, XXV. (VI,)

336.
Socinianen, derzelver oorTprong
XXIII. (IV.) 255. Hun leer.

ftelfel, 262-271.— derzelver ftaat in Polen,

XXV. (VI) 293. Hun verval

en verbanning, 296.
Stadingers, kruistogt tegen de-

zelven, XIX. 357.

Stoïcijnen, hunne gevoelens,
I. 42.

Stijiitee, Pilaar - Heiligen , wie
de eerrte van dit foort geweest
is, VI. 3.

Sijnergisten , wie deze waren,
XXIII. (IV.) 139.145.

• derzelver verfchülen

roet de Lutherfchen, XXIV.
(V.) 315.

Sijnkreiisten , verfchillen met

dezelven , XXIV. (V.) 362.

Taboriten, wie dus genoenid

werden, XIX. 406.

Theopafchiten , verfchil met

dezen , over de vraag , of God
geleden heeft, XI. loi-iii.

Therapeuten,!. 18, 169. aant.

ïhom'isien en Scotisten, XIX,

H5.
Triiheïien, bun gevoelen, XI.

135-

Twijfelaars, welke deze waren,
I. 41.

Ukewallisten , derzelver oor-

fprong. XXV. (VI.) 287.
ünitarisfen, derzelver flaat in

Folenen Engeland, XXV, (VI.)

293. 305.

Verfchoristen, oorfprong van
deze fekte, XXV. (VI.) 342.

Voetianen , berigt aangaand©
hunne wijze van uitlegging des
Bijbels, XXV, (VI) 133.
Vuurmylliken , oorfprong der-
zelven. XXV. (VI.j 329.
Waldenfen, berigt van dezen
aanhang, XIX, 330-344. Hun
oorfprong, 331. Hoe ook an-
ders genoemd werden

, 333.
Wijken af van de Roomfche
kerk, 334. liefchrijving van
hen door eenen Franfchen Cis-
tercienfer Monnik, 335. Hun-
ne voornaamfte leerftellingen ,

333. Hunne inwendige ge-
iteldheid, 341. Worden on-
derdrukt en vervolgd, 342.
37I'

Wederdoopers , begin van der-

zelver woelingen, XX. (I.)

171. Eenige Hellingen , welke
jACOBus CAUTius voorfteldc,
om te redentwisten , ald.

—

'

opfchuHdingen van de-

zelven in Zwitfertand , XX.
(!•) 337- Hunne ftellingen ,
338. Geven blijken der he-
vigfte dweeperij, 341. 342.

of Herdoopers , der-
zelver oorfprong, XXIII. (IV.)

175. Hun leerdelfel, 177. Der-
zelver karakter , 780.

(Munfterfche) vertoo-

nen zich in ^mjlerdam, Le\den,
Vriesland en ontwerpen ,XXIU.
(IV,) i"3 Derzelver oproe-
rigc handelingen te Muujler,
183. 184.

( Zwitferfche ) berigt

aangaande dezelven , XXIII.
(IV.) 181.

te Muti/ler, i8a.

Ze-
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Zeloten , wie waren , I. 80, 2 1 1.

Zwinglianen , hevige twist van

LUTHPR regen hun , over btt

H. Avondmaal, XX. (I.) 212.

Ketterdoop, wat aanleiding tot

den twist over denzelven ge

geven heeft, II 354.. aatit.

Verdere hevige verfchillen

daarover, III. 1 15-134. Aan-
merkingen daaromtrent, 135-

13B.

Ketterijen, fchrijvers over de-

zelven in het algemeen, XII

177. TiMOTHEus, ald. Ande-
ren, 180.

verdeeling van dezel-

ven in onderfcheidene klas-

fen, XII. 178.
- van WILLEM KORNELIS-

SE, Priester te j4ntwerpen,

XXII. (lil.) 6.

Kettergerigt te Nopels , XXIII.

(IV.) 7o-
Kettergefcbiedenis van de eer-

de eeuw, I. 351-382, Van de

tweede eeuw, II 35. enz. 82.

enz.

Kerternamen , lijst van dezel-

ven in de twaalfde eeuw, XIX.

326.
Ketteroorlog of kruistogt tepen

de Albigenftn in de twaalfde

en dertiende eeuw, XIX 351.

. tegen cle Stadingers of

Stedingers. XIX. 357.

Keiterregtbank , zie Inqu'fitie.

Kinderdoop, luthers gevoelen

om'rent denielven, XX. (I)

215
Kindermoord te Bethlehem, 1.

71. en aant

Klarisfm, ftichting van deze

orde, XVIII. 77-

Kleederpracht der vrouwen

,

TERTULLiAKus fchrijft tegcu

dezelve, il 334.

Kleeding der Gees'elijken, hoe-

danig eertijds was, V. 308.

Klerken, waarvan dit woord
afftamt, II. 367. aant.

van waar deze naam af-

komftig zij, XXII. (Ili; 6.

. ( Reguliere ^ llichting

van deze orde, XXIII. (IV.)

328.

Kloekmoedigheid van eenen ou-

den man voor zijne regters,

XXII. (III.) ICO.

Klooster, het eerfte door pa-

ctioMius ie Talenna in Egypte

gedicht, IV. 105. Bevat in 't

midden der vijfde eeuw om-
trent 5,000 Monniken, iio.

vele te Rome opgerigt,

IV. 285 En andere in het ver-

volg, VI. 70. 71.

vermaarde , aangelegd

in de zevende, achtfte en ne-

gende eeuw, XII. 15. Vrijhe-

den van dezelven , 16.

krijgsdienften van de-

zelven gevorderd, XIV. 3.

aanteekening omtrent

het Klooster Clugny of Clwiy

Chmiaciim, XIV. 9-18.

(lichting van het Kloos-
ter Corvey aan de Wezer, en
arderen,XIV. 25 Van Mont-.

ferrat in Katalonie , 27.

Kloostervoogden, XIV,

33-

Nonnenkloosters in d»
negende eeuw, XIV. 34.

Kloosrerfchoolen , de

voornaamfte bewaarplaatfen

der geleerdheid, XIV. 35.

XV. 68.

KI008-
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Kloosters der Griekfche Mon-
niken, XXV. (VI.) 358.

Klooster- Geestelijken, derzel-

ver gefchiedenis, XXIII. (IV,)

311-

Kloosterlingen. Josbandi'aheid

derzelven in Nederland, XXII.
(III.) 13.

. velen van dezelven ver-

laren hunne Kloosters en be-

geven zich in het huwelijk,

XXn. (III.) 54
Kluizenaars, oorfprong van dit

foort van leven , II. 436. 437.
IV. 96.— de eerde is geweest pau-

lus van Thebe, II. 436.— aanmerking omtrent dit

foort van leven en den oor-

fprong der Monniken , II. 438.
IV. 96. 97- 103.

i— eenige berigten van hun-

ne leefwijze, VII. 126.

(Augustijner) aucusti-

Nrs infteller van dezelven,

VI. 69,

Knecht der knechten , wanneer

deze tijtel door de Bisfchop-

pen te,rst gebiuikt is gewor-

den, X. 165-

Komisch zedelijke Prediktrant,

eenige ftaalrjes daarvan opge-

geven , XIX. 240-245.

Konventuaei', oorfpmng van

deze orde, XXIII. (IV.) 31Ö.

Koran of Alko^an, eenig berigt

van dezelve, XI. 332.

Kritiek des Bijbels , toeftand

van dezelve van 1552 tot 1700,

XXV. (VI.) 107.

des N T. toeftand van

dezelve, XXV. (VI.) 109.

Kruis, gevoelens om'rent het

teken des kruis, III. 434. Eer-

bied voor hetzelve in bijge-

loovigheid veranderd, iV. 29,
92.

Kruis , vinden van hetzelva

door HEi.ENA, een verdichtfel,

IV. 88.

aan het teken van het-

zelve al vroeg een groot ver-

mogen toet^efchreven, III 434.
Kruisdraagrters , (geestelijke)

oorfprong van deze orde van
Nonnen, XXVI. CVIL; 36

Kruisheeren , zie Duitfche Rid-
ders.

Kruisftraf, door konstantyn
voor altijd afgefchafr, IV. 93,

Kruistogter, wai neer die be-

gonnen zijn , XV. 13.

rutrioe gevolgen vaa
dezelven, XV, 43.

Krui«vaarten , aanleiding tot de-

zelven, XV. 267. Vergadering

te Piacf-nfa en Clermont, om-
trenr de.-elven gehouJen , 270.

Men reemt het kruis aan, 272,
Groote geestdrift tot dezel-

ven, 273 Op ogt van den eer-

den hnnp der kruisvaarders,

274 Optogt van het hoofdle-

ger order godfried van Bouil-

lon, 275 Gedrag van den

Griekfchen Keizer alexius,

276.
de kruisvaarders vero-

veren Nicea en Cilicie, XV.
277 Antioclne , 278- Het kas-

teel van yintiochie, 2^1. Jeru-

falem , 282. 283. Verdere ver-

overingen , 286.

GODFRIED van Boniiion

wordt Koning van Jerufalemf

XV. 284. balduin volgt na
zijne;, dood hem op, 287. Zie

ook Jerufalem,
Kruis-
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Knusvaarten , opVomst der Rid-

derorde var. Maltha enz. XV.
290. 292.309. Zie Ridderorde.
.»—— Paus EucENius Ili. ver-

maant tot een' rieuwen kruis

tOgt, XV 295 BERNHARD,
Abt van Clairveaux, predikt

den kru;siogt- 296. 298- Mis-
lukking van dien togr

, 301.
«-—— de zaken der Christenen

raken in Palestina meer in de
war, XV, 302-305.

p— toerusting tot eenen
nieuwen kruistogt, XV. 308.

Kruistogt van Keizer fredrik

I, van RicHAKD, Koning van

Engeland i en filips augustus,
Koning van Frankrijk, 309.

Ongelukkig einde van dien

togr, 309— nieuwe kruistogt der

Franfchen en Vene la'^en , XV.
311. Konftantinopolen door de-

2e kruisvaarders ingenomen,
312.
j— ongelofelijke drift voor
dezelven , XV 314.

1— kruistogt van /\ndreas.

Koning van Hongaryen , XV.
315. van Keizer frderik II,

316. Van den H lodewyk
,

Koning van Frankrijk, 321.

Tweede kruistogt van denzeif-

den, 323.
«——— noodlottig einde van

dezelven, XV 324. Laatfte

pogingen tot nieuwe, 325.
.^-. gevolgen der kruistog-

ten, XV. 327.
<— tegen de Husfiten, XXII.

CIII.^ II.

Kunllen , de zeven vrije kun-

ften in het Westen , welke dus

genoemd werden , XIII. 49.

Kunften, ftaat derzejve in £a.
ropa van 1552 tot i7co,XXlV.
(V.) 68-75.

Kwaaci, gevoelen omtrent des-

zelfs üorfprong, II. 425. IX*
27-

Kweekfchoolen voor toeko-

mende Leeraren hadden al

vroeg plaats, II. 226. 227.

L.

Land - Bisfchoppen , reeds vroeg
bekend , II. 409 aant. IV. 152.
Worden allengs afgefchaft , V.
373.
Landvoogdes fe van Holland
legt hare waardigheid neder,
XXII. (III ) 280.

Latijnfche, fcheuring tusfchen
deze en de Griekfehe kerk,
XIV 316, enz.

voortduring der twis*

ten tusTchen de Latijnfche en
Griekfehe kerken in de Xlld©
CL'Uw, XIX. -^64. Haar toe-

ftand in de XlVde en XVde
eeuw. 285. Herhaalde pogin-
gen ter vereeniging der La^
tijnfche kerk, 286.

wankelbare vereeniging
dei A'meniers met die kerk^
XIX. 311. Vereeniging met de
Jakobieten , 314. Ketierge-
fchiedenis in deze kerk, zie
ketrers,

Latijnfche taal , wanneer in den
keikedienst ingevoerd is, Xlf.

123.

Leeken, wie zoo genoemd wer-
den, II. 367. V. 227.

Leenroerigheid, na de tijden

van GREGoniüS VII. in de
XUde eeuw begon men van

de
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de leenroerifiheid van al!e

Christelijke Rijken van den

Paus te fpreken, XVI. 137.

Zie ook 141.

Leer der Aposrelen,!. 318. 321.

— der Ctiristenen in de

tweede en volgende eeuwen
>

volgens jüSTiNus den IVjarte-

laar en anderen, opj:emaakt

uit de fchriften van hunne
leeraars, II. 112. enz. Zie
fchrijvers.

._— «. aanmerking hoe ligte-

lijk de- zuiverheid en een\7t.u-

digheid van dezelve heeft

kunnen bezoedeld woiden,
II. 120. igg.

Leeraars In de Christenkerk

,

hoe eerst genoemd, gekoren
en bezorgd werden, I. 34/^.

345. IJver van dezelven, II.

224.
hoe dezelve reeds vroeg

aangekweekt werden , II. 226.

Zie fchoolen.
— hun leer. Zie leer.

*- verfcheidene door hun
ne geleerdheid en fchrifien

vermaard , III» 42. Zie ook
fchrijvers.

' begonnen allengs hoog-

moedig en heerschzuchtig te

worden, IV. 5.——.— bijzondere wetten om-
trent hun en hunnen ftatd,

IV. 2)9? ' Zie üok kerkregelen.

wetten.
—-—— onderfcheiden zich al-

lengs onder den naam van

Geestelijken van de Leeken,
V. 227.
*— hunne leerredenen wer-

den oudtijds wel eens open-

lijk toegejuicht, VII. 20. Door
S

cHRYSOsTOMus afgekcurd, 21.

Leeraars der H<?r vormden vlug-

ren uit de Nederlanden, XXV»
(VI) 71.

Leeraar- of Priesterambt, aan-

merkingen van CHRYSOSTOMUS
omaert hetzelve, VII. 10.

in de eerfte eeuwalleeri

tot de Bisfchoppen bepaald ,

VIL 18.

Leerredenen , merkwaardige
aanmerking van ciirysosto»

MUS over derzelver toejuichtn-»

gen, VII. 21. Als ook van
AUGusTiKüs, 23.

Leerregelen, (Dordregffche)
oorfprong van dezelven , XXV*
(VI) ai6.

Leerfteliige fchrij^'ers in de
Vde, Vide en Vilde eeuw,
X 279

Leeiftukken der vroegere ChriS«

tenkerk, waaruit dezelve kun-

nen opgemaakt worden, VIII,

212.
'— zie D-*op, Avondmaal,

Dritëenheid enz. Alb ook ge-

voelens.

Lev.en der Heil. Schriften ten

fterkften bij de eerfte Chris*

tenen aangeprezen, VI. 132.

Welke bepaling men daarbij

maakte, 141. Misbruik van
hetzelve, ald.

Legenda aurea , welke deze we-
ren . XVi.I. 361.

Legenden , wat men dnor ds-

zei ven verftaat , I. Inl. 56.

Derzelver aantal zeer groot,

ald

Legioen, (gefchiedenis van he£

Blikfemend) II 179.

(Thebaansch) gefchie.

denia van hetzelve , III. 3 1 8^

2 D«
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De echtheid van hetzelve te

regt ontkend, 321.

Letterkunde , (Griel' fche en He
breeuwfche) (oclland dcrzelve

,

XXV. (VI.) 9«.

. (Griekfche) toeft?nd

derzelve van 1552 tot i7CO,
XXV. (VI.) 104.

Le^ierkundi^en in de XVde en

XVIJe eeuw. Griekfche en

Latijnfche, XV. T65 Dut
fche, .171. Franfche , 196.

Spaarfcheen Engeifche, 1^7.

Hongaar fche, 198.

Letterkundige (oeftand van Eu-

ropa in het begin der zestiende

eeuw, XX. (I.) i.

Leugen, aanmerking v9n ori-

GENES oniirent denzelven, III.

69.

Levensbefchrijvers der Heili-

gen , XVIII 358-

Levensbijznnderheden van fran
CISCUS JLNIUS, XXII. (III.)

194-
Levenswijze der Christenen

,

VI 307 308.

Liber Conformitatum , oogmerk
va: het fchrijven van dit boek,

XVIII 86.

Lichrm sfe, oorfprong van dit

feest, X. 171.

Liederen, aanmerking om'^^ent

het bekende kerklied : JeDeum
Laudamus , IX. 116.

Liei.ieiMlen , reeds voeg bij

de Christenen in gebruik, II.

363.
Liesvel'ffche ^\)he\ te Antwerpen
gedruk , XXII. (III ) 68

Lig'geloviglicicl van fommige
oiiie kerkelijke fchrij vers . I.

124.

Litanien , van waar dezelve

oorfpronglijk zijn, V. 351;
Vtióüie aanmerkingen omuent
dezelve, VII 60

Liturgie»- , I, Inl 40. Aanmer-
king omirent dtzelve, Vil.

61

Liturgie der Kek vaderen, aan-

merking omtient dezelve, VIII,

2R2.

Rnomfche Liturgie of
Kerkedier.>r, in Spmje inge-

voerd , XIX. 2. Wai. men te

verftaan h':bbe door de Gotht-
fche of ]VIo<:3 abifche, ald.

Opgaaf van verfcheidene fchrij-

vers over de Liturgie, 3. 4.

6. 7-

van Trerte , berigt aan-

gaande dezel^'e, XXIII. (IV.)

360
Liturgifche fchriften , bijzon-

derst van isiDORUs, XII. 117.

fchriften, of over ds
herkplegrigheden var amala-
Rius, XIV. 85 Van walafri-
DUS sTRABO , 88, Van romi-
G7US, 89.

Logistee en Decrotistee , wie zoo
^e' oemd werdec, XV. 122.

Lollards XVIII. 163.

Lolh'-ds of Lolards in Afit^

werpen mishandeld , XXIL
(IH ) 5-

Lo'-etto, verhalen van het hei-

lige huisje xiTi Loretto y XVIIL
374.

M.

Maarcirkel, waaruit het Ga!*

dennecal daarna ontrtaan is,

het opflelien daarvan aan eu-

SEBius van Ccsjarea toegefchre-

ven , IV. 208.'

Ma.
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Magie of Toverkunde, waarin

bellond, I, i6i.

IVIajoristen , wie aldus genoein J,

XXill. CIV.) 140.

JVIalcontenten, oorfpr<^ng van

dezen naam, XXII. (III.) 360
IVIalthezer-Ridders, zie van de-

zen XV. 290.

Mammotrectus , een ellendig

uitlegkundig fchoolboek in de

XVde eeuw, XIX. 67.

Martelaren, eeibied voor de

zelven, I. 233. Aanmerking
omtrent derzelver getal, 259.
III. 365-

^ — aanmerking omtrent hun-

nen ijver, II. 65 I53. iSS-

186. 187. 205. 206 355-
wanneer men den dag

van hunnen dood begon te

vieren, II 161. Verdere be-

rigten van hun, 186. 187.292

314. 4C2 426 427. 431. Ili.

332. aant.

II. 234. 314. III. 67.

186. 389.
graven van dezelren,

III. 386. Biddtn bij dezelven,

IX. 314-
. aanmerking omtrent de

ware en vtTdichte, UI. 367.
>_ de ligchamen van twee,

GERVASius en PROTASius, len

tijde van ambrosius, gevon-

den, IX 82.

kerken ter hunner ge-

dachtenis gefticht, VL 170.

Lofredenen op hun gehouden,

J71. Door BAsiLius , 172.

CREGORius van NysfOf 173.

AMBRUSIUS, 178, AUGUSTINUS,

279 Oe kerkvergadering te

Ca-tLago zet perk aa de ver-

«firing der Heiligen, 180. Hoe
S

men allengs in derzelver ver-

eering npKiom, 181.

Marrelaren, veree-irg van hunne
reliquien of overblijf^ie'en,wan-

reci begonnen, VI 189. Hier

tegen verzer zich vigilantiuS

ten rterkde . als ook le^en

andere bijgeloviiihe-'en, 218.

Martelaren , lirin* gelagen op

hunne graven te houden door

AMBROSIUS afgefchaft, IX. 76.

— welke voorname er ge-

weiist zijn, stephanus de Di-

aken. I. 157 jAOBUs de Apos-

tel , 176. jAcoBus de Kleine f

244 PETRUS en PAULUS Apos-
telen, 161. SI.MON, il. 6. IG-

NATIUS, 18. JUSTIKUS , 153-

POLYCARPUS, 154. SANCTüS,
MATURU'S , ATTALUS, ALEX^N-
DERBLANDINA. I87. 189 I9I.

Bijzonderheden van potami^e-

NA en BAsiLiDES , 295. En van
PERPETUA en FELICITAS, 295.

FABIANUS, 423 MATRAS CQ
Q.UINTA, 424. JULIANUS, 425.
MACAR, DIONYSIA, DIOSCORUS ,

426. BABYLus, 429. en vele
anderen, 431. sixtus.III. 143.
LAURENTius cn anderen, 145-
148. MARINUS, 151. LUCIANUS,

289 ^DFSIUS, 330 APPIANUS,

331. siMEüN, Bisfchop van
delende en Ctejifon, IV, 275.
en vele anderen, 277.

der Hervorming, XX.
(!•) 173-

opgave van verfcbeide-

nen , welke in Fran^rzji wegens
hunne belijdenis der hervorm-
de leer ten dood zijn gebragt.

JAN LÊ cLERc, XXI. (II.) 139.

JAK'>B POUENT, I45. WOLF-
CAWG SCaUCII, 148. DIOKVSIUS

3 De



«78 BLADWIJZER DER
DE PRIFUX, 156. STEPHANUS

JIEINIEB, 157 LOUTS BERQUIN,

158. JOAN^ES CADURCUS , I6I.

ALEXANDER CANUS 164- f'TE-

VEN LE BRUX, 173. CLAUDIUS

PICTOR. [74. PIERRE LE CLEBt.Q

183 ANNE DE BOURG . I9I,

192.
Jilatielaren, opgave van een'j^e

JHervormie Martelaien in £n-

gelan4, joan fryth , XXI
(JI ) 287 W LLIAM TYNOAL,
28 ' TH MASBILNEY, a/d. JOHN
jïicHOLsoiN, é^zegd lambert,

302. BAMS, THOMAS GERARD

en WlLi.IAM HlERONYMUS, 300-

ANNA ASKOUCH, 3I5. CRaM-

MER REDLtY, Bisfch-ip van

Loeiden, LATiMER vHu fVurches-

ter, 332. Rt-GER , HOC'PER,

SANDER, TAYLER, 333.
r> in Schotland, pa-^ricius

HAMILTON, XXI. (11.^ 342.

GEORQE WISHOUT of GUISCARD,

355.
e— om het geloof in ItaUe ,

XXIII. (IV.) 81.

IManelaarsboeken , fchrijvers

van dexelven in de IXde eeuw,
XIV. 80.

J^aiteiaarsboek door hadriaans
van Haemjlede uitgegeven ,

XXII. (III.) 142. Hetzelve

vermeerderd en op nieuw uit-

gegeven, XXII (ill.) 141.

INlartiirologia, zie Martelaars-

boeken.

Maurus, (Kongregatie van St )

oorfprong van dezelve, XXVI.
(VII.) 24,

Ik^eesterzangers, wie dus ge-

roemd werden, XV. 225
M^nsch, deszelfsoorfpronkelij-

ke ftaat, II. 170. 177. 427.

Metropoli'anen , B'sfchoppeii

der hoofdreden , IV. 73 77,
Hoe deze hun gezag uitoefen»

den, V. 258. Welke namen
verder aan hun gegeven wer-
den, ald Rang onder df /el-

ven , 259. Wat de N.ctïde
kerkvcrua-ierii g daaionuren?
bepaalde , 260

Metti . w;jarü;7) een kerkgezang
dus genoemd, XII. 123.

M'jllerien hadden de meestO
volken, I 33 III 237.

M'jdieke Gf'dgeleerdcn , opgavo
van Mijftieke Godgeleerden
en hunne fchriften, XIX. lóci'

BERNARD van Qairvaux , I6i.

RicH'iDD van &t. Victor , 163.

B02JAVENTURA, 166. JOANTAU^
LER, 167. HENDRIK SUSE,l68.
JOANNES RUYSBROCU, Kip. THO*
MAS VAN KEMPEN, I77-J8I.

Mijftieken , verfchi! met fom-
migen van hun, XXiV. (V.)

340-
Minderbroeders , Minoriten „

XVIII. iio. 142.

en Dominikanen te

's Hertogenbosch uitgedreven,
XXII. (IIL) 55.

Minderbroeders van de flipte

onderhouding, berigt omtrent
dezelven , XXIII, (IV. 'j 324.

Minder-Heremieten, oorfprong;

van deze orde, XXIII, (IV.)

318.

Minimen, gefchiedenis van de»

ze orde, XVIII. 168.

Mischna, welk boek zoo ge-

noemd werd, II. 104.

Mishnndelingen gepleegd aan

deMatemannen, Ccllebroeders
en Lollards te Antwey^en,
XXIL (III.) 5.

MiSf
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ï^isnoegen der Edelen over de

hcerschzucht van granvelle,
XXII. (111.) 169.

in Brabanci over de be-

velen van den Koning van

Spanje y XXII. (III. , 189.

IVlisofFer , waarvan fommigen dit

onbloedig offer afleiden, VI.

127-

Misfa, dit woord komt reeds

voor in eenen regel van den

Monnik makarius den Jonge-

fen, omtrent het einde der

vierde eeuw, beteekenende in

het gemeen den godsdienst,

VI. 47. 305. aant.

M'.sfen , ds bijzondere door de

Augustijnen te Wmemherg af-

gefchaft. XX (I.) 113.
. hoe LUTHER. zich uit-

laat omtrent de Roomfche
Mis, XX. (I.) 114.— mondgefprek door zwin-

GLius gehouden over de Mis,

XX. (I.) 316 Derde mondge-

fprek daarover, 322. Dezelve

wordt te Zurich afgefchaft,

330-
»- welk eene verklaring

EEMiGiüS van deze benaming
geeft, XIV. 90.

1— koophandel metMisfen
gedreven, XVIII. 298. We-
gens de vermenigvuldiging

van dezelven Priesters tot het

lezen daarvan gehuurd , 299.

Moderatie, (ontwerp tot") of

verzachting der Plakaten, XXII
(III.) 198.

Monarchia Sicilia , derzelver

oorfprong, XVI 65. Wat de

Kardinaal earonius daarom-

trent beweerde, ald.

Mondgefprek over den gods-

S

di rst te Haarlem gehouden
,

XXII '.lij ) 251.

Mo Hgefprek lu fc. en andrea
en BEZA 'e Mompelgard gehou-

den, XXIU. a^-; 99-in.
Monniken, oorfprong van hun-

ne leerwijze, II. 172 438.

zijn eerst in de vierde

eeuw bekend geworden, IV,

g6» ANTONius de Kluizenaar ^

de vader van dezeKe in Egyp-

te, 97. Berigt van het leven

van dezen antonius en zijne

fchriften, 97-102 hilariou

brengt die levenswijze over

in Syrië en Palestina, 103. pa-

cHOMius voert in Egypte het

eigen' ijk kloosterlev^en m, iot.

Aanmerking over deze man-

nen en hunne wo'deren, \o6:

Regelen door pachomius voor-

gefchreven , 108. Uitbreiding

van het Monnikenleven in

Egypte , in Armenië , Italië en

Galiie . bijzonder door mar-

TiNius of den Heil. maarten,

III. 112. Hupr.e levensu'ijzo

verkreeg groot aar zien, 113.

Een foorc van Monniken Sa-

rabai'en genoemd, 115. Waren
geere gewoone Leeraais der

kerk, aid. Nadeelig voor den

(laat geoordeeld , ald. Hun
ftand maakt opgang te Rome^

284. Hun leven flaat tot bui-

tenfpoorigheden over, 392.

394. Hun ftand maakt groote

voortgangen, V. 379. Waren
geen Leeraars nog Kerkedio-

naars, 380 Komen allengs

nader aan de Geestelijken,

dewijl velen van hen tot His-

fchoppen en Geestelijke .imb-

ten verkozen worden, sSr.

4 Be.
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Benadeelen den leeraarftand

,

' 386. Liefde tot geleerdheid

vervolgens in hun ontftoken,

387. Worden rot bezigheid

aargezef, 389. Onderfcheid
tuHchen de Ooscerfche en

Wi-sterfcht?, 391 Over het

geheel blijven zij vijanden der

geleerdheid, 392. Nemen deel

in geloüfsverfchllien
, 394.

Verfchijnen meermalen in de

ileden , 395. Wetten daarom-
trent door de Keizers gemaakt,

397. Hunne Iloutheid
, 398.

Hunne buitenfpoarigedweepe-
rij, VI I.

Monniken , pogingea des Kei-

zers om de dweepzucht en

iloutheid der Monniken te

beteugelen , VI. i. Worden
"voorgefproken en geprezen

door aanzienlijke Kcrkleera-

ren, als athanasiüs, VI. 8.

BASiLius deti Grooten, 10. gRe
GORi'is Nüzionzenus , 15. gre-

GORius van Nysja, 17. joan-

UES CHRYSOSiOMUS , 1 9. VII.

3. Monniksgelüf<e toen nog
onbekend , 25. Rerigt van

twee voorname, iwakar.us ge
heten, 27, loeftand der Wes-
terlche, 48. Hunne voorftan-

ders waren AMBROsius, 49. hie-

TIONYMUS, SI- VII. 121 148.

Drie of vier foorten van de-

zelven in Egypte, 60. augus-

TiNus mede een voorllander

van het Monnikenleven, 68.

Kleeding der Egyptifche , 74,
Hunne biduren

, 75» Hunne
onbepaal Ie gehoorzaamheid
aan hun eO erften

, 76. Voor-
beelde;i hiervan, 77. Verdere
befcbr ij vingen uit cassianus

van den toeftand hunner le-

venswijze, 79-93. Oordeel,
veiling over hunne levenswij-

ze in de vijfde eeuw, 95,
Monniken , athanasius be-

fchrijfc het leven van anto-
Kius , den (lichter van het

Monniken- en Kluizenaarsle-

ven, VIII 115,

een Montiikenorde door
BASiLius ingedeld, VIII. 282.
Heeft nog heden in de Rootn-
fche kerk plaats, 283. Aar^
merking omtrent die orde, aid(.

hun toeftand in deVde,
Vide en Vilde eeuw, X. 239.
Groot aantal van dezelven ini

Kloosters , 240. Zij zijn nog
Leeken, ald. Afhankelijk van
de Bisfchoppen.

regelen aan hun voor-
gefchreven , bl|'<onder door
CffiSARIUS, COLUMBANUS, AU-
RELIANUS, FARRETUS, BENE-
DlCTUS, X 242. 247 249.

oijjus'en en oproeren
van hun in Palcejlma , wegens
de gevoelens van nestürius,
XI 62.
— houden zich bezig met
het affchrijven van handfchrif-
ten, XI. 166. XV 68.

hun aanzien en de eer-
bied en achting voor hei Mon-
nikenleven neemt toe, XII,
2 3. en hun getal, 14.— de Orde der Benedic-
tijnen breidt zich meer en
meer uit, XII 4.

regelen voor deze'ven.
opgefteld door isidorus, XII.

7. Als ook door fructüo-
sus, 8.

— ijver van benedictus.
Abc



VOORNAAMSTE ZAKEN. 281

Abt van ^niana , voor den
Monnikenftand , XD. ii

Monniken, verbasie itg van
dezelven, XII. i8. XIV. 2.

Derzeher hervorming onder-

nomen
, 4.

*^ or'-ie van Clugny inge-

fteld, XIV. 18. en de orde
van Camaldoli, ig. als ook van
Vallombrofa , 23.

— " — hoogachting voor de-

zelven, XIV. 29.

— hunne benoemingen als

Clerici f Regulares en Seculares,

XIV. 32.
*—

—

— de geleerdheid werd
meestal in hunne fchool(in

bewaard, XIV. 35. XV. 68-
•——— Monnikenfchrijvers in

de iXde, Xde en Xlde ccuaa.

THIÏODORUS STUDITES , XIV.
35. AMPHILOGIUS, 39 DIOiNY-

sius van Parijs, ald. iiilduin,

40. SM.iRAGD S , 42.
* derzelver roeftand van

het jaar 1073 tot 1517, XVIII,

1-223.
>— hervorming van de orde

der Benedictijnen, XVIII. 2.

St'.chriiig der orde va- Citeaiix

of Cistercium
, 3 Orde van

Grandmont en die dei Karthui

zers,2i 28. van den Heilicjen

AWToNiu^,34. Van Fontevraud,

36. ücr Premenjiratenjen 43.

D«. r Karmeliten , 54 Der Do-

minicanen
, 59. Der Fra^ciska-

nen ,68 Der Celestimr Emni-
ten , 117. Der Augtisfjri'-.r Ere
miten dÏ Kluizenaars , 119. Oer
Serviten, 121. Der Triuitarien,

10.3 Var onze Lieve Froiiwe

der vrijkoping , 124 Df Hu-
miliaten^ 126. Der Ohjervanten

en Conventüalen , 146. Der OH-
vitanen , 155. Der Jezuaten^

157. Der Eremiten van den H.
HiER''>NYMus. Der Lollards,

Celliten of Cellebroeders , Aie-

xianen . 162 Der Broeders van

htt gemeenj'chappelijk leven, 164.
Der Mimmen , winjien of ge»

ringtlm, 168. Van de Heil.

BIKGITTA of BRrOlTTA, I75.

183
Monniken, twist rusfchen de
Monniken en Kanunniken,
XVIII. 42.

hun menigte werd reeds

in ;2i5 den Paus lastig, en
verboden nieuwe ordens te

ftichten ,XViiI, j 20. 155.

hunne zedci'üosheid ver-

oorzaakt vele kerkelijke wet-

ten nmtrent hun, XV^III. 126.— gebrek en hervormin-

gen van hun, XV^III ^53.

een ftaal.je var. Mon-
niken - on^unde te Lucerne

,

XX. (I ) 336.— dcrzel er ba;dadi;4heid

en berovirg van hef Cohveni

te Zierikzee, XXII. ( V.^ 10.

——— dfzew- rden ir HuU-jid,

Zeeland en f^loanderen zt-er ge-

haat, xxr. (ii:.)55.
——~— btfluii'.n der kerkver-
gadfcrir j vnn Trente aangaande
hun, XXVI Vn.) 22.

Gufckfche) berigt aan-

gaande dezelven, XXV. (VI.)

3 8

Moravifche broeders . wie deze
waren, XXIIi. (IV.) 35.

Muzijk of Toonkunde, derzel-

ver toeftand van het jaar 814
tot 1073, XIII. 73.

S Na-
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Natuur en Wiskunde in de der-

tiende eeuw, XV. 149. 244.

j>Jomina[isten , wie dus genoemd
worden, XV. 81.

Nonnen, liaar oorfprong en

velerlei benamingen, IV. 117.

Veel Kloosters van dezelven

te iiomeopgerigt, 285 Zie ver-

dere berigten van deze! ven,

VI. 54-Ö7. Zie ook ongehuw-
den rtaat der Maagden,

, derzelver verbastering,

XII. 20. Ook wel gebruikt

tot het affchrijven van boe-

ken, XV. 68.

_. haar toeftand van het

jaar 1073 tot 15 17, XVIII. 127.

174-
Nonnenkloosters , hervorming

derzelven, XXVI. (VII.) 30.

Noodlot, hoe de Christenen

over hetzelve dachten , II. 387*

Norbertienen of Premonftraten-

fen , gefchiedenis van deze

orde, XVIII. 43-53-

Novillae, welke die zijn, X. 7.

O.

Obfervanten en Conventualen

,

XVIII. 144.
m^ oorfprong van deze or-

de, XXIII. (IV.) 316.

Oecumenisch ,
(algemeen) twist

in de Vde en Vide eeuw over

den titel van algemeenen (oe-

cumenifchen) Bisfchop, X.

154-164.
OfFerhanden ,

gevoelens omtrent

dezelven, lil. 308.

Officiales, ook Flcarii of Jtisti'

tiarii genoemd, aanftelling van

dezelven, XVII. 361.

OiKovfAtvy) ,
('H) waarvan oud.

tijds cene benaming was, X,

154-
Olie, aanmerking omrent de

HeiMj^e Olieflesch VinRheimSf
X. y6.

Olielel, (Laatfte) berigt aan-

gaande de leer van dit fakra-

ment in de Roomfche kerk,

XXVI. (Vil.) 140.

Oliviaten , gefchiedenis van deze

orde, XVIII 153

"OjK-jsfö-ja? , aanmerking over dit

woord, II. 249. ZiQ verder

ARius en IV. 281.

Omwenteling in het jaar 1572»

XXII. (IlLj 311-

Ongehuwden ftaat der Maagden
onder de eerfte Christenen ge-

prezen, lil. 181. 192. IV. 117,

bij velen eertijds hoog

geacht, III. i8r. 192» ii7«IV,

117. Roraeinfchewetten tegen

dezelven door konstantyn
afgefchaft, IV. 52. Zie verder

de gevoelens der ouden om-

trent dien ftaat, IV. 152. 215.

395. V. 201. aant.

. der Geestelijken allengs

ingevoerd, V. 233.
— ijver van ambrosius

voor denzelven , IX. 53.

m^ gevoelens omtrent den-

zelven, II. 171. ni. 181. 283.

417. IV. 52. 152. 215. 395.

Ongeloof, oorfprong van het-

zelve, XXIV. (V.) 82.

Ontwerp van Eendragt, gevol-

gen van hetzelve in de Neder-

landen, XXV. CV1073.
Ontwijding der veroordeelde

Geestelijken, hoe dezelve ge-

fchiedde , XXII. (Ili.) 302.

Onveifchillige zaken, twist o-

vei
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ver dezelve in den godsdienst,

XXIV. {V.) 293.
0'>/ biecht, gevoelens daarom
trenc, IX. 114.

1 aanmerkingen om rent

de invoering van dezelve,
XVIJ. 320.
——- zestien vereischfen in

dezelve gevorderd, XIX. 125.

Ootdeelkunde omtrent den tcxt

des ü j'iels, toeftand van de-

zelve van het jaar 622 tot 814,
XII. 145.

des Bijbels , toefiand

van dezelve, van 155210117^0,
XXV. (Vr.) 107
Openbaringen , voorgewende
Godd^iiijKe Openbaringen van

de IJeil. hildiïgardis, XVIII.

248. Van de Irleil. elisabeth,
253.
Oploop te ontwerpen , door
de vervolgingen veroorzaakt,
XXII. (III.) 149
Oproer te /intwerpen bii het

verbranden van chrt^toffel
SMIT, XXII. (UI) 177-1 9.

Oprtandlng, gevoelens omtrent
dezelve, II. 34?. III. 439 VIII.

188. IX 22.

Oplland in den Haag, over het

vonnisfen van merula, XXII.
(lil.) 127.

Oratorie ,
(orde van de Vaderen

van het) XXIII. (IV.) 337.
(Priesterorde van het)

in halte opgerigr , XXIII. (IV.)

336. XXVI (VU) 26.

Ordalia ofjiidicia D^i. wat daar

door verftaan werd, XIV. 90.

Plegtigheden bij de proef van

kookend water, 93, Voorbeel-

den van andere proeven , 95
Orde der Tempelieren in Ne-

derland utt^eroeid , XXII. (III.)

o
Oudheden verloren geraakt,.X.
70
Oulerlmgen, door paulus het
eerst ad. ^efteid, I 184. Wie
eertijds waren, 343. VII, ig,

201.

Kerk''egelen omtrent
hun, IV. 152. 153, en omtrent
bun aanzien, V. 369

hunne waardigheid be-

gint verlaagd (e worden, V«
378.

der boetelingen aange-
lleld, III. 40.

'Oücjflfrer. v7rof«o'/$', oordeel vaa
socRATES Over deze woorden,
VJI. 8.

Overaiheid van cH^tiSTUs lig-

chaam . verfchilien over dit

leerltuk, XXIFI. (IV.) 97.

dit leerftuk wordt door
eene vergadering van Sai.fi-

fche Godgeleerden ontkend,
XXIII. (IV)i'8. .

O erheid, (Honge) aan den
P'ins Willem van Oranje op-

gedragen, XXII. (III.) 332.
Overleveringen , hoe men over
dezelre dacht in de vierde eij

vijfde eeuw, VI. 149. Aan-
merking omtrent eene flerke

plaats , hiertoe behoorende»
in eene verhandeling van ba-
siLius, 151. Hoe andere kerk-
leeraren daaromtrent gevoel-
den, 154-159.— verzameling van dezel-
ven, X. 274.
-— berigt van de leer aan-

gaande dezelve in de Room-
fchekerk, XXVI. (VII.) i3r.

Overzettingen des N. en O. T.'

ver»
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virfcheidene vm dezelve in

de tweede eeuw, Il 95. en in

de vierde en vijfde eeuw, VI
142. Bijzonder door hierony-
MUS, 144.

Ovcrzetiingen, (Syrifche) van

het N ï. door wien gemaakt,

en wanneer, X. 275.
»— verfcheidene overzet-

cint^en van den Bijbel in de

Xllde en XlIIde eeuwr.XVlII.

2j9 244. Aiumcrkingen oni-

tïeot dezelve, 247.
.— '7an deo Bij'jel door lu-

3HtK, b.-ri^t van dezelve, XX.
(! ; 115-1:0 000rzVVK^GUU3

en door anderen, 333.

Paap , dit woord bevatte voor

heen niets verdchtelijiis, XVI.
260

P--pa, eene eerbenani'ng reeds

in de vierde eeajv van alle

Bisfchoppen Vlll. 22. aant

, iii deV'leen VIdeecU.v

nog ee-e uitllu tende titel van

den Bisichop van Rome, X.

iSi-
de Roomfche Bibfchop-

pen marigün z ch meer en

ïTieer alleen dien titel aan,

XU. 93
P,.rtschcirkel van hippolytus,
w'iann Jecelve bellona, III.

icg
Pad c-ifeest Hoor de Apostelen

en eetilj Christenen en ver-

volgens ^e^'ierd, I. 349 Eerfte

twist o vet Hetzelve, II I24.
d^'iina 'veler vermeuwd, 271.

Aariiiierk n, en over dezen

"twist, 275.

Paaschfeest , fchikkingen om*
irem den tijd van dit feest,

op de kerkvergadering te Ni'
cea, IV. 206. Raadplegingen
van LEO den Grooten daarom-
trent, V. 318.

vroeg verfchil over het

vieren van hetzelve in Brit'

tannie, XI. 215.

Prfi;;chvuur, een oud gebruik,

XI. 272.

Pagani, deze naitn wordt aan

de Heidenen gegeven, V. 20.

Pandecta , welke regtsgeleerde

boeken dus genoemd, X. 7.

Pantheologia , een werk van

BMNERius in de XlVde eeuw,
XIX 146.

Paradijs, gevoelens omtrent het-

zelve, VL 289.

Pastoriegoederen , oorfprong

van dezelve, XXV. (VI.)

59
.

Paermi, z?n wie deze naam
gegeven werd , XIV. 148.

Pater Nogter , zie Rozenkrans,
en 380.

Pateinosterknech'en , wie deze
wa en, XXII. (III.) 360.

Pa'erskloppe'1 . wie aldus ge-

noemd, XXVI. (VII.) 34.

Patriarchen , twist over den
oorfprong van dien naam, V»

259 Welke regten door hun
werden uitgeoefend, 261.

welke de drie voor.

naanfte waren, V. 262. De-
zelve met eenen vierden ver-

meerderd, ald. en nog met
eenen vijfden, 265.
—— krijgen in het jaar 451
het volle bezit van hunne
waardigheiden hunnen bepaal-

den rang, V. 266.

fa-
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f^triarchen , derzelver hecrjch-
zucbt, V. 267.

der Nestorianen, XXV.
(VI.) 365-
«^ il) Moskovie , derzelver

gefchiedenis, XXV. (VI.) 360.

Patristiek, beoefening van de-

zelve, XXVI. {VU.) 113.

Patronaatregt, justinianus lect

den grond tot hetzelve, X.

143.— wordt uitgeflrekt tot

alle ftichters van nieuwe ker-

ken , XI. 359.

Paus of Papa , deze titel in de

derde eeuw nog niet met uit-

fluiting gegeven aan de Bis-

fchoppen te Rome , UI. 16.

eanS.

——— siRicius is de eerftedie

zich met dien naam noemt, V.
281.

Paufen , hoe Bisfchoppen \n

Frankrijk in het laatftederXde

eeuw over de Paufen en de

aanmatiging van hun gezag
oordeelden, XIII. 29c. 291.——— matigen zich de magt
aan van canonifatie, XIII. 293.

•— NicoLAus II. draagt in

het jaar 1059 de-zelver ver-

k ezing op aan de Kardinalen,

XIII. 318. Vervolgens ook aan

de Kardinaal - Diaconen
, 320.

— werdenLeenmannen van

de Vorsten der Noormannen,
XIII. 321.— Vestiging van hunne
heerfchappii, XIII. 323. 333-
Dezelve was echter in zekeren
zin nog bepaald, 334.— de Bisfchoppen worden
meer van hua afhankelijk,

XIlI. 337- 354.

Paufen zenden Legaten en Af-

gezanten , Xlll. 358
. na de tijt'cn van gre-

GORius VII. begtfii men van de
leenroerigheid van alle Chris-

telijke rijken aan den Paus te

fpreken, XVI. 137 Twisten

daarover met Keizer frederik
I, ald.

fchikkingen van alf.x-

ANDER III. omuent het ver-

kiezen van eonen Paus in het

vervolg, XVI 161.
^- toeneming van hunne
magt over de Koningen, XVI.
225. 259.

kingten over de zede-

loosheid in het Pausfelijk hof,

in de XlIIde eeuw, XVI. 274.

275.
conclave, ter verkiezing

van Paufen, door grec-orius

X. in het jaar 1274 vastgc-

fteld, XVI 291.
«_ twisr, üf een Paus zij-

ne waardigheid mag nederleg-

gen, XVI 310.

een b^ek door twee ge^^

leerden in het jaar 1324 uit-

gegeven, ter beteugeling van

de g-esieli)ke magt der Pau-

fen, XVL 376.

twis: over het gezag

der Paufen, XVI'. 9 11,

hunne heerfchappij over

de Vorften, XVII. 39.

URBANUS V. droeg het

eerst onder de Paufen de drie-

dubbelde kroon, XVII. 45.
fcheuring tusfchen de

Paufen te Rome en te Avignorit

XVII. 55
——— verfcheidene vrije ftem-

men verheffen zich vao tijd

tot
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tot tijd over bet gedrag der

paufen, XVII. ^g. loo.

Paufen, veikit'Z'fg van eenen

derden Paus, XVII. J03.

i de hoogheid en het ge-

zag eener algeo.eene i<erkver-

padering boven dtn Paus te

Konjlans vastgefteid, XVII. 128.

— twisten te Kon/lans over

derzelver onfeilbaarheid, XVII.

_ afteekening van het be

dorven Paufelijke hof door

den Abt baptisie, op de kerk-

vergadering te Konjlans, XV il.

144-
m ontwerp van nervor

ming betreffende den Paus, te

Konjlans gemaakt, XViI. 150.

Te Bazel, 169»

befluir der gefchiedenis

der Paufen , XVII. 323.
— aanmerking omtrent het

Paufelijk Wetboek of Decreta-

len, XVII. 336. Omtrent de

Paufelijke Legaten, 339. Om-
trent de geldfchaitingen aan

de Paufen , 340.

^ afhankelijkheid detVor-

flen van hun XVU. 342. Po-

gingen der Vorrten om hunne

legten tegen den Paus te hand

haven, 343- 347- Of om die

beide magten te vereenigen,

348. Verdediging der regten

'der Vorllen, 349-

. afhankelijkheid der Bis-

fcboppen van hun, XVIl. 35i»

— aanmerkingen omtrent

de Paufelijke aflaten, XVIII.

325. 335-
Paus BONIFACIUS VI Ia

ftelt in 1300 het Aflaat] ubelj aar

in,XVlU. 329.

Paufen, 2z> verder Bis fchoppefi*

Pennirgkunde, hare nuttigheid

in de Kerkgefchiedenis , I. Inh
40.

Peripatetilche Wijsgeeren, wie
waren , I. 45.

piETER, aanmerking omtrent het
erfdeel van sttieter.X 203.

ST. PIETERS Penning^
XI 214.

Pikarden , fcheldnaam der Bo«
hetmfche broeders , XXIII,
(iV.) 39.

P.hkfteren, bij de Christenen

gevierd, I. 349. Wat men van
ouds daardoor ook verftond,

III 96
Plaatzen van godsdlenftige bij-

eenkomften, welke bij de eer-

fte Chfis'enen waren, I. 346.

II. 398. Vervolgens kous men
ruimere gebouwen, kerken ge-

noemd, II 399.
Plakaat door filtps te Brusfel

utgegeven, tegen de fpelen

der Rhethorijkers, XXII.(III.)

41.
i van Keizer kar&l V.
tegen luthers leer ui(gevaar-

diftd , in de Nederlandeyi afge-*

knndigd, XXII. (III.) 44.
uitgekomen tegen het

uitgeven van boeken, XXII.
(Hl.) 55.

->- tegen de heimeliike en
openbare vergaderineen en de

ketterfche boeken , XXII. (UI.)

64
(nieuw) in 1528 door

den Keizer in het licht gege-

ven, XXII. riii) 71.
i te Kameryk uitgegevea

in 1529, XXII. (III.) .'2-

« te Arnhem in 1529 doof
Her-
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Hertog KARF.L van Egmond uit-

gegeven , XXII. (III.) 73.

Plakaat te BrusJ'el uitgegeven in

1530, XXIL Clli.)75.
— (nieuw) in 1540 door
den Keizer uifgegeven tegen

de ketterij , XXII. (III.) 77.

in 1544 tegen de fchool

te Wezel in het licht gegeven

,

XXil. (III.) 84.

tot verbod van boeken

in 1544 te Gend uitgegeven,
XXII. (III.) 85.— in 1546 in het licht

gekomen te^en de uitgaven

van den Bijbel, XXII. (III.)

93
»— in 1549 in het licht

verfchenen over de verbeurd-

verklaring der goederen der

Ketters en lej^en de Jooden ,

maal , Kerkregelen , Gezang,
Gebed.

Plegtigheden in den godsdienst,
verfchil over dezelve met iWCN-
TANUS, II. 130.— aanmerking omtrent de-
zelve , IL 352.

beginnen te vermenig-
vuldigen, IV. 5.

omtrent dezelve hadden
de Christenen met bet begin
der vijfde eeuw nog alle vrij-

heid, V. 218.

veranderingen daarin
door CHRYsosTOMüS gemaakt,
VII. 59.

van bet jaar 622 rot 814
zeer vermenigvuldigd, XII.117.

Polijglorte, (Par}fche) berigt

aangaande dezelve , XXVL
(Vil.) 61.

die hec Christendom omhelsd Pontifex Maximus, gratianus
hadden , en uit Portugal ge- was de laatfte Chrisfen-Keizet
vlucht waren, XXII. (Il .) g6. die dezen ti'el voerde, V. 13..—— in 1550 uitgegeven te Pefchito, dus de Syrifche verta^

BrusJ'el . over het invoeren der ling van het N. T. genoemd^
Inquifuie, XXII. (III.) 96.

*- in 1563 te Brusfel uit-

gegeven ter bevordering van

de Inquifuie, XXII. (III.) 171.
. door de Landvoogdesfc

in 1556 uitgegeven tegen het

houden der openlijke vergade-

ringen , XXII. (III.) 203.•—— omtrent den godsdienst

door ALBA uitgegeven , XXII,
(III.) 298.
Platonifcie Wijsgeerte, (nieu-

we) welKe geweest is. Zie on-

der Wijsgeerte.

Platonisren , wie waren, I. 43.
Plegtigheden in den godsdienst,

I. ,47. r. 116-119. 245. 254.

313. Zie ooK Doop, Avond-

II. 95.

Postillen, een verzameling vatt

preeken , dus genoemd, XI.
365-

Postwezen, wanneer hetzelve
in Diiiischlaud is ingevoerd,
XV, II. Als ook in Frankrijk,

17-

Predestinatie , gevoelens daar**

omtrent, IX. 230. 234. 300.
gefehillen over deze

leer met godschalk in de
elfde eeuw, XIV. 280. enz,
Zie verder godjchalk.

deleer der halve Pela-

gianen neemt langzamerhand
de overhand, XIV. 316.—-,— of Voorbefchikk ing ,

ver-
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verfchlllen over dit leerftuk,

XX!li. ,1V.) 98
Prwtoren of Proprietoren, ook
Ltgati genütrnd, I. 24.

Pragmatisch . wanneer eene ge-

fchienenij. aldus befchreven

is, 1. Inl. 28-31.

Pragmatieke üanctie , in 1438
door KAREL vil , Koning van

Frankrijk, te Bourges vasige

lle.d, XVil. 207. Hevig door

de Pauien aauj^evallen , ald.

Door L'-DEWYK XI afgefchaft,

238. D ch door he' Parlement

gehandhaafd, 247.
. dezelve wordt doorFRANs

I vernietigd in een concordaat

tUï'fchen hem en Paus leg X.

in plaats gefteld , XVII. 319.

Ongenoegen over deze wille-

keurige verandering der ker-

kenorde, 321
Predikanten , derzelver |aar-

iijksch inkomen bepaald, XX I.

(II:.) 332.

Predikaiien , dezelve werden in

de vierde en vijfde eeuw veel-

al onder he; prediken afge-

fchreven , VI 1^13.

„ aanmerkingen omtr.nt

de/.elve van 1073 tot 1517,

XIX. 190. Opgave van ver-

fcheidene Predikers in dat tiid

vak, '90. 191-194. Homiletica

van GUiBERT, 195.

1 van JOANTAULER, XIX.

197-204. NICüLAUS ORISMP-,

205. JOAN GENSON , 206 vIN-

CENTIUS FERRERI, 2C9. BiOC-

derRICHAriD, 210. MtFFRETTI,
211- LEONARnUS DE UTINÜ.

MAUCILIUS FICIKUS, 212. GA-

BRIEL BIEL, GEOBG. MORGEN-
STERN, 213» J. GAIJLEK. VAU.

KEIZEBSBERG , 214. HIERONY-
MUS SATONAVOLA, 216-239,

Predikatien , Komisch-zedelijke

Prediktrant, voorbeelden daar-

van in de preeken van sebas-

TIAAN BRAND , Van GABRIEL
BoiLCTTA, XIX. 240. Van OLI-

VlER MAILLARD , 24I. JAN
BRUGMAN, 243.

hoe het daarmede ge-

fteld was van het jaar 814 tot

1073, XIII. 370.
aanteekeningen cmtrent

dezelve, van het jaar 814 tot

1073, XIV. 125-129. Zie ook
Leerredenen,

Predikers of Kerkredenaars in

de Vde, Vide en Vilde eeuw,
X. 285.

in de Vilde en VlIIfte

eeuw , XIL 174.

Piediking van tanchelyn of

T fiNCHF.LM I e ontwerpen ,XXlï,

(111 ) 4.

(openlijke) der Gere-
formeerden in Vlaanderen, Bra-

hand en Holland , XXII. (IlI.)

''OD

Pe'iM<un^e en Predikwi}ze,

gf tc^iedenis an dezelve XXlV
f V. 239. XXV. (VI,) 'g .

Predikwij't', beotf^n'ng van
Hezelve, XXVI (VII ) 118.

Preekt n , aarmerkinaen omrent
hetzelve in de Vilde Vllifte

en iXde eeuw, XI. 359
Premor ftra'enfen , sefchiedenis

van deze orde, XVIII 43. 53,

Zie ook Norbertienen.

Prts'^iiter Cardinahs, VII. i. 5,

Presbijier, aanmerking vhp hie-

RrNVMUs omtrent dit ambt.

Vil 162

Priester, dit woord is gemaakt
van
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van bet woord Presbijter, II :.

29 aant,

Priesteren der M isfie , oor fprong
en werkzaamheden dezer orde,

XXVI. (VII.) 28.

Priesterambt, aanmerkingen van

cHBYsosTOMus omtrcnt het-

zelve, VII. 9.

priesterorde van her Oratorie,

ftichting van dezelve in Ita-

lië , XXUL (IV.) 336-

Priesterorde, beri^c aangaande

de leer van dit Sakrament in

in de Roomfche kerk , XXVI.
(VIL) 141.

ProbabiÜsme, XXVI. (VII.)

105.

-Procesiïen , van waar dezelve

haren oorfptong hebben, V.

351. Zie verder van dezelve,

Vil. 62,

^'Proconfuls, wie dezelve waren,

I. 24.

Procuratores of Vicepraifides,

welke die waren , I. 8.

Profeten , wie in de eerfte

Christenkerk waren, I. 341.

Propheten , (valfche) berigt v/an

eet ige zoogenoemden , XXV.
(VI.) 332.

Proteftanten, wanneer deze naam
gegeven is aan de^">orftanders

der Hervormers, XX. vl.) iPi.

— leveren hunne geloofs

belijdenis over op (^en Rijks-

dag IQ Augsburg ^ XX. (I) 191.
" •— fluiten een verbond te

Smalkalden , XX. (I.) 202.213.
•— vrede tu'-fchen hun en

den Keizer te Neurenberg ge-

floten in 1532 , XX (I ) 20Ö.

t— hum e pogir^en , om de

verfchillen over h' ^ H Avond-
jjiaalbijteleggen, XX. (i.) 214.

T

Proteftanten. handeling te ^A^orwt^

tusfchen hun en de Roomsch-
gezinden, over de hertelling
der eendragt, XX. (I.) 220.

hun zorgelijke toeftand,

XX. (I.) 224. 228.

voortgang der twisten

over het Avondmaal, XX. (I.)

227.
waarom de Proteftantea

weigeren de kerkvergadering

van Trejite te erkennen, XX,
(I.) 231.—

—

'— begin en voortgang van
den Smalkaldifchen krijg, wel-

ken zij met hevigheid voeren»
XX. (I) 251. 253. Ongeluk-
kige uitflag van dien krijgt

256.
• de vrede van Pasjan de
grondllag van hunne godsdicrst*

vrijheid in DuitscUand, XX,
(I ) '266. De godsdienstvrede

te Augshurg bev'estigd, 267.
derzelver leer vindt in-

gang bij de Bohemers, XXIII,
(IV.) 4?.

wenden pog"ngen aaft

ter voortplanting van het Chris-
ten^^om onder de Heidenen

,

XXIV. (V.) 79.

P^jfikaart der afla'en door het

Paufelijke hof gefteld, XXII,
(UI.) 13, 14-

Paln berijming dnor petrü*
dathr^'us in het licht gege»

ven , XXII. (III.3 202.

Q.

Quitertemper. waaruit dit woofi
ontftaan is, V. 316.

Rna<1
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R.

Raad van beroerte opgerigt,

XXII (III.) 277.
Raadpleging over het antwoord
van den Koning door egwnd
uit Spmije lüedegebragt, XX. I.

(III,) 187
Reales, vne dus genoemd wer-

den. XV. 81.

Reaalwacht te Amflerdam opge-

rigt. XXII. aH.) 266
RecoUecten ofBarrevoeter Fran

ciskanen , XXIII. (IV ) 324.

Redetwist over den godsdienst

gehouden teGroningen in 1523,
XXII. (III.) 52.

Refereinkamers of vergaderin-

gen der Rheihorijkers. berigt

aangaande dezelve, XXII. (III
)

38-41.
Reformateurs, wie deze waren,

XXII. (III.) 19.

Ref jrmati of Hervormde Fran-

ciskanen, berigt omtrent de-

zelven, XXIII. (IV.) 324.

Regt ,
(kerkelijk) het oude

wordt verdrongen door een

nieuw, hetwelk eene bijzonde-

re wetenfchap werd, XVII.

324.
__ Schrijvers over het ou-

de Kanoniek of Kerkregt bij

de Grieken, XVII 324. 325.

Schrijvers over het Kerkelijk

regt bij de Latijnen, 326.
»— regten der Vorften in

Kerkelijke zaken , XVII. 343.

Verdediging van dezelve, 349.
«— regten en goederen der

geestelijkheid, XVJI. 353.
Regtsgeleerden, derzelver toe-

ftand van het jaar8i4 tot 1073,
XIII. 69. Van het jaar 1073

tot 1517, X^^ 141. 247. Lijf.

ftrafFeiijk regt in eenen jammer.
iiiken toeftand , 249.

Regfsgebied der Bisfchoppen
neemt allengs toe, V. 240,
252 254.

Regtvaai-diging, berigt van de
leer aangaande dezelve in de
Roomfchekerk, XXVI. (VII.)

133
Regtzinnigen . zie Katholijken,

Regtzinnigheid , ijverige waak-
zaamheid voor dezeUe in de
Vilde, VlIIfte en IXde eeuw,
XII. 91.

Reguliere klerken , (lichting van

deze orde, XXIIL .IV.) 328.
geestelijken , wie dus

genoemd, XXVL (VIL) 17.

hervorming van dezel*

ven, XXVL (VIL) 21.

Reiniging van maria, Festum
Candelarum of Lichtmis/e, oor-

fprong van dit feest, X. 171,
Rcligio Ouadrata, XVIII. 2. Op-
zieners van deze inrigting, 3,

Reliquien , of ov/erblijfzelen van
heilige perfoonen of zaken;
het verzamelen en vereeren
van dezelve komt in gebruik,

IV 94 Door Leeraars aange*

prezen, 95-_—— wanneer derzelver ver*

eering begonnen is, VI. 191,

Vele onechte vereerd, 192.

Ten bewijze van derzelver

echtheid beriep men zich op
geestelijke verfchijningen, 193,
/iMBUosius geeft hier een voor»

beeld van, 194. Bedrog meï
en twisten over dezeWen,
198. viGiLANTius vaart fterk

tegen derzelver vereerers uit,

218.

Re-
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Rellquien, bijgeloovigheid van
CREGORius den Grooten omtrent
dezelve, X. 215.— bijgeloof omtrent de-

zelve, Xll. ic6. Wijze om
dezelve te oDtdekktn , 109.

De fchrandeifte verlknden na-

men het geloof van dezelve
weleer aan , 1 1 1.— derzelver vereering en
vermenigvuldiairg, XIV. 65.

Bedrog me dezelve, 66. De
echtheid derzelve beproef-l,

6S Heilige traan van chris-

rrus, 69. Bloed en at dcre

overblijffels van CHRISTUS, 70.

71 Overblijffels van maria,
71. Keten van petrus, 72. Iets

van MATTHEUS, ANDREAS, JQ-
ANNES den Dooper , a/d. en van

latere Heiligen
, 73.— AMULO , Aartsbisfchop

van Lions, noemt eenige van

dezelve op, XIV. 73.— verplaatfing van dezel-

ve, XIV. 75. Derzelver ge-

bruik, y6.——i— van CHRISTUS en de Hei-

ligen met vele nieuwe ver-

meerderd, XVIII. 363.
Verdere aanmerkingen omtrent

dezelve, 365-370.
Remonftranten, gefchillen der

Lutberfchen, met dezelven,

XXIV. (V.) 282.

Refolutiones of opiosfingen van
LUTHER, XX. (T.) 66.

Khetorijkers of Kederijkers be-

gunftigen de hervorming; der-

zelver vergaderingen en fpe-

IC', XX il. (III. j 38 Berigt

nopens derzelver werkzaamhe
den en uitgeCchrevene vragen.

39. io. De antwoordeo op
T

dezelve worden overaljgedrukt

en verfpreid; v(.ri<riji;en oc-

trooi van Keuer icarel V;

pldhaat van Koning FiLiPsoaar-

te^tn, 41.

RidJ'.rorde, kort begnp van
de opkcmst i.er Ridders van
Rhoüus , St. Jan of Mak ha,

XV. 290. Der Tempeihee en
of Tempelieren , 292. Der
Duitfche Ridderorde, 309.

aanmcking omtrent den
roeitand der drie vermaarde
Ri 'derorden bij het begin der

XlVdeeeuw, XVllI. 185.— toeftai.d van de Joannl'

ter Ridders of Riddert- van
Rhodus en Maltba, XVIII. j?,6.

locftand der Duitfche
Ridders, 187-189.

verrierigiug van de or-

de der Tempel heeren of 'Jem-

peüers, XV^III 190-222.

nieuwe Ridden^rdi-n in

Spanje en Portugal, XVIII. 223.
. — der Zwaardbroedets in

Zyj'Zafiigefticht , XV. 363 Ver-

eenigt zich met de Duitfche

Ridders, 367. Hunne pogin-

gen ter bekeering der Noord-
fche volken, ald.

Ridderfchap , oorfpronkelijke

toeftand van dezelve, XV. 43.

Rotlian ; HELfODORUs de eerfte

fchrijver van zoodanig eene

verdichte gefch'edenis onder

de Christenen, V. 169.

Romans, oorfjprong van dien

naam , X'U. 77.

Roomfche hof, aanjnerkingvan

FTLiPi= van Bourgoniie ,
Bisfcbop

>':in Utrecht , omtrent hetzelve,

XX. I.) 21.

Rooai8chgezinden,twist lusfchen

2 bvn
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hun en de Proteftanren , over

het bijgeloof der vroegfte kerk-

vaderen , VI- 224.

Roomschgezindei), hunne kerk-

plegtig heden z'j'n veelal van

eenen Heidenfchen ooiTprong ,

VI. 226.
^_ wenden pogingen aan

ter voortplanting /an het Chris-

tendom onder de ileidenen

,

XXJV. (V.) 75
Rozenkrans, waaruit en wan-

neer dezelve ontrtaan is, XVIII.

327-
Ruiters- of Roovers Miffen,

welke deze waren , XXII. (III.)

22.

S.

Sacramenten, wie derzelver ge-

tal tot een zestal heef'gebragt

en wat men van nerzeiver ver-

meerdering te denken heboe,
XIV. 47.

r aanmerking omtrekt het

woo d Sacramentum, XVIIL
263. Waar van daan het komt
dat men dan meer dan minder

Sacramenten door de Kerkleer-

aars erkend vindt. 264. De
leer der zeven Sacramenten

eetst voorgedragen door pe-

trus lombakdus, 265.

beri^t van de leer der-

ze've in de Roomfche kerk,

XXVI. (VII.) 135.

SacramentS'-'ag, oorfprong van

dit feest, XVIII, 276.

Sakfenfpiegel, eene verzameling

van DuitTche regten , XV 143,

Scapulier der Karmeliter Mon-
niken , wonderbare vertellin-

gen van deszelfs oorfprong,

XVIII. 57-

Schalk was in de oudeDultfché
taal een knecht, XiV. 280.

Schat der kerk , een nieuw ieer-

rtuk op het einde der Xlde'

eeuw, waaruit ontftaan is,

XVIIL 259-265.
Scheering van het hoofd , on-*

derfcheid van dezelve toteere
belangrijke zaak gemaakt, XIL
123.

Scheikundige, wie de eerde ge-
weest is, XV. 146,

Scheldnsmen aan prasmüs toe-

gevoegd , XXII (III.) 33.
Schepping, gevoelens daarom-
trtm , III. 282 427.

Scheuring, wac dezelve is, VIL
312.

de groote fcheuringdèr
Westerfche kerk in 1379 on-
dt.r Paus klemens VU. ont-'

ftaan , XVII. 55. Aanmerkingen
omttent deze fcheuring, 56.
Pogingen om de fcheuring te
doen ophouden, 71 76- To.
8r. enz. Kerkvergadering in
Frankrijk belegd, om de een-
heid der kerke te herfte'len,'

9c. De Franfche kerk verklaart
zich onzijdig lusfchen de bei-

de Paufen, 9^ De Kardinalen
der biidf Paufen fchrijven
eene aJgemeene kerkveruade-
ring te Fija uit, g6 De beide
Paufen fchrijven irsj'elijkceene

kerkvergadering u f, 97. Kerk-
vergadering te Pifa, 99. Zie
ve-'der kerkvergadering te Xt/w^

Jians.

een einde aan deze
fcheuring gemaakt op de ••erk-

vcgaderina, re KonJ}ans,XVlU
142. 152. 165-

Scheuring ontftaan te Cerit in
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ïiet jaar 712. XXII. (III.) 2.

Scholastieke Godgeleerd hcMd,

eerde Leeraars daarvan in Eu
ropa, XII. 172.

. de wijsgeerte van ari-

STOTELEs maakt bij dezelven

opgang, XV. 102. Hiermede
ram het tweede tijdperk van

hunne wijsgeerte eenen aan-

vang, 105.

. beooi'deeling der Scho-

lastieke wijsbegeerte, XV. 115.

ü— de Plaionifche wijsbe-

geerte in de fchoolen weder
ingevoerd , XV, 239.

t godgeleerden in de veer-

tiende eeuw , HERViEUS NATA-
LIS, XV. 218 WILLi-M DE ST.

POURCAIN, 219. WtLLüM OC-

CAM, üW WALTF.R BURLEIGH ,

231. JOAN nVRlDAN ,ald. MiR-
CtLIUS VAN INGIIEN, 232. PE-

TRUS d'aiLLY, ald. RAYMUND
VAN SABUNDE , 233.
_ twist rnsfc^Ten hun over

?LATO en ARIST 'TELES, XV.
23Ó.

•— huntie ui; Ie 'kurd. ge wer-

ken, XIX 31.
p— verfchillende tijdperken

der Scholas.ieke jjodgeleerd-

heid, XIX. 74 Opgave van

eenige Schoiasiieke godgeleer-

den, anselmus, 75 Rl'bC'iIIN,

77, HILDEBERT, Disfchop tC

Maris , 79, HUGO , Aor'sbis-

fchop van Rouen, 81. hono-
Rius van Autun, 8> robert
rULLFIN, 84. ODO, nisfchop

van Kameryk
. 85- petrus ase-

LARD,88 PETRUS LOMB^RDUS,
100, GILBERT D'ï LA PORRcE ,

lOi). PiETER v'in PoUiers , f 12,

»0B£RT van Meiun, 113. hugo
T

van St. lictor, 114. alamus
van RysJ'el, 116.

Schohs'ieke Godgeleerdheid,
tweede tijdvak der Scholastie-

ke godgeleerdheid, door het
ovürnemen der Ariftotelifche

wijsbegeerte, XIX. 117. Op-
gave van eenigen dwzer 'god-

geleerden en hunne fchrifen,

ALEXANOER van Hales, ii8,

AhBERT de Groote , 122. Tho-
mas aquinas , 123. BONAVEN-
TURA, 130. HENDRIK Van Geudy

137- R'ciiASD van Middleton,

13S. ^GiDius van Rome, ald.

V'NCENT van Beauvais, 139.
joannes duns scotus, ald.

dejde tijdvak der Scho-
lasrielie Godgeleerdheid , op-
gave van deze Godgeleerden
en hunne fchrlftcn, XIX, 145,
HKRVE NOEL, DURAND deSt.PoUr^

Cam,\4.J. PETRUS D'AILLY, 149,
JOAN CERSON, 150. AKTONIUS»
Aartsbisfchop van Florence,

151. GASniEL BIF.L , I52. PAU'
LUS CORTPSIUS, 153. THOMAS
van Bradovardina , 155.
Schnksticke wijsgeerte, de re-

den van derzelver benaming
en de tijd van haren oorfprong
onzeker, XV. 94.

Schoo'en, al vroeg onder de
Christenen opgerigt, II. 226.— katechetifche fchool lé

j-Jlexandrie al vroeg beroemd,
II 227. Derzelver voorname
Leeraars, 22''. V. 161. On-
derging van de2e fchool, V.
160. 167-

derzelver lotgevallen in

het derde lijdperk , X. 32.

Derzelver toeftai d in he. Wes-
ten, 33. Aantcekeningen om-

3 trent
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trent de Bisfchoppelijke en

Klooster - fchuolen en Zang-

fchüolen door gregorius den

Grootni gedicht , 34.

Schooien, toeftand van dezel-

ve in de VII Je eeuw, XI.

Ï73.
*— Bisichoppelijke, Kanun-

niken- en Klooster-Schoolen,

tot'ftand van dezelve van het

'jaar 814 tot 1073, XIII. 29-32.

Zie verder Hüogefcboolen.

Schouw- en Toneelfpelen , II.

178. 352. II'- 190- 389.

Schrifien van luther overal

verfpreid,XXll. (IIIO 36.

van ERAhMUs worden

overal gelezen, XXII. (111.)

36.
Schrijvers ,

(Heidenfche) geven

licht aan de Kerkgefchiedenis

,

I. lul. 34.—

.

der Kerkgefcbledenls,

Grfekfche, I. Inl. 43. Latijn-

fche, 51. En andere tot aan

de kerkhervorming, 55- En
vervolgens met en na de kerk-

hervorming, 58. enz
, onder de Christenen ,

bij welker opgave men door-

gaans vindt een berigt omtrent

de leer der Christenen van

liunnentijd, clemens de Ro-

mein, I. 330. BARNABAS, 334-

POLYCARruS, IGLN'ATIUS, II. 24.

Pi\piAS, 34- quADRATUS en a-

KisTiDES, 66. jüsriNm de Mar.

telaar, 109. polycarpus, 128.

MELITO, 162. MILTIADES Cn

CLAUDIUS APOLLINABIS, 1 64.

ATHENAGORAS, 1 65. THEOPHI-

LUS, 174. HORMIAS, I78. TA-

TIaNUS. JpÖ. HEGESIPPUS CU

DIOWYSIÜS, 2CO. 201, BARDE-

SANUS,207. PANTiïiNUS, 2^^;
IRENEUS, 230, CLEMEKS ALEX-
AKDKINUS, 299. TERTULLIA-
KUS, 327. MINUTIUS FELIX,

384. CAJUS of GAJUS, 388. CY-
PKIANUS, III. 22. 178. NOVA-
TIANUS, 29. ORIGt'NES, 72a

JULIUS AFRICANUS, IC6. Hiri'O-

LITUS, 107. DlONYSIUS Van ^-
kxandïie 164. GRtG'''RiüS thau-
MATURGUS, 231. PAULUS SAMau
SATENUSy 241. HIERAX, 274,
P1ERIUS,276. THEOGNOSTUS »

277. METIIODIUS, 279, PAM-
FILUS, 285 HEsYCHIUS, 288.
LUCIAKUS , ald. MELLTIUS , 289-.

ANATOLWS, ald. VICTÜHINUS,
290. CO.MMODIANUS, 291. AR-
KOBIUS, 293. PETRUS, 375,
EUSEBIUS

, 391. LACTANTIUS^
421. AUGUSTIKUS, V. 44. ORC»
siüs, 46. SALVlA^us, 69. X.
147. prudentixjs, V. r 76 pauli-
Kus, 187, (2J> ook Dichters.)
NEMESIUS, 198. SYNESIUS, 20C«
(s/e ook Wijsgeeren.) sulp'-
ClUS SEVERUS , 211. RUlflKUS,
216. 325. HIERONYMUS, ald.

SOCRATES, 217. SOSOMENUS,
221. THEODORETUS, ald. PAL-
LADIUS, 223. PHILOSTORGfUS,
225. (si> ook Gefchiedfchrij»
vers.) LEO de Groote

, 313. a-
THANASIUS, VI. 9. BASILIÜS ds
Croote , 10. GREGORIUS van iVa-
zianztis, 15. gregorius van
Nysfa, 17. EFRAEM,fl/i. Chry-
SOSTOMUS, 19. AMBROSIUS, 49.
JOANNES CASSIANUS, 72. JOVI-
WIANUS , 2C6. VIGILANTIUS,
215 FILASTRIUS, 263. EPIFA-
NIUS, 278. JOANKES, Bisfchop
van Jerujalem

, 322. jeheas
van Caza , X. 41, zacharias

vaa
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van Mityletie , 42. jo. philo-

PONU.' , 43. BOETHIUS , 46.

CLAUDIANU"- MAMf'-RTÜS, 48.

CASSIODOftUS , 50 M.RTIANUS
CAPELLA, 54- PRISCI-.NUS, 55.

ENNODIUS, SIDONIUS, 6 AVI-

TUS, AHJVTOR PROSPER /iqui-

tanicus, 58 vünantius for-

TUNATUS, 59. PRoCOPIUS, AGA-

THIAS, 60 6ï EU4GRIUS Til

ODORUS, GE ASIU^ , MOSES CHO*

BONENSUS, 62, DlOiNYSIUS de

Kleine, 63 gknnadius
, jor-

3VANDES > ÖS GREGORIUS TurO-

fienjis , 66. cojmas J?idicopleu-

fies , 67. AETIUS, ALEXANUhR,
69. GELASIUS, 169. EN^ODIUS,
276. CYRILLUS . XI 5. THEO-
3D0RETUS, 9. ISIUORUS HiSpa

tenjis, 177. ALDUYN, ald. beda
Venerabilis, 179.

Schrijveis, (Gnekfche) theo-
PHYLACTUS SIMOCATTA, XI. I90
GEOPGIUS SYiXCELLUS . I9I.

THEOPnANES,flW, NICTiPHORUS,

192 ILDEPONSUS , J93. FRIDE-

CARIUS, 194 MARCüLF, PAULUS
Diaconus , ald.

— Gefchiedfchrijvers van

het jaar 814 tot 107.^ egin-

IIARD of EINIIARD, XIII, 33.

THEGAN, 35. HAIAIO,36. ANA
STASIUS, ald. REGINO of RHE
GINO , ald. LUITPRAND , 37.

WITEKIND of WITTECPIIND of

wiDECiiiND , 38- KOswiTno eene

Scnrijfller van Hiftorifche Ge-
dichten, 39. AIMOIN, DITM.^R,

ald. HOELBOLD, WIPPO, GLA-

her radulfus , 40. herman
de Gebrekkelijke

, 41.— Levensbefchrijvers van
Heiligen en Manelaarsboe
Hea , Xill. 41. INaamioo'

T

ze Gefch'edfchrijvers , 41.

Schrijvers , Griekfche Gefchied-

fchiijvers. XUJ. 42. fotius ,

43. Vcrfcheidene Schrijvers

van de Bijzanrinilche gefchie-

denis , en vervolgers van the-
OFANES, 46.

Monniken - fchrijvers,

XIV. 35.
.— Gerchiedfchrijv.'er6 van

het jaar 1073 tot 1517 Griek-

fche, XV I2J. 200 Duirfc^e,

125. 205. lialiaunfche 130.

Franfche. 132. 205. E' el-

fche, 135. 2C6. SpadiTche,

137 Deenfcne ald IJsland-

fche, 138. Rusfifcht; en Pcol-

fche 139. Boheemfche, 140.

Italiaarfche, 204. Nederiand-

fche,206. En anderen, 20S-
214. Muhammedaaofche, 215,

Sekien, zie Ketiets.

Seminarien door Paus grego-
Bius XV. opgerigt, XXIV.
(V ) 76.

Serviten, gefchiedenis van deze
orde, XVIII. 21.

Sibillijnfche Verzen, aaniner«

kingen omtrent dezelve, II.

96-101.
Siciliaanfche Vesper, wat daar-

door beteekend wordt, XVI.
298.

Simonie » waarin beftaat , X,
210.
— als eene kerterij van si-

MON den Toveraar befcheuwd ,•

Xlfl. 389 405-

ijver van Paus grego-
Rius VII daartegen, XV\. 15.

dergeestelJjkheidjXVIL

367.
Slapers, verhaal van de zeven

ilapers, II. 432.

4 So<*
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Somaskers, oorfprong van deze
oi.-le, XXIII. (IVO 333.

Sorbonne, door wiei dit kol-

Jegie te Parijs is geiiicht, XV.
59.

Spiritualen klagen over de ver-

ilapping van dtn regel der

Franciskanen , XVIJI. 117.

Vormen een biizonder gezel-

ichap , ald. Worden veroor-
deeld, 129.

Sp • pren' op den Kardinaal van

GRA.\VELLE, XXII. (III.) 173.
fiprankkundigen in de XlVde
en XVde eeuw, XV. 199,

Spreeiiwiizen van tertulliaan
b j de Westerfche kerk in ge-

bruik gebragt, II. 380.

Staatkundige toeftand van Eu-
fopa, in het begin der XVIde
eeuw, XX. (I.) i.

Stadhoudefs, zie Landvoogden.
Starrenkijk.rii met de S'arrer-

kunde gepaard, XIII. 59, XV.
245-

Staten van Holland . vergadering

derzelven te Dordrecht, en be-

iluit aangaande de vri|heid van

godsdiensf , XXII. (Hl.) 315.

Stelüni'en van l ther e IVit-

tembeigbehzn itld , XX (1)44.
Straf der be. iel ving, befchi ij-

ving hier -an, XXI. (II'.) 92.

Symbolifche boeken, nefcHie-

denis van dezelve, XXV. (V^I.)

199.
«- kerkfchriften, oo'-fprong

van dezelve, XXIV. (V. • 248.

Synode, sz'e Kerkvergaderingen.

T.

Taal, verbastering van de La'i|n^

fche in de I^de eeuw, XIII.

Taal , bt^oefen ing der Duit fche
in de XVde eeuw, XV. 227.

Talen, onderzoek over de gave
van dezelve aan de Aposte-
len, I. 149.

Haat van dezelve in de
Vlide , Vlliae en IXde eeuw,
Xi. 199-

Taalkunde, derzelver toeftani

van het jaar 814 tot 1073,
XIII 73. Van het jaar 1073
tot 1517, XV. 151.

Talmud , waaruit dezelve zijnen

oorfprong nam, I. 10.

wat dezelve is, II. J04.

Tartaren, aanteel-ening om'rent
de beki.eripg van fommigtn
met hunnen Koning joaknes,
XV. 330.

Te Deum Laudamus , aanmerking
omrreni dit bekende kerklied,

IX. iï6
Teeken en bee'dsnde kunften

van het jaar 814 lOt 1073,
XIII 71. Van het jaar 1073
tot 1517, XV. 152. 255.

Ttgenpaufen , KLKM&iNh III door
HENDRIK IV tof eenen Te^en=
paus van GREGORTus, Vil ver-

koren , XVI. 39. Zie KLEMENS
III.

andeï'en door de Kei-
zerlijke partij verkozen, mair
fchielijk verdwenen, XVI. 68,— GKEGORius VIII door
Keizer iPNDRiK V geftel.l te-

gen Paus GKLASius II X^'I 91.
Door Paus calixtus ii een
Klooster gebannen, 90. Ka-
rakter van dezen Tegenpaus,
103.
=—= ANACLETUS II Zfö AN4-
CLETUS II— _» vicToa IV. Tegenpaus

vare
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van ALEXANDER III. in eere
algemeens kerkvergadering te

Favia in 1160 voor P.ius er-

kend, en door den Keizer be-

krachtigd, XVI. 152 Sterf',! 53.

Tegenpaufen , paschalis III.

Tegenpaus in plaats van vic-

TOR IV. verkoren, XVI. 153.

Sterft, 154.
•»——— CAUXTUS III. in plaats

van fAscHALis III. tot Tegen-
paus verkoren, heefr geen aan-

zien, XVI. 155. Onderwerpt
zich aan alexander III. lóo.— • KicoLAUS V. in plaais

van jOANNEs XXII, XVI. 373
Wordt weder verftoten, 374.
En gevangen genomen , alU.

Sterft, 376.

KLEMCNS VII. tot Paus
tegen üRBANUs VI. verkoren,

XVII. 54. Groote fcneuiing

der Wesfeifche kerk daardoor

oniftaan, 55 Worde van fom-

inige Vorften ereend, 60.

.
— karakter van dezen Te-
genpaus van uRB,'\Nus VI. XVTI.

69. Zoekt def. Hertoy van /^n-

jou toe Koning van N-ipeis te

maken, 70. i^ogingen om de

fcKeunnt; te doen ophouden,

71 76. Treurige fchiiderij van

zij'. e regering, 73 Zijn ge-

drag omtrent PaUa bokifacius

IX, 7;', Zijn dooi, ald. en

78. PIETER DE LtNA door de

Kardinalen te /Ivignontot Paus

verkoren . c der den naatn van

BENEDICTUS XIII , 79.
— BRKEniCTUS Xill. te

^vignon tot Paus verkoren,

^VII y9. Vergc-ffche pogin-

gen tot het doen ophouien

ÜQS kerkelijke fcheuring, 80

T

Frai.krijk zogt hem <^e gehoor-

zaamheid op, Hl. Eikeni htOl

op nieu.v ais Pjus, üS- blne-

DicTus geeft eenefcherpe bui ie

Uiten verdacht dic, 93 On-
aangename gevolgen ilaai vaa

voor hem, 94. En voor 'ie

overhandigers vyn de gtnofoi-

de bulle
, 95. Wordt door .^e

algemeens kerkvergadering te

Pi/a afgezet, loi. H'U*t ecne
kerkvergadering 'e Peipignan

tegen die van Pifa , 1C4 VVei'

gert hardnekkig afiland van

het Pausfchap te doen, 138,
Wordt op de kerkver^aJeJu.g

te Konflatis afgezet, 141.

Tegenvoeters te gelooven ouJ*
tiiJs voor ketterij genouden,
X,. 2'f9

lempelheeren of Tempelieren ,

zid van deze Ridderorde XV.
292.

vernietiging van derzel-

ver orde in her begin der

XlVde eeuw, XVIII 190, Zie

ook M LAY. (jAKOB VAN Hua
lot \r\ Engtla\d 203 IrSpavje^

204. In Italië en Duhschland

,

205. In de Nederlandfn. 206.
Kerkvergadering 'e l^ienneovev

hunne zaak, 208 De Paus
verniet'gt de orde m Maart:

1312, i09 De Gfoomeester
JAKOB VAN MORLAY ivurdt Op
ïatt van fil p«, Koning van
Frahkrijk^ ver b and, 211. Uit-

einde van deze orde, 212.
Aanmerkingen Dver de waar-
heid der befc huldigingen tegen
hun, 215-222.

Tempelieren derzelver orde
wordt in Nederland uitgeroeid,

XXII. ciii.^ 9.

5 Tem«
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Teippels , Beelden, Airaren,

OfFeianden bij de eerfte Chris*

tenen mee in gebruik , III. 306.

Tempelen der Heidenen door
de Christenen verwoest , V.

15 33' 36- Tegen deze Tem-
peiftorming doet ltbanius

eene redevoering, 19.

Tet^^politaan^che Geloofsbelij-

denis , welke dus genoemd
wordt, XX. (I.) 198.

Theatiner orde, ftichting van

dezelve, XXIII. (IV.) 328.

Thebaansch Legioen, zie Le-

gicen.

Tiende penning door alba ge-

eischt XXII (IJL, 298.

Tijden van godsdierfti^e bijeen-

iomften der Chrisienen, I.

349. Zie veider Zondag en

Fe^-tdagtn.

Toeft-<n d,(pol itieke")var DwfWft-

/anrf, van 1552 tot 1700 XXI\'.

(V.) 2-15. Van Zwitjerland,

j6. Van de NedeJlanden, J7.

Van Engeland, 19. Van Zwee-

den^ 24. V^an Denemarken, 26.

VznPo.en, 27. Vars Italië, 2^.

Van Spanje en Portugal , 28.

Van Frankrijk, 30.

—

.

(zedelijke) van Europa,

van 1552 tot 1700, XXiV.
(V.) 32-40.

Togt, verkeerde afloop van

denzelven tegen de Husfiten,

XXn. (III.) II.

Tranfubftantiatie kan niet be-

wezen worden uit irenpus,

JL 252. Ook niet uit chry-

6OSTOMUS, VII. IC4.

, — derzelver leer trachtte

KADBERT in Het begin der ne-

gende eeuw fe bewijzen, doch

werd door anderen in dien

tijd tegengefproken , XIV. so?»

enz. Deze leer krijgt in de

Xde eeuw meer overwigt , 234.
Schrijvers voor en tegen die

leer opgegeven , 235. Hevige
uitberfting van den twist over
die leer, 236. mabillon geeft

zich vele v^ergeeffche moeite
om de oude verdedigers dezer

leer te redden, 237. 238. Aan-
merking omtrent den naam
Stercoranisten, uit deze twis-

ten ontftaan, 239. Men zocht
die leer door verhalen van
wonderen te bevestigen , 241.

Tranfubftantiatie, een groot ge-

deelte der Efigelfche kerk in

de Xde eeuw nog ver af van
deze leer, XIV. 241.

de verfchillen blijven

in de Xlde eeuw voortduren,

XIV. 242, Sommigen gebruik-

ten duiftere en onverftaanbare

uitdrukkingen, 245.— deze leer wordt door
BERENGARius bcftredcn , zie

BERENGARIUS.
wanneer deze leer door

een gebod der Paufen als eeM
geloofsartikel aan de Wester-
fche kerk is opgedrongen,
XIV. 279.— deze leer in de Xllde
eeuw nog niet volkomen heer-

fchende, XVIII. 267. Aan-
merkingen over de onderfchei-

dene verklaringen van deze
leer en vastftellingen van de-

zelve in 1215 , 268. 270. Hoe
men daarover dacht in de
Griekfche kerk , 273. Twist
over deze leer in het Ko-
ningrijk f^alentia, 273. Aan-

merkingtn over het aanbid-

den
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den der gewijde Hostie, 275.
Trinitarien, gfcichiedenis van
deze orde, XVIII 123.

Trifagion , zie Heilig.

Troubadours of Trouvaris ,een

foort van Dichters, XIII. 77.

Tucht, gevoelens omtrent de-

zelve, I. 349 II 2^5 343.

365 lU- 99. 377- 38 r 387.

IV. 127. 141. 151. 209. Zie

verder kerKregeien.

—

.

(Icerkelijke) werd door

de ecrlle Christenen waarge.

nomen, I. 349. II. 244. 275.

365.
verfchillen over de oe-

ftnng van dezelve, III. 15. enz.

1 hoe dezelve geoefend

werd , III. 40. 234.— bijzondere kerkregelen

omtrent dezelve, III. 3-7 378
381-390. IV. 142. 151. 209.

289. 300. 397'— hevige twisten over der-

zelver oefening met de Mele-

tianen,IV. 121. En Donatis-

ten, 127.
.——— dezelve werd ftreng ge-

handhaafd en vergroot, V. 242,

aanmerkingen omtrent

dezelve, VIII. 269.

Turken bemagtigen Konjlantino-

polen, XVII. 214.

Tusfchenftaat na den dood, ge-

voelen van KLF.MENS Alexan-

drinus daaromtrent, II. 311.

Twisten, algemeen overzigtvan

dezelven in de IXde, Xde en

Xlde eeuw, XIV. 129.

U.

Ubiquiteit, dit leerfluk veroor-

zaakt onrust in Zevenbergen en

Hongar.en, XX Hl. riV.) 15.

übiquiias, of alomtegenwoor-

digneid van curistus ligchaim,

door LUTiiER geleerd , XX.
(I.) 172

. v^rfchil over dit Feer-

ftuk, XXIII. (IV.) 97
door eene vergadering

van Sal((]fche Godgeleerden

ontkend, XXHI av ) ir8.

Uitle,^gers van der. 'libel in de

VII te, Vlllfte en IX e eeuw,
XII. 146. Griekfche, hesy-
CHIUS , OLYMPIODORUS , T47.

Catenct Patnmi, 148- maximü?9

JOANNES van Damaskus , 142,

Latijnfche , bkda , 151. al-

cyiN, 154.
der Heil. Schrift in de

Vde, Vide en Vilde eeuw,
X..^ 275-2 79

deévfleil. Schriften vat»

het jaar 814 tot 1073, XIV.
103 FOTIUS , a/rf 0£CUMENIUS,

104. CHMSTIAAN DUUTHMAR ,

105. RABANUS MAURUS, lO",

CLAUDius van Turin, haimo,
WALAFRIDUS STRABO, IIO. PA-

SCHASIUS RADEERT, III.

opgave van eenige uit-

leggers der H. Schrift van het
jaar io-'3 tot 1517. Griekfche.

EUTHYMIUS ZIGAQENUS, XIX.
12 THEOPHYLACTUS, 24. MI-

ciiAEL PSELLus, 36. Ondcr de
Jacobieten, abulfaradscii, j/.
Gebrek aan taal- en oordeel-

kunde bij de Uitleggers in de
Latijnfche kerk , 18. Velerlei

zin in de H. Schrift door de
Myftieken gezocht, 19 Uit-

legkundige regels opgegeven,
20. Wat men van de Wijsbe*

geerte dacht bij de uitlegging

der
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der H. Schrift, 22. Verhande-
l'w^tn van bonav;.ntura over
de Uitlegging der H. Schr ft,

23. Conc^rdan'ie van sancto
CAVO, 24. zie ook 33 Schrift-

uitleggers in de Latijnfche

kerk, thom^s. Abt van Fer-

celliy 25. prcHARD van St Vic-

tor, 26. BERfjHARD van Clair-

vaux, 27. RüPERT van Duits,

2;. Uitlegku.'^dige werken der

Scholastieken, 31. pieterlom
BARD, 32. ANSKLMUS, ald. AL-

BERT de Groote, ald. thomas
van ylquino

. 33. j. gerson,
^4 Aanmerking omtrent de
Scholastieke en MylUeke Uit-

lefïgers, 65. robertholcoth,
ald. DioNYsius de Karthuizcr ,

66.

Üitlegkundige werken van ni-

coLAUS van Lym, XIX 68.

ALFONSUS TOSTATUS , 70 LAU-
B.ENTIU3 VALLA, 71 JAKOB LE
TEVafi ,. ERASMUS, '2.

Uiriegkunde der H. Schriften

in de IV :e eii Vde eeu'>v,aan.

merkingen oimrent dezelve,

VI. 161.

Uifvindingen der brillen, van

de mag -eetnaald of kompas

,

fchri;fpape' uit lompen, XV.
353 Der boekdrukkunst in de
XVde eeu-v, i(54.

üievd' (/crec//t gefloten, XXII.
(in

, 366.
U'iitansf'n veroorzaken op-

fchuddingen onder de Her-

vormden in Zevenbergen jXXlll.
(IV. • .2.

vTTofannf '^z »(7«a5 , ootdeel van

fcoCRATc.s Qv^er deze woorJen,
Viii. e.

V.

Vaderen van het Oratorie , ftieh?

ting van deze orde, XXIII,
(IV.) 337.

Vaders der Chris'elijke leer,
ftichfing van deze orde in Ita^

He en Frankrijk , XXIII. (IV,)

335-
Vagevuur, waaruit de leer daar?
van ontdaan zij, II 313.

III. 202. Leer daarvan
kriigt haren vollen bloei, XII,

138.

of cYPRiANus hetzelve
ook gekend hebbe, IIL 202.

van den H. rATuicius,
verhaal van hetzelve, V. 91.

de leer omtrent hetzel-

ve in het begin der Vde eeuw
begonnen, V. 185. Wie het
eerst hetzelve geleerd heeft,

X. 220. zie ook XXVI. (VIlj
142.

bijgeloouigfte verhalen
van hetzelve, XII, 139.

de Oosterfche kerk wist
van de leer van hetzelve niet»
XII. 141.

Vanne. (Kongregatie van) oor-

fprnnt^ van dezelve, XXVI.
(VJI.) 24.

Vasten , gevoelens daaromtrent,

I. 349. II. 124. 132 IV. aio.
Vi. 305.

Vaudoizen ofWaldenzen, ver-

vo'ging van dezelve in Vlaan-

deren en Jrtois, XXII. (ill.)

26.

VddHag bij het Klooster Heili-

getlee in Groningerland, XXII.
(Ill) 2c:6.

Venetianen , heerschzuchtig ge?

drag van faus klemeks V. te»

gea
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gen deze Republiek, XVI. 356.
Venetianeii fchrijven eenen
brief aan luther, XXIII. (IV.)

68.

Verbond der Edelen tot het

verhinderen der Incjuifitie

,

XXII. (III.) 193.
Verborgenheden des geloofs ,

behoedzaamheid in htt ont-

vouwen van dezelve weleer

gebruikt, III. 238.

Verdeeldheden in de Christe-

lijke kerk, zie ketterijen.

Verdichte fchriften door de

Ketters,!. 322. II. 90. Door
de Christenen zelve. 91. Oor-
fpropg van deze verdichtze-

len, 92. Doch doen geen na-

deel aan onze zekerheid no-

pens de echtheid der Heilige

Schriften , 97,.

Verdienden der goede werken,
gevoelens daaromtrent , III.

200. 437.
Verdraagzaamheid der eerfte

Christenen, II. 124. 128-

t—~~— hoede Kerkvaders daar-

omtrent gevoelden, VI. 245.

gevoelen van augustinus ,

247. En van gregorius van

Ndziatizus, ald.

Verdrag der Latidvoogdesfemet

de verbondene Edelen cmtrent

de inquifitie, XXII. C III.) 239.

Vereeniging der Hervormden
en Lutherfchen , pogingen
biertoe aangewend , XXII,
(III.) 260.

Vergadering der Waldenzen te

Douay ontdekt en verftoord

,

XXII. (III.) II.

Vergaderingen der Hervormden
in een bo?ch bij Markfnnover-
vallen, XXIL Qll) 162.

Vergaderinj;en der Gerefor-
meerden worden openlijk in

Vlaandereji gehouden , XXII.
(III.) 202.

Vergadering vanSalfifche God-
gelcerJen te Dnsden, XXiU.
(IV.) 118.

der Sakfifche, Rranden-
burgfche, Brunswijkfche en
Paitzifche Leeraars te Qiud-
linburg, XXIII. (IV.) 129.

der verbondene EJefeti

te St. Tniyen,XXU. (III )2i5.
Vergelding, gevoelens daarom-
trent, II. 114. III. 439.

Vergevinge der zonden, gevoe-
lens daaromtrent, III. 22. 199.

437. VII. 175.

Vergiffenis, (algemeene) door
den Her'og van ai.ba afgekon-
digd, XXII. (III.) 303.

Verk iezing , misverftand omtrent
dit woord, reeds voor augus-
tinus, II. 387.

Verklaring des lïijhels, berfgt
hieromtrent, XXV. (VI.) 116.

Verminderiiig der vervolging
van de Gereformeerden, XXII,
(III.) 173.
Veren ica, naam van een reü-
qui, p'egtige vereering daar-
van, XVIII. 394.

Verfchillen onder de Proteftan-

ten, XXIII. f IV.) 87.

rfhc'ologifrhe) in de
Roomfche kerli, XXVI. (VII.)

149.

Verraling van den Bijbel door
de Hervormers bezorgd, XXIL
(III.) 67.

Vertalii.gen, zie Overzettingen.

Verval der kerk, XXIL (III.)

12.

Vervolgingen der Christenen,

Ti©-
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remen eenen aanvang onder

de Joocien, I. 157. Verder
vootfiieeet, 16'^ Hou len 'e

jferuj'alemop 180 Do r nero,

247. Algemeer.e aanmerkingen
omtrent dezelve, 252.

Vervolgingenen her ontvlugten

van dezelve. II. 334. 111. 11,

383. Zie ook tuchi.

— onder domitiaan , I.

279. Onder trajanus, II. 6.

7. Onder ^LTu^ AL'RiANus, 63.

Onder makcus antonius , 142.

Onder m. avrelius, 148. 151.

Te Lions en Vienne in Gallie,

385. Onder l. sept. severus ,

289. Oorzaken daarvan, 291.

203. aant. Onder maximinus,
401. Onder deotus, 418. Re-
den en oorzaken van dezelve,

419. Zwaarte en algemeenheid
\-an dezelve, 420. Te Rome,
422. Te Alexandrie, 424. Te
Carthago, 428. In het Oosten

y

429. In Fontus
, 430. Deze

"vervolging veroorzaakte de

vlugt en den afval van velen,

434' 439' De vervolging houdt
op met den dood van decius,

447. Vervolgingen onder gal-

xus, III. 113. Onder valeri-

ANUS 114. 138-149. Bijzondere

vervolgingen onder gallinus,

150. Derzelver beginfelen on-

der DiocLETiANUs, 317. Zie

DiocLETiANus. De Vervolgin-

gen houden na zijnen dood
op, 345. Doch werden ver-

volgens weder heviger in Sy
ris en Palestina, 347. 352.357.
De zwaarfle en laatfte open-
bare algenieene eindigt in het

jaar 312, 364. Aanmerkingen
O. er deze laatfte, 365. Door

LiciNius, den Ina'ften Heiden»
fciicn Keizer , IV. 44.

Vervolgingen , aanmerkingen
omtrent de oorzaken van de-

zelve, I. 254. II. 3. 6. 13- 14»

105. 106. 112.

door Keizer LiciNius,
IV. 44. Door deGoihen , 272.
Door de Perfen, 273 V. 99.

- gevoelens der Kerkva-
ders omtrent de vervolging en
de verdraagzaamheid ten aan-

zien van ketters , VI. 244.
onder genserich. X.

312. O^ier HEiNRicH, 313.
Onder GtiNTAMUNr», 317. On-
der rr^AMMUNn, 318. VIGILIUS

van Tapfus fc^^rijft tegen hun,
ald. Als ook fulgentius, 319.
Hun ondergang onder de Van-
dalen

, 322. Onder de Burgun-
diers, 325. Onder de Longo-
barden, 326.

' in pRisciLLiANUs is in

de IVde eeuw het eerfte voor-

beeld gegeven van geregtelijke

ter dood brenging, door aan-

ftooken van Christen Geeste-

lijken, VII. 275 Waardoor
de 'vervolgingen meer gaande
gemaakt werden, 284.

aanmerking van opta*
Tus omtrent het vervolgen,
VII. 314.

der Christenen door dp
Mubammedanen , XIII. 90.

eerfte voorbeeld vau
vervolging wegens de Hervor-
ming in Z'witjerland , XX. (I.}

302.

ter zake van godsdienst

in de Nederlanden, XXII. (lU.)

48.

Verzoekfchrift door de Edelen
aan
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aan de Landvoogdesfe ingele-

verd, XXII. III.) 195.

Verzoekfchrifc der riervormden

om vrijheid van godsdienst

aan di;n Koning ingezonden
,

XXil. (Ili.) 249.
Viaticum, wat daardoor verllaan

worde, IV. 214.

Vigilies of Pervigilia , welke

godsdienstoefeningen dus ge-

noenid werden , II. 206 aant.

Violieren , eene kamer der

Rhetorijkers te ontwerpen

,

behaalt den prijs met het ant-

woord op eene uitgefchreven

vraig.XXII. (III. j 40.

Vonnis, (algemeen) in Spajije

c'er de Nederlandeis geveld,

XXII. III.) 285.
Voorbefchikking , sefchillen

over dit leerftuk, XXIII. (IV.)

98.
Voorbidding der Engelen en

Heiligen, gevoelens daarom-

treijt, III. 91.

Voorflig, (wanhopige) door
den Prii.s van Oranje gedaan,
XXIL (111.) 335.

Voorftel tot matiging der Pla-

karen aan de Landvoogden fe

gedaan, XXII. (III.) 197. In-

houd van hetaelve, 198.

Voorlezers, wie eertijdswaren,

II. 413.
Voorzangers, wie eertijds wa-

ren, II. 415 Regels omtrent

dezelven , IV. 398
Voor^eggingeo van jesus, I.

113

V^oorzienigheid, derzelver vol-

maaktheid is van achteren het

bcjt optcmaken, I. 2.

Vorften in de achtfle eeuw nou.

d»n nog hun oppergezag in

kerkelijke zaken , XI. 386.
Vorften, h(je het met hunne
regen ten aanzien van de kerk
gefteld was, in de [XHe, Xdé
en Xlde eeuw, XIII 339-352.

der^.elver »egten in hcr-

kelij';e zaken , XVII. 343. Na-
men van eenigc verded gtrs

van die regten , 349.
Vrouwen, berigt vsn verfcbei-

dene , welke hieroky.mus ijver-

de totdenNonncnItaatte bewe-
gen , VI. 54-67.

Vrijheid van den wil, wat ire-

KEus daaromtrent gevoelde,
II. 265. Gevoelen van cix-
MENS y^lexandrinus j 310. Van
TF.RTULLIA.NUS , 37?.

Vrije wil en Goddelijke genade,
gevoelen van luther daarom-
trent, XX. (I.) 61. Van CA-
EOLOSTADIUS, 82. TwisC 'USé

fchen ERASMUS en LUTHER over
den vrijer» wil , 142.

Vrijheid van godsdienstoefening

door TEJiTULLiANUs bcwecrd,
II. 379.

Vrijheid van godsdienst voor
de Hoogduirfche foMa-en iti

de Nederlanden, XXII. (III.)

109.

Vnikoopin», gefchiedenff der
orde vaij Onze lifve vrouw der

vrijkooping, XVld '74,

Vi .jplaa'fen , .erzelver e^^t be*

pai*ld, V, 24S- XI. 184.

Vülgata , berig. van de leer

aangaande dezelve , XXVI.
(VII.) 131.

W.

Wailfche kerk , derzelver oor-

fprong in de Nederlar.dsn, XXV.
(VI.) 78.

Wal-
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Walcherfche art i kelen,oorfprorg
van dezelve, XXV. (Vl.)2!8.
Waldenzen verfpreirien de eer-

|1:e j^odsdienft'ge verlicbtii g,
XXill. (IV.) 2.

w'i)ken naar de Neder-

landen, XXII. (ill.) 4.
' '.'trialen den Bijbel In

Nederduirsch rijm , ihid.

woraen vervolgd in

Vlaanderen, door toedoen van

den Monnik robrecht, ihid.

(de) fteken het hoofd
weder op, en eene groote ver-

gadering van dezelve wordt
ontdekt, XXII. (lil.) 11.

Watergeuzen landen in Vries-

land en Noordholland, XXil.
(III ) 29^;. Nemen eene vloot

van 30 fchepen, 307. Bemag-
tigen den Brid, 31 r.

Wereldlijke Geestelijken, der-

2elver Hervorming , XXVI.
(VII.) 18.

Wet, (kerkelijke) op naam van

den Prins van Oranje en van

de Staren opgelleld , XXII.
(Hl.) 337.
Wetboek , Codex Theodojianus

genaamd, in het jaar 4;,8 in-

gevoerd, V. 6$. Dit boek zeer

belangrijk voor de Kerkelijke

Gefchiedenis, 66.

Wetenfchapptn , zie Geleerd-

heid,

Weten fchappen en Kunften,

derzelver ftaat in Europa van

1552 toe 1700, XXIV. (V.;

68-75.
Wetten der Keizers , ter hevor-

dering van het Christer.dom

legende l'eidenen, V. 6. 14.

28 32. 35. 60. 69.— tejien de Jooden , V.
los^-I2o. X. joi.

Wetten ten voordeele der gej

leerdbeid, V, 142.

met opzigt tot den ker-

kdijken ftaat , omtrent de Bis-

fchoppen, V. 230. De Diako-
nesfen , 231. De Kerkelijke

Zaakwaarremers { Advocüti ^'y

ald. De verkeering met zoo-
genaamde Zusters, 232. Dq
Geestelijken, i'xy 239 243.
Omirei t de huwelijken, 244,
De befcherming van ongeluk-

kigen, 245. Voorfpraak voor
gevangenen , 246. 248. Hec
regt van vrijpjaatfen, 249. Hec
gees'elijk geregtshof , 252. Om-
trent het Monnikenleven , 397.
VI. 7.

omtrent de verkiezing;

der Geestelijkheid , X. iii.

Omtrent hare regten en plig*

ten, 113.

omtrent de erfbefchilr-

kingen ten voordeele van de
kerk , X. 142.

•— onderfteunen de beflui-

ten der kerkvergaderingen, X.
259.

om'rent de plig^en en
verdere verrigrirgen der Gees-
telijkheid , XIII. 3<56.

Wieiook bij de godsdienstoefe-

ningen dtr Christenen, hoe ia

gebuik geKonien , VI. 229.

Wijsjieerte, ftaat van dezelve,

ten rijde van jesus Christus,
on^er de jonden, I. 18- On-
der de Heidenen, 36. De?elv9
verdeelde zich in twee hoofd-

(oorten . de Oosrerfche, 37.

en de Griekfche, 39.

onder de Griekfche

Wijsgeeren werden geteld de

Epicuristen, I. 40. DePyrrho-
niSi
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Vilsten of Sceptici (twijfelaars,)

41. De Stoxijnen , 42. Plato-

nisten, 43. Peripa'etifche of

Ariftotelifche, 45. Eclectifche

of nieuwe Plaionifche, 47.

Wijsgeerte , de Eclectifche werd
van tijd tot tijd in het Chris-

tendom tot groot nadeel van

hetzelve ingevoerd, I. 47. (zie

ook Gnostieken.) zie ook IJ,

120. 153. ié7- 197' 210. 216.

i3i6. 323. 325. aant. III, 2. 62.

76. 78. 80. 87. 03. 213, 328.

IV. 4. 7. 150. V. 146. 197.
".; de Eclectifche werd bij-

zonder ingevoerd door ammo-
KIACL'S SACEUS, II. 31 5-326.

Beoordeeling van zjn nieuw
famenftel , 322. De tweede
(lichter van deze Wijsgeerte

was n.OTiNUs, en vervolgens

P0RFYRlus,I'f. 213. En daarna

JAMBLICHUS, IV. 7.
".^ de r-'clecfifche leidt de
geleerde Heidenen tot zekere

onveilchill'gheid in den gods-

dienst, V. 151.

de Ariftotelifche begint

liet hoofd meer optefteken,

V. 197.
ï (Je Platonifche begint

verwisfeld te worden met de

Peripatetifche, X. 43.

de Heidenfche nam in

het derde tijdperk een einde,

X. 37. De nieuwe Platonifche

had nog fommige fchrandere

voorftanders, 38.,

; ftaat der Wijsgeerte in

de Vilde , vuilte en IXde
eeuw , XI. 176

derzelver toeftand van

het jaar 814 tot 1073, XI II.

48.
V

Wijsgeerte , ftaat der WijV
geerte van het jaar 1073 tot

1517, XV. 70. Beoefend door
LANFUANK, a/</. ANSK LMUS VaU
'Canterbury

, 73. roscf.t.in, 80-

iiiLDEBEUT van Mans, 82. ho-
NOtiius van y^vgtistodunum, 83.
PETRUS ABP. LARD, 85- PETUUS
LOMBARDUS, 94. VVILI.FM VZXl

Conche;
, 95. hu'go van St. Vic-

lor
, g6. ALANus van Rysfei,

91-

Scholastieke, de redeti

van derzelver benaming en de
tijd van haren oorfprong on-

zeker , XV. 94. TegenftandcrS
van de Scholastieke Wijsgeer-

te , GANTiER , Prior van 6't.

Victor , en joannes van Salis-

bury
, 98.

de Wijsgeerte van ari-

sTOTELEs maakt opgang bij dé
Scholastieken, XV. 102.

Arillotelifche Wijsgee-
ren, alexander van Halesi

XV. loö. wiLLEPd van Parys,

tlld. ALBERTUS MAGNUS, lO?.
THOMAS AQUINAS, Io8. JOAN-
NES DUNS SCOTUS, 110. EONA-
ViNTURA, 112. HENDRIK vali

Gend, Richard van Midletoni

iKGiDius óeColuvina, 114. vin-
cent de Beauvais , 115.
— ftaat der Wijsgeerte

bij de Grieken, XV. 119. xii-

chael psellus muntte bij hun
uit, 120.

, ,— vervolg van de School-
fche Wijsgeeren in de XlVde
eeuw, XV. 228. FRANS MAT-'-

RON , ald. HFRV^US NATALIS, üld,

twist over derzelver

gebruik in de GodgeJeeruheid^
XIX. 53.

Wijs-
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Wijsgeerte , ( An'flotelifche )
door de Scholasfeken overgC'

nomen, XIX. 117.

»— ftaat derzelve in Europa

van 1552 tot 1700, XXIV.
(V.) 51.

verfchil over het ge-

bruiken van dezelve in den
godsdienst, XXIV. (V) 331.

i^ (Cartefiaanfche'; invloed

van dezelve op de leerwijze

der Coccejanen, XXV. (VI.)

157-
Wijsgeeren, Heidenfche, beftnj-

den het Christendom met hunne
fchriften , III. 209,

1» (Christen-) in de IVde

en Vde eeuw, inemesius, V.

193. SYNESIUS, 2CO
I fommige Heidenfche in

her derde tijdpeik opgegeven,

X 37. A's ook fommige Chris-

ten Wijsgeeren ,41.
.— in de 'Xde eeuw, ka-

BANl'S MAURUS, FREDEGIS of

riïinuGlS, XI I. 50. JOANNES
SCOTUS of ERlGENA, 51. 1" dC

Xje eeuw de ijzere en duiste-

re eeuw genoemd, 56.

^~ verbetering van dezelve

in de XVde eeuw, XV. 233.

Twist over flato en aristo-

TELES, 236.

Wijwater, hoe hetzelve in ge-

bruik is gebragt, VI. 230.

— of gewijd water, gthruik

v;.ii hetzelve in de iXdeeeuw,
XLV 289.
W'i, (refieüpg van den) een

ze ekundig leerftuk , XXVI.
(VU ) ro5,

WisKurdiüen van het jaar 814
tot 1073, DUNGAL, XIII. 58.

ABJBO, 59. CERSERT, 6l-éS^ lo

de XIIIdeeeuw,RCGER bacojt,

XV. 149
Wonderen, vele voorgewende,
sfe Monniken in Vil. 250 251.
Wondergaven, of dezelve bij

de Christenen in dellde eeuw
nog hebben voortgeduurd , lï.

237- 346.
Wonderwerken van jesus, I.

112.

aanmerking omtrent ver-

dichte, IV. 268. V 129,
(verdichte,) verhalen var2

dezelve uitgeftrooid , XXII,
(III) 67-— ontelbare aan de Hei-
ligen tof?;efchreven , XII. 103.

Wreedheden aati deWaldenzen
gepleegd, XXL'. (III.) 5.-

bii het verbranden der
veroordeelden gepleegd, XXII,
(III.) 295.

Z.

Zalven met olie, laatfte oliezel
was weleer een foort vnn fa-

kraipent genoemd, V. 287.
Zamenrtel der Godgeleerdheid
door JOANNES Damascenus, XII,

156 enz. Door MAXIMUS, 159.
Door isiDORus van Hispalis,

160. Door TAjo van .Srtjfl^^oj/ö,

167. Door ILDEFON5US, I68.
Zangichoolen te Mets opgerigt,
XII. J23. Hier van daan een
kerkgezang Mette genoemd, ald.

Zeden der Christenen, V'.^og.
Zedebederf der GeesteÜikcn in
Nederland, XXII. (III.) 6.

Z'toekundige fchrijvers in de
Vde, Vide en Vilde eeuw, X,
283.

Zedeleer , aanmerkingen om-
trent
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trent dezelve, II. 115. 3S1.III.

98- i69- 438.

Zedeleer , wanneer men eer&t

meer met opzet over dezelve en

over de bron en grond doiChris-

tel ijke deugd begon te handelen,

IX. 229.

toeftand van dezelve In

de Vilde, Vlllfte en IXde
eeuw, XII. 172.

toeftand der Christelij-

ke, van het jaar 814 tot J073 ,

XIV. 116.— fchrijvers over dezelve,

BADAN XIV. 117. JONAS, Bis-

fchop van Orleans, 118. 11a-

LITGAR, 124. ATTO II. Van

Vercclli, ald,

.— aanmerking omtrent de-

zelve van het jaar 1073 tot

1517, XIX. 182. Zedeleeraars

van dien lijd , willem van Li-

ons, 183. GERSoN, ib'4 Zede-

kundige werken, 185. 186.

Zeden , derzelverltaat in Europa

van 1552 tot 1700, XXiV.
(V.) 32-40.

4 der Christenen in de

Ildeeeuw, II. iis^ 381. 383-

Verval vah dezelve, 416. III.

316. Zie Christenen.

Z^den der Jooden ten tijde van
JESUS CHRISTUS, I. i8. Det
Heidenen, 35.

Ziel, gevoelens omtrent dezel-

ve, II. 373. Iir. 87 299. 301.
303. V. 48. IX. 34. X. 302.

omtrent derzelver ftaat

na den dood, II. 311. 377. III.

92. 302. V.47. VI. 168. JX. 31.
Zielen, gevoelen van arnodius
omtrent derzelver oorfprong
en onfterfelijkheid, III. 297.

Zin van deH. Schrift, gevoelen
van ORIGENES daaromtrent,
III. 78.

Zondag, hoe die dag door de
eerfte Christenen hefteed werd,
I, 349 II. 125. III. 98. Stren-

ge viering van dezelve door
icoN&TANTYN geboden, IV. 54,
Verdere fchikkingen omtrent
dien dag , 399, V. 219

Zonde, (ïheologifche) XXVI
(VII) 105.

(P.hilofofifche) XXVI.
(VIL) 105.

V a NAAM»
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LANDEN EN STEDEN.

A.

jlaalst, de Beeldvorming al-

daar verhinderd, XXII. (III.)

229.

Aduard, een Klooster te Gro-

ningen , XXII. (III.) 78.

/Elia Capitolina, door ^elius a»

DRiANus gedicht , II. 79.
Afrika , uitbreiding van het

Christendom aldaar, XV. 373.

yJkeii , Synode aldaar , XXII.
(lil.) 2.

*——— formulier van eenen
banvloek in eene Synode al-

daar opgefteld , XXII. (III.) 7.

Alexandrie , berigt van de be-

roemde School aldaar, II. 227.

228. V. 160. 161. Derzelver
ondergang, 167.— Patriarchen aldaar, V.

259.
. onlusten aldaar na de

afzetting van èt^n Patriarch

DiosKORus, XI. 6ö. De nieuwe
Patriarch aldaar vermoord, Cj.

'— opfchuddingen aldaar,

XL 99.

Alkmaar, Beeldftorming aldaar

,

XXII. (III.) 237.— door de Spaanfchen be-

legerd, wordt ontzet, XXII.
(III.) 323-

Amerika door columbus ont-

dekt, XV. 19. Wreedheden

der Spanjaarden aldaar , 375,
Amerika, toelland van het Chsis-

tendoni aldaar, XV. 374. Po-
gingen van DE LAS CASAS ten

vüordeeie der Indianen, 377.

Amfterdam , eerfte Nederduit-

fche biihelvertaling aldaar ge-

drukt, "XXII. (III.) 68.

de leer der Hervorming
wordt aldaar in hec geheim
geleerd, XXII. (III.) 75.

eerfte openlijke predi-

king der Gereformeerden bui-

ten deze ftad, XXII. (III.) 209.

zeldzaam geval aldaar

met de armeweeskinderen plaats

gehad, XXII. (III.) 213.
, beeldftorming aldaar,

XXII. (Ilf.) 232.

eerfte Predikanten aldaar

beroepen, XXII, (III.) 242.

Nieuwe beroerten aldaar, 243,
nieuw oproer aldaar,

XXIi. (III.) 265.
door de Hervormden

verlaten, XXII. (III ) 271. 273,
zware vervolging aldaar,

XXII. (III.) 290.

weigert de openbare
oefeningvan den Gereformeer-
den godsdienst, XXII. (IW.')

348——— gaat tot den Prins van
öranr



NAAMREGISTER VAN LANDEN EN STEDEN, zog

Oranje over, XXII. (UI.) 352.
jimjhrdam, omA'trueling aldaar,

XXII (iii.) 354.

Angelfakjen , zie ook Brittannie.

tot het Christendom
bekeerd door augüstikus, X.

85-94.
in Engeland

f
XI. 161.

Angelfakfisch Rijk, deszelfs ge-

fchiedenis, X. 22.

Antiochie , het euangelie aldaar

voortgeplant, I. 174. In deze

ftad was eene bloeijende ge-

meente, 182.

Patriarchen aldaar, V.

259.
gebeurtenisfen aldaar ,

XI. b'3.

onlusten aldaar door
XENAiAS verwekt, XI. 85.

' lotgevallen van hun Pa-

triarch SEVEKUS, XI. 92. 130.

Antyverpen, prediking van tan-
CHELYN of TA^cHELM aldaar,

XXII. (III.) 4.

>— het eerfte bloed der ver.

volging aldaar geftort , het

Augustijnen klooster aldaar ver-

woest, XXII. (III.) 49.— de Hervorming wint al-

daar veld onder de vervolging,

XXII. (III.) 52.
»— Nederduitfche Bijbel-

vertaling aldaar gedrukt, XXII.
(III.) 68.

«— de leer der Hervorming
wordt aldaar heimelijk gepre-

dikt , XXII. (III.) 97.
» HEIDANUS en HAEMSTE-
DEprediken aldaar, XXII. (III.)

141.
' JAN DU cA^]p ald.iarom-

gebragt, XXII. (III.) 143.
• '

' -• oploop aldaar door de

V

vervolging der Hervormers
veroorzaakt, XXII. (III.) 149.

Antwerpen , wouter oom en jan

DE wolf aldaar verdronken ,

XXII. (III.) 173.

oproer aldaar bij het

verbranden van christoffel

SMIT, XXII. (III.) 177. 179.

eerfte openbare predi-

katie der Gereformeerdep al-

daar gehouden, XXII. (III.)

203.

beeldllorming aldaar,

XXII. (III.) 225. HERMA^- MO-
DET predikt aldaar in deüroo-
te Kerk, 227.
— geweldige beroerte al-

daar, XXII. (III.) 268.— door de oproeri^e Span-
jaarden geplunderd , XXII. (III)

346.
Arobie , uitbreiding van het

Christendom aldaar, X. 97.
Arabieren, fchets van het Ara-

bisch Rijk ofKalifaat ,XI. 153.
toeltand der geleerdheid

onder hun in de IXde, Xdeea
Xlde eeuw, XIII. 83.

het Christendom door
hun vervolgd, Xill. 90.

hunne geleerden en
fchoolen , XV. 258. 259. enz.

derzelver bekeering, XI.

293-
Arles, kerkvergadering aldaar

gehouden, IV. 139. Het gezag

aan haar door konstaiNTyn
toegekend, IV. 75.

verfchillen tusfchen Paus
I, EO den Grooten en den Bis-

fchop lULARius aldaar, V. 321.
Arnhem, plakaat aldaar uiigege-

ven door Hertog karel van
Egmondiw 1529, XXII. (III.) 73-

3 Jm-
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jïrnhem, beeldftorming aldaar,

xxji, vin.) 238.

Arras , in eene Synode aldaar

worden de Gundulphianen ver-

oordeeld, XXII. (III.) 4.

Artois, vervolging der Walden-

zen aldaar, XXII. (III.) 26.

^speren door de Spaanfchen

veroverd, XXII. (III.) 332.

Atlieenen , de zetel der geleerd-

heid , I, 48.
Atrecht, aldaar worden eenige

Waldenzen gevangen genomen
en veroordeeld, XXII. (III.)

26.

Augshtirg ,
gefprek van luther

aldaar met den Kardinaal ca-

JETANUS, XX. (I.) 73.
•— Rijksdag aldaar door

Keizer karel uitgefchreven,

XX. (L) 190 Gefchiedenis

van dezen Rijksdag, 191-200.

Üefluit van die vergadering,

198. De godsdienstvrede van

Paj/aM aldaar bevestigd, 267-

Avignon, Paus klemens V be-

geeft zich met zijn ganfche

hof naar deze ftad , alwaar het-

zelve zeventig jaren zijnen

zetel had, XVI. 346. Gewel-

dig varen de Italiaanfche fchrij-

vers tegen deze afwezigheid

van den Paus van Rome uit

,

ald,

« dit Craaffchap door Paus

klhmens VI. gekocht, XVII.

31. Paus uRBANus V. verlaat

Avignon en vestigt zijnen ftoel

weder te Rome in 1367, 42.

Doch keert weder naar -<ivz^wo»

terug, 44.
•».»<.— GREGORius XI. keert we-

der van Avignon terug naar

Rume, XVII. 47-

B.

jBarf?R, mondgefprek aldaar over
eenige ftellingen van vaneck,
XX. (I.) 347. Belluiccn in de
vergadering aldaar genomen
tegen de leer van zwinglius,

348.
Bazel, voortgang der Hervor-
ming aldaar, XX. (I.) 320,

337. De Hervorming aldaar

voltooid, 350.
Benevmt, eene ftad in het rijk

van Napels, door Paus alex-
ANDER VI. tot een Hertogdom
verheven , ten behoeve van
zijnen oudften zoon joan bor-
GIA, XVII. 282

Bergen in Henegouwen door Graaf
LoDEWYK vanNasfati veroverd,
XXII. (III.) 316.

Bergen op Zoom, beeldftorming

aldaar, XXII. (Ilt.) 228.

Bern, voortgang der Hervor-
ming aldaar, XX. (I.) 320.

337. 348-349. Maakt een ver-

bindtenismet Zurich, 350. Zis

ook XXI. (II.; 57.
Beverwyk , augusttn een bakker
aldaar verbrand,' merkwaardig-
heid hierbij voorgevallen,
XXII. (III.) 119.

Beyerfchen, tot het Christendom
bekeerd, X. 84.

hec Christendom door
EMMERAN onder hun gepre-

dikt, XI. 231.

Bohemen, toeftand van den gods-

dienst in Bohemen in deXIVde
eeuw, XIX. 380. 416. Gods-

dienst en burgeroorlog met de

Husfiten, 406. Berigt aangaan-

de de Uoheemfcbe Broederge-

meente, 418.
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Bohemen, deszelfs ftaat in het

begin der XVidc eeuw, XX.
(I,) 14. De Bohemers fchnj-

ven aan LuxnEfi, 86. Zenden
een gezantfchap aan hem, 139.

i.^ kruisvaait derwaarts te-

gen deHusfiien, XXII. (111.)

II.

. ftaat der Hervorming
aldaar, XXIll. (IV.) 34.

Bohemers, derzelver bekeering,

XIII. 135.

Brahand , de Gereformeerden

aldaar verzoeken om vrijheid

Tan godsdienst, XXII. (III.)

35^.

Breda ^ beeldvorming aldaar,

XXII. (III.) 228.

Breinen, de leer der Hervorm-
den wordt in dit hertogdom
omhelsd, XXIII. (IV.) 132.

Briel, {den) door de Watergeu-
zen bemagtigd, XXII. (III,)

311-

Brittannie door de Anglen , Sak-

fen en Jutten overwonnen, X.

23-
. toeftand der Angelfak-

fen aldaar, XI. 161.

.— uitbreiding van het

Christendom aldaar onder de

Ar.gelfakfen in het Koningrijk

Kent, XI. 202. In Northumber-

land, 203. Onder de Oostang-

len in het Koningrijk Mercia,

£o6. In Es/ex, 207. In Sus/ex,

In JVesfex f
2Ï0. Aanmerkingen

over deze bekeeting, 211. De
Angelfakfen onderworpen aan

de Roomfche kerk, 213. St.

Pieters -penning , 214. Ver-

fchillen over het vieren van
het Paaschfeest, 215.

•—

>

de üisfchoppen aldaar

V

als Rijksftanden aangemerkt,
XI. 383.

Brittannie y toeftand van dat rijk

van bet jaar 814 tot 1073,
Xlll, 7 En van het jaar 1073
tot 151 7, XV. 22.

THEODORÜS , nisfchop

van Caiitelbury , de eerfte wien
de geheele Engeifche kerk als

haar hoofd erkend heeft, XII.

39-

Bfitz nahij Mechelen, een Kar-

meiiter Monnik aldaar ter dood
gebragt, XXJI. (III.) 63.

Brugge, carjlus regius aldaar

verbrand, XXlf. (ill.) 120.

delnquifiteurvan Fiaan-

deren aldaar in zijn vervolgen

door de Magiftraat tcfzenge-

houden, XXII. (III.) 179.
— het fakrament aldaar

door eenen inwoner aan de
kerkdeur opgehangen , XXII,
(III.) 186.
— de beeldvorming aldaar

verhinderd, XXII. (UI.) 229..

Briisfel, YSBRAND SCHOL, Pries-

ter van /Imflerdam, aldaar ver-

brand, XXII. (III.) 77-

HENDRIK VORS en JAN
EScH aldaar verbrand, XXII.
(lil.) 50. SI.— CELLES VERDIKT aldaar

omgebragt, XXII. (III.) 143.

RUARD TAPPER aldaar

overleden, omftandigheden van

deszelfs dood, XXII. (III.;

153- 155.

JACOD VAN ILPENDAM
aldaar onthalsd, XXII. (JII.)

263-

Buikjloot, eerfte prediking der

Gereformeerden aldaar, XXII.

Q\l) 209. 210.

4 Bul-
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Bulgaren, derzelver bekeering,
"Xül. 130. 131.

Jiurgundien tot het Ghristendom
beKeerd, V. 78.

• waar deze hun rijk eerst

gevestigd hadden, X. 313. Ne-
men de Ariaanfche leer aau

,

ald.

c.

^alahrie , aldaar worden op eenen

dag 88 perfonen om het geloüi

omgfcbragt , XXIII. (IV^) 85.

^hafin Datiphince , Synods aldaar

gehouden in n. 03, XXV. (.VI.)

238.

i^halifen, toeftand van het rijk

der Arabifchc Chalifen van het

jaar S14 tot 1073, XIII. ly.

Zie verder Turksch Ottomannuch

rijk.

Charenton, Synode aldaar gebou-
wden in 1645. XXV. (VI.) 239.
p- kerkvergadering der Her-

vormden aldaar in 1673, XXV.
rVI.) 20

^Itina, voortplanting van het

Christendom aldaar, XL 297.

i)e oudlle bcpinfelen van den

<3hristéiijken Godsdienst aldaar

opgemaakt uit een fteenen ge-

denkftuk, 298. Nestorianen

aldaar, 300.
»-——. zie van dit rijk XV.
40. Tpeftand van het Chris-

tendom aldaar, 346.

•^ toeftand der Christenen

"aldaar in de XlVde eeuw', XV.
348.

^lareiidon , vastftellingen door

H..NDRIK II. Koning van Enge-

land, aldaar gemaakt, XVI. 165.

^orvi"'j aan de Wezer , ftichting

van dit Klooster, XIV. 213.

D.

Deinfe, de openlijke vergade-

ringen der Gereformeerden
worden derwaarts oveigebragt.

XXII. (III.) 202.

Delft , beeidftorming aldaar,

XXII. (III.) 230.

Deventer, de Overheid dezer

üad weigert de inquifitie bin-

nen hare muren toetelaten,

XXII. (III.) 76.

vreedzaamheid der Pau&-

gezinden en Gereformeerden
aldaar, XXII. (III.) 239.
Denemarkenen Noor^yege?l, voort*

planting van het Christendom
aldaar, XIII. 99. 107.
— hervormirgaldaar, XXr.
(II.) 96. Voortzetting der her-

vorming, loi. Eerfte Hervor-

mers aldaar, 192. Reduit op
den Rijksdag te Odenzee , ter

bevordering der hervorming,

107. Eene geloofsbelijdenis

door TAusoN opgelleld, door
de Lutherfchen op óen Rijks-

dag te Koppenhagen ingeleverd,

III. En 27 artikelen van de
befchuldigingen , door de
Roomschgezinden aangevoerd,

115. Door w. TAUSON enz'jae
aanhangeren beantwoord, 117.

Gevolgen hiervan, 119 Dood
van den Koning fkederik ,

ftrcmt de hervorming eenigen
tijd, 121. 122.

Koning ïtrederïk opge-
volgd door zijnen zoon cHHfS'

TiAAN III, XXI. (U.) 123. De
hervorming aldaar voltooid,i24
Oprigting der Hoogefchool te

Koppenhagen , 1 27. Opgaaf van
het verhandelde opeeneRiji<»-

ver-



LANDEN EN STEDEN. 3ïa

vergadering te Oienzee , 12^.

Hervorming in Tsland Qn Noor-

-Vi'egen, 129 130.

Denemarken
f
zie ook Noordjche

Rijken,

. deszelfs toeftand van

hei jaar 1073 tot 1517, XV.

2S. Me( Noorwegen en Zyveden

vereenigd , 26. ü.tbreiding

van het Christendom aldaar,

358— deszelfs politieke toe-

ftand van 1552 tot 1 700, XXIV.
(V.) 26.

Dendermonden , de beelr'ftorming

aldaar verhinderd, XXII (lil.)

229.

Dithmarfe7ty Hendrik van Zutfen

aldaar doodgellagen , XXII.
(III.) 50.

Doornik , deze flad heeft de

meeste bloedgetuigen voor den

godsdienst opgeleverd, XXII.
(III.) 64.— HENDRIK, een Augus-

tijner Monnik, wordt aldaar

verbrand, XXII. (III.) 71.

—?. nachtelijke vergaderin-

gen der Hervormden aldaar,

XXII. (IlI.) 162.

.— BERTRAND LE BLAs al-

daar wegens de mishandeling

van het fakrament fchrikkelijk

geftraft , XXII. (III.) 106.

107.
«— NICASIÜS DE LA TOMBE
en ROGIER DU MONT aldaar

verbrand, XXII. (IH.) 172.
>— beeldftorming aldaar,

XXII (ill.) 229.

J)ordrecU levert 56 burgers tot

de kruisvaart tegen de Husfi-

ten . XXII. (III.) 1 1.

j^—.«. weigert de predikatie- *^

Y

der Gc-eformeerden bijtewo-

ren, XXil. (III) 212.

Dordrecht , Nationa e Synode

aldaar gehouden ini6i8,XXV.
^VI ) 226.

de beeldftorming aldnat

verhinderd, XXII (I 1 j 237.

vergadering der S.a-en

van Holland aldaar , XXII. (ill.)

3^5-

Douay , vergalerinjï der Wal-

denzen aldaar ontdekt, XXII.

(III.) II

aldaar worden ecni^e

Waldei zen gevanfzen en ver-

oordeeld, XXil. (III) ^6.

.. aldaar worde door Ko-

ning FiLiPS eere Hoogefchool

opgerigr, XXII. (III.) ^56-

Dresden, vergadering van Sakf?"

fcheGodgeleerden aldaar.XXLI

(IV.) 118.

Duinkerken, pietsr annood eti

DANIEL GALLAND aldaar om-

gebragt, XXII. (III.) 161.

Duitschland, vroegere toeftand

van hetzelve, X. 26
in een gedeelte van het-

zelve had het Christendom

zich al vroeg gevestigd, V. 81.

w— deszelfs Vorsten waren

bij het veroveren van het Ro-
meiiifche rijk reeds grootenr

deels Christenen, V. 362.

— uitbreiding van het Chris-

tendom aldaar, X. 8j. XI. 254.

deszelfs toeftand in de

Vrde eeuw, XI. 162.

Duitfche rijk , toeftand van het-

zelve van het jaar 814 toe

1073, XIII. 2.

. roeftand van hetzelve

van het jaar 1073 tot 1517»

XV. I. Onder Hendrik IV ea

5 V,
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V. Keizers uit den Frankifcben

ftam, 2. Onder de Keizers uit

den Zwabifchen llam , koen-
raad III. FREDERIK 1,2. HEN-
DRIK VI. FILFPS en OTTO IV.

ÏREDERIK II. 3. KOENRAAD IV.

4. RUDOLF van Hahsburg. A-

DOLF van Najfau, 5. albert
van Oosteiiryk, hendrik VII.

van Luxemburg , lodewyk van

Beyeren, 6. karel IV. 7.WEN-
CESLAUS, 8. ROEERT, SIGIS*

MUKD. ALBERTlI.g. FREDERIK
III, 10. MAXIMILIAAN I, II.

Duitschlattd , deszelfs ftaat in

het be^^in der XVIde eeuw,
XX. (II.) 3. Voortgang der

Hervorming aldaar, 120. 133.

158. i6.3- Uitzigten van oor-

log aldaar, 175.

I— deszelfs politieke toe-

ftand van 1552100 1700, XXIV.
(V.) 2-15.

.^ ftaat der Socinianen al-

daar, XXV. (VI.) 300.

E.

Engeland, zie Brittannie.

, deszelfs Koning Hen-

drik Il ondergaat vele verne-

deringen van den Paus, XVI.
162-173.
^— Koning jan wordt door

den Paus in den ban gedaan , af-

gezet en krijgt zijn rijk daarna

als leen van den Paus, alsook
Jerland terug, XVI. 198-206.
Engeland geheel aan den Paus

onderworpen, 213.— ROBERT GROSHEAD, BiS-

fchop van Lincoln in Engeland,

verzet zich tegen den Paus,

XVI. 269.

Engeland, deszelfs ft.iat in bet

begin der XVIde eeuw, XX.
(I.) 10.

' gefchiedenis der Heif-

vorming in dat rijk, XXI.(II.)

271.

toeftand van dat rijk ten

tijde der Hervorming, XXI.
(II.) 271.

bijzonderheden van de
eerde Hervormers aldaar, XXI.
(II.) 286. En derzelver ver-

volgingen, 287-290. Bedrie-

geriienvan elizabeth burton,
bekend onder den naam vm
de Maagd van Kent, 293. De
Kloosters door den Koning af-

gefchaft, 296- Vastftelling van

eenige geloofsartikelen, 299.

De Bijbel in het Engelsch over-

gezet, 301. joan nicholson,
gezegd lameert, ter dood ge-

bragt, 302. Zes artikelen om-
trent het geloof vastgefteld,

304. cranmrr leent de hand
aan het opftellen van een ge-

loofsonderwijs, 308. Nieuv/e
vervolging, 309 313.

. HEKDiUK Vlil. fterff,

opgevolgd door zijnen zoon
eduard VI. XXI. (II.) 318.

Gelukkige voortgang der Her-

vorming, 319. PETRUS MONTYR
en andere geoefende Leeraars

naar Engeland ontboden , 321.

Voortgang der Hervorming,

323. Eene geloofsbelijdenis

der Engelfche kerk opgefteld

en aangenomen, 324. Straf der

Ketters, 525. maria, oudfte

zuster van den Koning, blijft

Roumscbgezind, maar elisa-

BETH wordt in de hervormde

leer onderwezen, 326. Dood
van
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van den Hertog van Sommer-

feth, Protccror, 327 üjood
van Koning £duard VI 329,

Engeland, maria , dochter van

HEMjRiK VIlI , ivordc Konin-
gin, XXL (II.) 331 Laat hare

mededingfter juanna gray ler

doüd bieoget) , ald. Troawt
met PHiLirs II , Koning van

Spanje, 332. Vervolgt d,.- Her
vormden a'icrhevigst, 333 Haar

dood maakc een einde aan de

vervolgiiig . 336.
ELFSABETH, dochtcr van

AXNA BotLEiN, wordt Konjng-
in van Engeland , voert de Her-
vorming weder in, XXL (IL3

?36- 337-— de vlugtelingen om het

geloof ftich.on aldaar eene ge-

meente, XXIL (IlL) 92.
' deszeifs poIitieKe toe-

ftand van 1552 tot 1700, XXIV.
(V.) 19.

gefchillen der Remon-
ftranten aldaar, XXV. (VI.)

228.
— toeftand der Unitaris-

fcn aldaar, XXV. (VL) 305.
Enkliuizen, jan buidf.lmaker
aldaar in hechtenis genomen,
XXIL (liL) 149.
>— — PIETER KORNELISZOON
predikt buiten deze Had, XXIL
(IIL) 210.

verlaat de Spaanfche
zijde, XX. (IIL) 312.

Ephefe, oproer tegen paulus
aldaar, I. 205.

Erkelo, de openlijke vergade-

ringen der Gereformeerden
aldaar gehouden, XXIL (IIL)

202.

Europa, ftaatkundige, godsdien-

ftige en letterkundige toeftand

aldaar, in het begin dtrXVlde
eeuw, XX. (I.) i.

Finland , hervorming aldaar p

XXI. (II.) 9 .

Franken, ftichiing van hun rijk,

X. 24, En verdere gefchiede-

nis, 25

derzelver bekeering,
bijzonder <'an derzelver Ko-
ning KLoDwiG, X. 73. Aan-
merking omtrent den oorfprong
van het Wapenfchild en het
Rijksvaandel van hunne Ko-
ningen, 78- Hadden veel ach-

ting voorde Bisfchoppen, 115,
117, Dé eerfteFrankifche kerk-

vergadering te Orleans, 117.
Bijzonder gedrag van hunnerj

Koning clotar L en chilpe-
RicH 1. omtrent de Bisfchop*
pen iNjURiosus en pRiETCXTA-
Tus, 118 119——— derzelver rijk in Au'
Jlralie en Neuftrie of Oost- eti

M^est - Fra?ikryk gefcheiden , XI.
156.

Frankryk, lotgevallen der Jooden
aldaar, XI 310.

invloed hunner eerfte

Koningen op de verkiezing

der Bisfchoppen , XI. 356. Hua
verder gedrag omtrent de Gees-

telijken , 375- 381. 386.
hoe de Bisfchop van

Rome zich gedragen hebba bij

de aanftelling van pipyn toc

Koning, XXIL 66. 67. enz.
. — KAREL denGrooten maakt

zich meester van het rijk, XII.

82.
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82. En wordt vervolgens als

Oppervorst van Rome erkent,

88. Zie KARKL den Grooten.

J/-ant?7^:, tocftand van die rijk

na den dood van karél dm
Grooten, XIII, 2 5. enz. Ver-

volgens van het jaar 1073 tot

1517, XV. 13.
. FiLii's I. Koning van

Frankryk , door den Paus in

den ban gedaan, XVI. 62, 63.

66. 68.
» FILIPS AUGUSTUS, KO-

ning van Frankryk, twist van

den Paus met hem, XVI. 213.
.— FiLiPS de Schoone , Ko-

ning van Frankry,k, in twist

met Paus bokifacius VIII. XVI.

316. 321-338.
. — LODEWYK IX. Koning
van Frankryk, onder de Heili-

gen geplaatst, XVI. 320.

ftout gedrag van bern-

HARD vdnSaisfet, Bisfchop van
Pamiers, XVI. 322.

gedrag van filips den

Schoonen , omtrent Paus beke-

DicTus XI, XVJ. 341.

. gedrag van karel V.

Koning van Frankryk, omtrent

de fcheuring der Wtsterfche

kerk, XVII. 61. Gedrag van

KAREL VI. daaromtrent, 71.

Zegt aan den Tegenpaus r.E-

NEDicTus te Avignun de ge-

jhoorzasmheid op, 81. Erkent

hem op nieuw als Paus, 83,

De Franfche kerk verklaart

zich onzijdig tusfchen de beide

Paufen , 92.

*— Paus MARTiNus V maakt
een concordaat inet de Franfche
kek, die hetzelve verwerpt,

XVII. 157. Koning kakel Vli.

geeft aan de Paufeiijke beflui-

ten toe, 162. DeGallicaanfche

kerk verdedigt de vrijheid dec

kerk tegen de Paufeiijke over-

heerfching, 167.

Frankryk , oordeel der Franfche

Godgeleerden over de kerk-

vergadering te Bazel, XVII.

199. KAREL VII. erkent ineens
vergadering te Boiirges het Con-
cilie van Bazelen doet dePra^-
inatieke Sanctie vastfteMen, 207,

Paus CALiXTUs III. wist zijn

gezag bij de Franfchen vrijf

wel te handhaven, 225. piusl

zoekt de Pragmatieke Sanctie te

vernietigen, 237.
dood van karel VII,

opgevolgd door zijnen zoon
LODEWYK XI. XVII. 237. Ko-
ning LODEWYK fchaft de Prag-

matieke Sanctie af, ten genoegen
van den Paus , met wien hij

echter weer verfchil kreeg,

239. Paus PAULUS II. poogt de
pragmatieke Sanctie , door het

Parlement gehandhaafd, te doen
vernietigen, 247. Verfchil van
LODF.wYK XI. met Paus sixtus
IV. 257.

KAREL VIII. zoon van

LODEWYK XI. trekt naar Italië

tegen Napels , XVII. 272, Be-
niagtigt het Koningrijk Napels

en verliest het even fchielijk ,

280. Sterft, 284.

LODEWYK XII. worde
Koning, XVII. 284. Scheidt

zich van zijne Gemalin, en
trouwt de weduwe van zijnen

voorzaat en Neef karel VIII.

ald.

de Franfchen vermees-

teren het rijk van Napels ^ maar
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Vorden door de Spanjaai den
misleid, ?87- lodewvk laat

een kerkvergadering te Tours

belegf^en wegens des Paufcn
euvelmoed, 298. WorJt door
Paus juLius JI, beoorloogd,

299. iJeic^t met den Keizer

eene kerkvergadering te Pija

tegen dei) Pnus >. 301. Bedrei-

gingen van LoDKWYK regen

den Paus, 30Ö Zijn dood, 317.
Frankryk, krans I. maakt vreJe

met l^aus LEO X. 38. Vernie-
tigt de Pragmatieke Sanctie, en
maakc een vergelijk met den
paus, bekend onder den naam
van Concordaat

^ 319,

deszelfs ftaat in het

begin der XVIde eeuw, XX.
(I.) 8.— HENDRIK II. wordt Ko-
ning, XXL (II.) 187. Voort-
gang der vervolging, i8§. Po-

gingen om de Inquifitie inte-

voeren, 190. Eenige Parle-

mentsleden wegens de Hervor-

ming in heclitenis genomen,
191. Sterft , aW. Éerfte Nati-

onale Synode der Hervormden
in het jaar 1558 te Farys ge-

houden , 192.
• FRAKcoisII. wordt Ko-
ning, XXJ. (II.) 193. Staat

van den godsdienst onder zij-

ne regering, ald. De Prinfen

van den bloede maken eene
tegenpartij tegen die van our-

sa. ald. Dood des Knnings en
npeevolad door karkl IX.

XXI. (II.) 217. De Hervorm-
den op nifcuiv weder vervolgd,

218. Mondgefprek over den
godsdienst te PoisJ'y , 220.——— dssiclfs politieke toe-

fland van 1552 tot 1700, XXIV,
(V.) 30.

Frankryk, flant der Hervorming
aldaar, XXV. (VI.) 11.

— gelchillen der Godge-

leerden aldaar, XXV. (VI.)

232.
gefchieJenis der Her-

vorming in Frankryk, XXVI,
(VII.) 130-271. Toetland vari

Frankr'^k voor de Ilc-rvorming,

131. Eerde begin felen der Her-*

vorming onder francoisI. 1 32,

Verooidceling der fchrifceri

van LUTiiER, door de Univer-

fueit te Parys, 133. Eerfte

pogingen der Plervorming te

Meaitx , 137. Wrede teregc-

ftelling van den hervormden

JAN LE CLERC, 139- Het Eu-
aneelie gepredikt te Lions en

ld Grenoble,j/[S- Jakocpouent
te Parys verbrand, ald. HaaC

der Sorbonne regen alle Hervor*

ming, I4Ö. V/OLFÜANG SCHUCIi

om de Hervorming verbrand,

148. Staat der gemeenten iri

Frankryk, i/\9. Vervolging van
de Konirginne Moeder , 152,

Synoden legen de Hervormden
gehouden, 154. I tfluiten van

eene Provinciale Synode ta

Par^s , 155. Voortgang der ver-

volgingen, 156. 158. De Her-

vorming breidt zich meer en
meer uit, 160. joannes ca-

DURCus verbrand, 161. Als

ook ALEXANDER CANUS , 102.

Huwelijk van katharina te
MEDICIS met HENDRIK DE VA-

Lois, 3 63 Haat der Geestelijk-j

heid regen de Koningin mar-
GAKETHA van Nawvrc , ald.

bedriegerijen te Ou
leans
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ieans gepleegd, ter handhaving

van het bijgeloof, 167. He-

vige vervolging, 168-172- STE-

VKN LE BRUN Verbrand, 173.

Als ook CLAUDIUS PICTOR, I74.

Geloolsbelijdenis door de üor-

lonns uitgegeven, 175. Ver-

volging te Mns^ 177. Voort-

gang der Hervorming, 179.

Dtibbelzinn'g gedrag van fran-

cois I. 181. Wreedheden ge-

pleegd tegen de Hervormden

te Meaux, 182 De Hervorm-

den in Frankryk Hugenooten
genoemd, 186.

Friezen, het Christendom onder

hun door bomfacils voortge-

plant, XI. 276.

Fü/fifa,KAREL de Groote fchrijfc

aan den Abt aldaar, XI. 171.

G.

Galliërs t
wie zoo ook genoemd

werden, I, 94.

Ca//ze, uitbreidirg van hetChris-

tendom aldaar , 11. 435-

.^ ,— door barbaarfche vol-

ken verwoesr , V. 26.

CALLio, Landvoogd \anjchaje.

bemoeit zich met de gods-

dienstverfchillen niet, I. 201.

Gauloniten , I. 12

'Celderla7id , adolf clarekbacii

preaikt het Euangelie aldaar,

XXII. (III.) 73
, de Hervorming worde

aldaar geweldigen regenftand

geboden, XXI (UI.) 73-

I — doo! den Grsaf van den
BERG verlaten, XXII. (III.)

313. "Wreedheden aldaar ge-

pleegd door de Spanjaarden

,

318.

Gend, fcheuting aldaar ontftaan,

XXII. (III.) 2

plakaat tot verbod van
boeken aldaar in 1544 uitge-

geven, XXII. (III.) 85.— eeifte open'ijke predi-

katie der Gereformeerden al-

daar gehouden, XXII. (III.)

202.

beeldvorming aldaar,

XXII. (III.) 229.

opfchuddingen aldaar,

XXII. (III.) 360.

Gerieve, begin der Kerkhervor-

ming aldaar, XXI. (II.) i. enz.

58-7C.

Gormchem, eerfte prediking der

Ge'tformeerden buiten deze

ftad. XXII. (III.) 212.
— wreedheder. aldaar ge-

pleegd bij her veroveren dezer

ftad d<'or de Watergeuzen,
XXII. (111)313.

Gothen, al vroeg in het jaar 260
met den Christelijken Gods-
dierst bekend , IV. 2(59. Hun
Bisfchop ulfilas vertaalt den
Bijbel in hunne taal, 271. Aan-
zienlijke overblijfft)len daar-

van in Zweden nog voorhan-

den, ald. Btlang van deze o-

verzetting, 272.
hun Koning athanarik

vervolgt de Christenen , IV.

272.
. dezelve zetten hunne
inval'en in het Romeinfche
rijk voort, V. 10. 22. Zis

Westgothen.
bijzonder de Westgo-

then, het eerfte DuitTchevoIk,

hetwelk het Christendom om-
helsde, V. 73. Door hunne

Heidenfche landgenooten ver-

volgd.
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volgd, 74. Voorbeeld van on-
der^viekliisc bij hun , 76.

Goudd weigert de predikatie der

Gereformeerden bijtewonen

,

XXil. ^110 212.

de beeldftorming aldaar

verhinderd, XXll. (III.) 237.——— door de Watergeuzen
bemastigd, XXII (III.) 313.

Criekfclte Keizerrijk , toeltand

van hetzelve van bet jaat 814
tot 1073, XIII, 14. En van

1073 tot 1517, XV. 34.

Groenland, voortplanting van het

Christendom aldaar, XIII. 128.

Grvningen , redetwist aldaar ge-

houden in 1523, over den
godsdienst, XXII. iIII.) 52.

• — voortgang der Hervor-
ming aldaar, XXII, (III ) 139.
——— vervolging aldaarjXXlI.

(111) 297.

Haag , (den) eerfte doodftraf

aldaar om den godsdienst ge-

pleegd, XXII. (III.) C5.

h——— TEüNis TEEKSZOON al-

daar verbrand, XyiLL (III.)

72.
__ opftand aldaar over het

vonnisfen van merula, XXII.
(III.) 127.
— beeldftorming aldaar,

XXII. (III.) 235-

Haarlem, de beeldftorming al-

daar belet, XXII. (III.) 237.
mondgefprek aldaar over

den godsdienst gehouden,XXII.
(III.) 251.

' zware vervolging aldaar,

XXII. (III.) 288.
——— door de Spanjaarden be-

legerd en ingenomen, XXII.
(III.) 319.

Haarlem, plundering der Ker-
ken en Kloosters aldaar, XXII.
(UI.) 356.
Udddhsrg, lutu.'jr verdedigt
aldaar in eene algemeene ver-
gadering der Augustijnen zijne
Faradoxa, XX. (l.) 61.

Hdiligerlee , veldllag bij dit

Klooster in Groningerland ge-
leverd. XX;i. (III.) 286.

Heilig Land, wanneer men Pa-
Icellina dus begon te noemen ,

IV. 90. Bedevaarten naar het-

zelve begonnen
, 93

"'s Hertogenbosch, de Minderbroe-
ders en Dominikanen wordea
aldaar de ftad uitgedreven,
XXII. (III.) 55.

JOOST DE POTTEBAKK'ER
aldaar onthoofd, XXII. (III.)

77.

beroerten aldaar over
de bevelen des Konings van
Spanje, XXr. (III.) 190.— eerfte openlijke predi-

king der Gereformeerden al-

daar, XXII. (III.) 204.
beeldftorming aldaar,"

XXII. (III.) 228. KORNELIS
VAN DiEST predikt aldaar, ald»

de Gereformeerden al-

daar verjaagd , XXI f. (III.) 269.
Hesjenland, de Hervorming al-

daar door LAiNiDERT vau jivig'

non beftuurti, XX. (1.) 189.— FiLip, Landgraaf van
Hes/en, wordt op eene lag©

wijze door den Keizer te Hal-
le gevangen gehouden , XX.
(I.) 2^5. Zie ook 260. 263.

Hippo Regiiis , nu Bona, in het

se bied van u'llgiirs, IX. 293.
Holland verklaart zich tegen de

Spaanfghc zijde, X\U., (111)3 12

Hoi'
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Holland en Zeeland zenden een
verzoek fchrift aan den Koning
Tan Spanje, om van alba ver-

lost te worden, XXII. (III.)

324.
liomeritcn , ook Sahiers genoemd,
nemen het Christendom aan

,

IV. 265.
Jloorn, eerde openlijke predi-

katie der Gereformeerden al-

daar gehouden, XXII. (III.)

206.
• de beeltUlorming aldaar

verhinderd, XXII (III.) 237.
kloekheid der regering

dezer ftad. XXII. (III.) 282.
' eerde predikatie der

Hervormden in de Groote
Kerk, XXII. (III.) 314.

Hontfcliooten , jan hfrrf.wyn al-

daar verbrand, XXII. (III.)

159-

Hulst, JAN HE GRAAF aldaar ver-

brand, XXII. (III.) 185.

Hwigareti, derzelver bekeering,

XIII. 167.

Hungaryen , toellahd van dat

rijk van het jaar 814 tot 1073

,

XIII. 10. En van het jaar 1073
tüt 1517. XV. 32.

* — deszeifs ftaat in het be-

gin der XVIde eeuw, XX. (I.)

14.
— kerkhervorming aldaar

,

XXIII. (IV.) I.

Utmnen, tot het Christendom
bekeerd, V. 94.

I.

Iberiers, bij welke gelegenheid

zij het Christendom hebben
aangenomen, IV. 267.

Ierland in het begin der vijfde

eeuw tot het Christendom h&s

keerd door tatriciüs, V. 83;

Vjerhaal van het Vagevuur van
gemelden patbicius, 91.

Ierland , zendelingen van daar

uitgezonden ter uitbreiding

van het Christendom, XI. 219,

gefchiedenis der Her-
vorming aldaar, XXL (II.)

371-37Ö.
hnola , merkwaardig voorval

aldaar met eenen kleinen knaap,

XiCIII. (IV.) 68.

Italië, toeftand van dit land van

het jaar 814 tot 1073, XIIL
14. Van het jaar 1073 tot 151 7,

XV. II.

ftaat van dit land in het

begin der XVIde eeuw, XXi-
(I.) 7.

oorzaken waarom in diÉ

land de Hervorming niet alge«(

meen werd aangenomen, XXIII.'

(IV.) 52-56.
de Hervorming aldaa»

onderdrukt, XXIli. (IV.) 80.

deszeifs politieke toe-

ftand van 1552 tot 1700, XXIV-
(V.) 28.

Japan, de Christenen in dat

rijk uitgeroeid, XXIV. (V.)

78.

Jena, Hoogefchool aldaar op»
gerigt, XXIII. (IV.) 147.

Jenifalem, de Bisfchop aldaar

v;ordt Patriarch, V. 265. Twis-
ten van derzelver Bisfchopperii

met die van Ctejarea, 266.

door de kruisvaarders

veroverd, XV. 28.3. Godfried
van Bouillon tot Koning aldaar

verkoren , 284. Een Patriarch

al-
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aldaar aangeftell, 284. De
Paufc'lijke Legaat wotdt dairna

Pairiarch, 286. balduin volgi,

na den dood van goi'FRIed,

hem op, 287. SlechL gtdia^

van den Pa'.riarcii, 288. bal
DUIN L Wordt door balduin

. II. opgevolgd, 289. TULio,

294 BALDUIN III. 295. AMAL
RICH, 501 Bi*LDUIN IV. SUIDO
van Lufignan, 303 Zie verder

kruistogten.

yerujalem, twee grooie Genoot-
fchappen van Ridders aldaar

ORiftaan , XV^. tpo. Zin Rid-
derorde.

K. ..

Kameryk , vrede aldaar gefloten
,

en piakaat aldaar uitgegeven,

XXII. (IlI.) 72.
•— üe Aartsbisfchop al-

daar verdre\7en, XXIL (III.)

269.

Kajiarifche Eilanden y ontdekking

van dezelve in het jaar 1330
door de Kastilianen en Por-

lugezer», XVII. 32. Door Paus

KLEMCNS VI. tot een Koniug-
Tjjk verhe^'en, 33.

Keulen y de Catharen , ketter s al-

daa4^ , voor Manicheên gehou-

den. XXIl. (III.) 3.

Kiauftad, Koliegie der Jefaiten

aldaar opgerigt, XXllI. (IV.)

14.

Konjïantinopolen , waarom kon-

STAWTYM derwaarts zijnen ze-

tel verplaatst heef:, IV. 64.-

kelkvergaderingen al-

daar. Zie kerkvergaderingen.

deBisfchop van dieftad

krijgt d«.n rang van dien van

Rome
i
V. 2Ö3. Dit voorregt

wordt te Chalcedon bevestigd,

330. Wasr .gen zich leo, His-

Ichop te Rome, ten fttrkOe,

doch vruch'eloos, verze,
, 334.

Konjhr.tinopolen, twüt tuflchen

ji.AKNES . Biafchop aldaar , over
ïit gebruik van dtn titel van
algenieen-n Hisfchop, X 1515.

de Sofitkf rk ^Idsdr öoor
jLSTiNiANus jC'Hcht en veror-

den. ngen daarin gemaakt, X.
264.

boekerij aldaar verbrand,

XL .67.

Icheuring tusfchen de
Bisfchoppen van Rome Qi Kon-
jiahtinijpokn , XI. 80. 89. Ver-
zoening tusfclien hun , 94.

oproeren aldaai XI. 87.——— eeneaigemeere kerkver-

gadering beliis' de leerllclling,

dat éin uit de Drieëcnheid ge»

leden heeft, XI. ito.

vijfde algen eene kerk»

vergadering aldaar, o\er ósn
tvnist de tribus capitulis, XI.

124.
in het jaar 1453 door

de Turk&n bemagtigd, X\'IL
214.

gefch ieder. is der Griek-

fche kerk aldaar, XXV. (Vf.)

347.
Korinthe, verdeeldheden in de-

ze gemeente, I 357.

Kortryk, hendrik , een Augus-
tyner Monnik, predikt aldaar

het Euangelie, XXII. (IH.) 71.

de beeldftormirg aldaar

verhinderd, XXII. (I!I ) 229.

Kuilenburg , optnlijke pred.Mng
der Gtrefornuerden in deherk
aldaar, XXII (III.^ 205.——- de Augsburijrche be»

lij.
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lijdenis aldaar aangenomen,
XXV. (Vi.) 75.

L.

Laujanne, Hervorming aldaar,

XXI. (II.) 15. Hoogefchool
aldaar opgerigt , ald

Leerdam door de Spaanfchen
veroverd, XXII. (IIIJ 332.

Leeuwaarden, beeldftorming al-

daar, XXII. (Iil.j 238.— cuNERUS PETRi aldaar

tot Bisfchop aangefteld , XXII.
(III.) 302.

Leipzig, twistgefchil aldaar ge

houden tusfcben eck en ca-

BOLOSTADIUS , XX. (I.) 8l-

— vergaderingen aldaar o-

ver de Adiaforistifche gefchil-

len, XXIII. (IV.) 140.

Leuven, w^oede der Godgeleer-

den aldaar tegen luther , XXII.
(III.) 43-— hevigheid der vervol-

ging aldaar, XXII. (III.) 8r.

—' geloofsartikelen door
de Godgeleerden aldaar open-

lijk afgekondigd , XXII. (III.)

88.

Leydeuy beeldftormirjg aldaar,

XXII. (III.) 236.
1— door de Spanjaarden

belegerd en ontzet, XXII.

(in.) 329.
Lier, beeldftorming aldaar, XXII
(III.) 228.

Limburg, hevige vervolging al-

daar; een geheel huisgezin al-

daar verbrand, XXII (III.) 76.

Lithainve7i, Hervorming aldaar,

XXUI. (iV. ) 22.

. de Hervorming aldaar

gevestigd, XXm. (IV.) 27.

Loarmo, vervolging der Her-
vormden aldaar , XXIII, (IV.)

66.

Longobardifche Rijk, gefchiede-

nis van hetzelve, X. 20.

ondergang van hetzelve,

XI. 158.

Lengobarden tot het Christen-

dom bekeerd, X. 99.

verfchillentusfchen hun
en de Bisfchoppen van Rome,
XII 74. Verdere gevolgen
daarvan

, 79. enz.

Lothnrbigen, wat oudtijds tOt

dat rijk behoorde, XIII. 2.

Luik, derzelver kerk fchrijft

eenen nadrukkelijken briefaan

Paus PASCHALIS II. XXII. (III.)

3.

M.

Marlurg, mondgefprek aldaar

gehouden tusfchen luther en
zwiNoLius en andere Hervor-
mers, XX. (I ) 185.

Markomannefi tot het Christen-
dom bekeerd , V. 80.

Mechelen, willem van zwol
aldaar verbrand, XXII. (III.)

72.

MARTiNUs sMETius Her-
vormd Leeraar aldaar gevan-
gen en ter dood gebragt, XXII.
(III.) 262.

de beeldftorming aldaar

begonnen , doch geftuit, XXII.
(III.) 229.

door ALBA aan 't krijgs-

volk prijsgegeven, XXII. (III.)

317-
Mels nabij Antwerpen, de Pas-

toor aldaar predikt in het open
veld tegen het Pausdom, XXII.
(III.) 52.

Mentz ,
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Mentz, merkwaardige bijeen-

komst aldaar in 1419 gehou-
den, XVJI. 103, Duitschland

neemt de be!l]jiten van de
kerkvergadering te Bazel Zin,

184- 2/e verder 195, 219.
— ALBERT, Aarrsbisfchop

en Keurvorst van Mentz , wordt
aan^edeld tot Commisfarisder
Aflaatsbrieven in Duitschland,

XX. (1.) 2$. Zijn verder ?,e-

drag, 26. LUTHER fchrijfl

eenen fcherpen brief aan hem,
114.

Middelburg, beeidftorraing al-

daar, XXU. (ill.) 230.

Milaan, geiieiiTie zamcnkomften
der Hervormden aldaar, XXIII.
(IV ) 68.

MügoUen, (lichting en toeftand

van dit rijk tot hec jaar 151 7,

XV. 38- Derzelver bekeering
beproefd, 333. 341.— ftichten een rijk in het

noorden van ^zie, XV. 320.

Doen een inval in de landen

der Arabieren en Turken, ald.

De Mogolfche Khan nuLAKU
roeit de Asfaninen uit, 339.
Vervoigtn de Christenen, 341.
Verdere berigien van het Chris-

tendom onder hun, 342.
Miihammedanen , verfchillende

gezindheden onder hun, XI.

352. De geleerdheid onder
hun, 353.

ftaat der geleerdheid bij

hun in de Xlde tot de XVfde
eeuw, XV. 257. enz. Ge^.ind-

ten onder hun, 263. Zeld2ame
voorbeelden van hunne bekee-
riiig, 264. Pogingen der Chris-

tenen om hun te bekeeren

,

265. Wat men te denken hebbe

van hunne vervolgingen tegen

de Christenen, nld.

Mompelgard , niondgcfprek aldaar

gehouden tusfchen andrea en
BEZA, XXIII. (IV.) 99. I!I.

Mooren of Arahieren, iierzelver

bekeerifg in Spanje, XV 379,
Morayiers , derzelver bekeering,

XIII. 133.
Moskovie, uitbreiding der Griek-

fche kerk aldaar, XXV. (Vl.)

360
Munfter door de Wederdoopera
btmagtigd, XXIII. (IV.) 1^13.

JAN EiiUKP.LZEN of JAN VAW
LEYnpN laat zich aldaar toC

Profeet en Koning uitroepen,

XXIII. (IV.) 183. 185.

N.

Naarden, wreedheden aldaar ge-

pleegd door de Spanjaarden ,

XXil. (III ) 319.

Nantes ,
(Edikt van^ uif;;egeven

door HEKDRIK IV. XXf. (II.)

270.
Napels, Paus urbanusVI. ftaot

de Koningin joakna van óen
troon , en beleent icarel , I 'er-

tog van Durazzo, met het rijk,

XVII. 61. Twist van urbanus
met Kotiing k^rel vzn Napelt^

63. KAREL wordt vermoord,

67.— 1 KUEMENs VII zoekt den
Hertog van Anjou Koning van
Napels fe maketi , XVII. ^o.

. oneenighedeu tusfchen

Koning alfonsus en Paus ca-

LiXTUs ïll. XVII. 226. Dood
van ALFONSUS, opgevolgd door

zijnen zoon ferdinand, 127.

Wordt door Plus II, erkend,

2 ajn
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231. Verfchilien tusfchenPER-
DiN/iND en Paus paulus ]I.

248 Oorlog van ferdin-kd
met Paus innocentius VIII.

265. FERDiNANr» fterft , opge-

voljid door ALFONSus , 276. In

oorlog met Franhyk, ald. Het
Koningrijk van Napels door
den Koning van Frankryk be-

magtigd, maar even fchielijk

verloren, 280. febdin/^nd II.

wordt Koning, 281. Daarna
opgevolgd door frfdkrik, 282,

Oorlog met Frankryk, 288.

Napels, LADisLAUs, Koning van

Napels, komf met een leger

raar Rome, XVII. 86. In oor-

Jog met Paus joanwes XXIII.

107. Sterft, 11(5.

. Hervorming aldaar,XXIII

(IV.) 71.

Napels en Sicilië, op welken
grond de leenroerigheid dezer

Koningrijken jegens den Paus
fteunde, XIII. 321.

Nederlanden
,

godsdienftigheid

der ingezetenen, XXII. (UI) i.

. derzelver politieke toe-

ftand van 1552 tot 1 700, XXIV.
(V.) 17.—— ftaat der Socinianen al-

daar. XXV. (VI.^302.

Neurenberg , Rijksvergadering

aldaar gehouden, XX. (I«^ '34-

vrede aldaar tusfchen

den Keizer en de Proteftanten

in 1532 gefloten, XX. (I.) 206.

De Roomschgezinde Vorften

fluiten aldaar een verbond,

218.

Noorwegen , zie Denemarken.
— XV. 27. zie ook Noord-

fche Rijken.

—

.

uitbreiding van hetChris-

tendom aldaar , Xlll. i ip.

Noorafche Koningrijken, derzel-

ver toeftand in het begin der

XVlde eeuw, XX. (I.) 12.

Landen, derzelver toe-

ftand in de Vilde eeuw, XI.
162.

Rijken , toeftand van de-

zelve van het jaar 814 tot 1073,
XIII. 8. En van het jaar 1073
tot 1517. XV. 25. Uitbreiding
van het Christendom aldaar,

349. enz.

Noormannen , derzelver Vorften
worden Leenmannen der Pau-
fen , Xm. 321.

O.

Oosthreek, pieter gabriel pfe-
dikt aldaar, XXII. (III.) 210.
Oostm, voortplanting van het

Christendom aldaar, XI, 297»
enz.

lotgevallen der Jooden
aldaar, XI. 311.

Oostfrankryk , wat oudtijds daar-

toe behoorde, XIII. 2.

Oostfriesland , de Hervorming
aldaar bevorderd door grego-
niUS APORTANUS, XX. (I.)l2l.

Oostgothisch Rijk , lotgevallen

van hetzelve tot deszeifs on-
dergang, X. 17.

Oudenaarde , de eerfte openbare
predikatie der Gereformeerden
aldaar gehouden, XXII. (III.}

201.

wreedheden aldaar ge-

pleegd, XXIL (III.) 316. J

Oudewater , nioordenarij aldaar 1

door de Spanjaarden gepleegd. '

xxif. (III.) 333.
Ovsrveen, eerfte prediking der

,

Gereformeerden aldaar, XXII.

(III.) 208. raltz.
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P.

FaUz, Keurvorst frederiic be-

vordert de Hervorming in de

FaUz, XX. (I.) 232.

vele Lutberfchen aldaar

nemen de leer der Hervorm-
den aan, XXIII. (IV.; 13c.

Farys, of de Hoogefchool al-

daar door KAREL den Grooten

llicht is, XI. 173.

kerkvergadering aldaar

gehouden in 1682, XXV. (VI)

Pas/au, voorwaarden , op welke

de vrede aldaar in 1552 geflo-

ten werd, XX. (I.) 265.

Ferfen, oorlog tusfchen hun en

de Romeinen, V. 105.

Ferjie, wie het Chiistendom
daar eerst geplant heeft, IV.

2-3. Oorfprong van de ver-

volging der Chr'Stenen onder

Koning sapor, 274. De Bis

fchop siMEON en zeer vele

anderen ondergaan den mar-

teldood, 275 277. Bijzonder-

heid omtrent uthazades , 276.

een nieuw rijk aldaar

gt^flicbt ,XV. 40. Toeftand van

her Christendom aldaar, 344.

Ferftjche Rijk, ftaat van hetzelve

van het jaar 472 tot 622, X.

12.
— uitbreiding van het

Christendom pldaar. X. 95.

Ficttn , tot het Christendom be-

keerd, X. 85.

Folen , toeftand van dat rijk van
het jaar 814 tot 1073, XIII.

10. Van het jaar 10731011517,
XV. 29.—— vestiging van het Chris-

tendom aldaar, XIII. 149.

X

Polen, des^elfs rtaat in het be-

gin der XVIde eeuw , XX.
(I.) 13.

kerkhervorming aldaar,

XXIII. (IV.) I.

—— h-r vorming aldaar, XX.'II.

(IV.) 17.

vervolgingen aldaar,XXIlI
(IV.j 30

deszelfs politieke toe-

ftand van 15521011700, XXIV.
(V.)27.

loeftand der Socinianen
aldaar, XXV. CVI ) 293.

Portugal, wanneer dit rijk ge-

fticht is , en deszelfs toeiland

tot het jaar 1517 , XV. 20.

uitbreiding van hetChris-

tendom aldaar, XV. 372.
deszelfs ftaat in het be-

gin der XVIde eeuw, XX. (I.)

16.

de Hervorming aldaar

donr de Inquifi'.ie belet, XXIII.
(IV ) 86.

deszelfs politieke toe-

ftand van 1552 tot 1700, XXiV.
(V.) 28

Praag , befluit aldaar op den
landdag genomen tegen de Br»,

heemfche broeders, XXIII.
(IV.) 40.

Privas, Synodaal befluit aldaar

genomen in 161 2, XXV. (\I,^

238.

Pruisfen , deszelfs ftaat in de
Xde eeuw en vervolgens, XV.
31.

geheele bekeering der
Pruisfen , XV. 369.

her Christendom aldaar
gevestigd..XIII. 154.

eerfte oorfprong van dit

Koningrijk, XX, (I.) 14.

3 (l^-^d-
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Qucdl:u'^-urg , vergadering; der

53';rnche , Brandeobu'gfche,
Biur'sw'ijkfche en Puirzifc'-'e

Godgeleerden aldaar, XXIII.

(IV.) 129.

R.

Hüvenna, door Keizer justtnia-

nvs aan den Bi^chop van Rome
en ;erworpen, XII. 51. Door
de L^ngobarden weer wegge-
Doii'.n, 68 Verdere gevolgen

hier.-.^n, 69 73.
Reg'nshurg belluitderRoom.«ch-

gezinde Vorften aldaar, XX.
(l.) 140. Gefprek aldau ge-

houden tusfchen ecnige God-
geleerden der beide partijen,

om de vetfchillen bijte]eg;;en ,

233.
Roermonde door den Prins van

Oranje ftorme;iderhand ingeno-

men , XXII. cm.) 316.

Roebelle , Synode aldaar gehou-

den in 1607, XXV. (VJ.)238.
Rhei'.ns, Synode aldaar in 992,
XXII. (III.) 2.

Rome, aanmerkingen omtrent

Jiet aanzien van derzelver kerk,

IL 251. 370. IV. 80. 187. aant.

193. 212. aant. 218. aant. 287.

301. 304.
»— opvolging der Bisfchop

pen aldaar, I. 274. 275. II.

279. m 443- IV- 269.V. •J72.

2ie verder tjisfchop re Rums.

— het gezag vanderzelver

Bisfchop vicTOR over andere

gemeenten nieterkend, 1.175.
-.,*-— Keizer filippus viert

aldaar het tiende Eeuwfeest

van de ftichtlng dist ftad, II,

Rome, toeftand van de gemeente
aldaar in de derde eeuw, II,

410
zware vervolging aldaar

door DEcius , II. 423. zie ver-

der vervoig'ngen.
— aar nierkingen omtrent

het aaniien van deizelver kerk,

II. 251. 3-0 IV. 80 187- 00^.

193. 212. aant. 318. aatit, 287.

301. 304.

of de leer van cypria-

^•us overeenftemme met die

der latere kerk van Rottn , III,.

199.
• het gezag van hunne
Bisfchoppen neemt toe, IV.

77. zie KONSTANTYN de?i GroQ-

ten.

door ALARiK bemagtigd,

V. 38-41. IX. 334.
Patriarchen alda.ir , V,

259. Dr; Bisfchop van Konjlan»

t'.nopolen verkrijgt den rang n»

die van Rome, 262- Hun heersch-

zucht neemt tOd , 268. fklix

tot Bisfchop aldaar benoemd,
niet erkend , 270.— rijkdom en weelde der-

zelver Bisfchoppen, V, 271,
Getuigenis van ammianus mar*
CELLiNus omtrent derzelver zo-

den, ald.

bloedige twist aldasr o-

ver de opvolging in het Bis-

fchoppelijk ambt, V. 272. da-
MAsus behoudt de overhand,

274. zie verder Bisfchoppen
te Rome,
•» de opperheerfchappij

der Grieken over die (lad neemt
een einde en gaat over op ka«

REL den Groote.1, Xil. 88.
•—-—— hun rijk neemt een ein-

de
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de in het jaar 1476. zie H^cs-

tersch Keizerrijk.

Romtinen^ dezelve krijgen in

vloed op de zaken der Jooden,

I. 3-

»— de Jooden ondetwerpen

zich onbedachtzaam aan dezel-

ve, I. 8.

derzelver burgerliike

toeftand ten tijde van jesus

CHRISTUS, I- 23. Niet onvoor-

deelig voor het Christendom,
26.

alle volken waren niet

van hun afhangelijk, I. 27.

__ waren het geleerdfte

volk, 1. 50— ftaat van hun rijk na den
dood van alexander severus,
II. 400.

I onder maximinus be
gon hun rijk op deszelfs grond-

flag te wankelen , II. 401. Ver
andetingen in dit rijk onder

MAXIMINUS, flW 404. OnJer
DiocLF.TiAAN cn zijnc opvol-

gers, III. 208. 310. 34c-i. IV,

76.
»——— hun toeftand onder KoN-
STANTYN , IV. 6 76. zie ver-

der KONSTANTYN den Gvooten
,

Romeinfche Keizers.

Rotterdam, de beeldftorming al-

daar verhinderd, XXII. (III.)

237.
Rusland

f
toeftan d van dat rijk

van het jaar 814 tut i073,

XIII. 10. En van het jaar 1073
tot 1517, XV. 28-—— lorgevallen van het Chris-

tendom aldaar, Xlil 155-166.

deszelfs ftaat in het be-

gin der XVIde eeuvs^, XX. (I.)

12.

X

Rvsfel . hevige vervolging aldaar,

XKil. JII.; 161,— JAK DisRENAux aMaat
verbrai d, XXII (IJ.; 185.

Rupelmonde . een Piics er aldaar

geva'gi'i', ftet;kt her kasteel

in brand, en v«'ordt oj]thuofd,

XXII. (IlL; 176.

S.

Sakfen, door de overwinningen
va'; KAREL den Grooten lo' het

Cnristendom gebragt , XI 285.
Bisdommen aldaai door tiem

opgerigt , 287. Eindelijke on-
derwerping C' beKeering van
hun, 288. We'ten voor hun
omtrent den godsdienst. 2yi,
— gefteldheid van . <leze

r.atie raet npzjgt tot de Her-
vorming, XX. (I ) 21.

aflaten aldaar doorioAir
TETZEL uitgevent, XX. ^I.)

26.

gedrag van den Keur-
vorst FR'^DP.RIIC OmtrC-' LU-

THER, XX. II.) 77. 98 99.
Laat LUTHüR op het flu' fi^art-

burg in veiligheid ilellen, 105.
FREDEioK ilcrft , 152

lAü,h]igeniiamd deStrmd'

vasti^e , volgt zijnen ni!)eder

FREDERIK Op , XX (I) 152.

Neemt de oppennagt in ker

kelijke zaken zelve m handen,

153. Her iiu-7cliik van zijnen

• zoon JAN FREDEiiiK getff ge-

legenheid lot dl Hervor/Tung
inde landen vzr Giiiik en Kiecf,

163. Zijn opgeiukkig Jo: in

den Smalkaldif(.hcn oorlog,

254 Zijn Keurvorftendom aan

MAURiTs gegeven , 255.

4 Sak'
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Sakfen , verklaring van den Keiir-

vorsr MAURiTs omtrent de Icerk-

vergadeMng te Treiite , XX.
(I ) 262. Doet door melanch-
TON eene korte geloofsbelij-

denis opftellen, 203.
.—_— MAURITS beoorloogt den

Keizer en dwingt hem tot vre-

de , die te Pasfau gefloten

wordt, XX. (1.) 264-— dood van den Keurvorst

JAN, bijgenaamd de Staatkundi-

ge, XX.CI.)207. Zijne aanfpraak

aan de Godgeleerden die de

geloofibeiijdenis re Augsburg
fton^en overttleveren , 208.

Meer andere meriuvaardige ge-

2egden van hem, ald en 209.

lot der Pilippisren al-

daar . XXIII (IV.) 115, 119.

Samaritanen, berigt van dezelve,

I. 16. Hun wordt het Euangu-
lium gepredikt, 160.
^- door de Keizers met de

Jooden gelijk gelleld , V. 134.
Saracenen tot het Christendom
bekeerd, V. 95.

. of Arabieren, ftichting

van hun rijk door mohammed,
XI- 147 zie ook 154.— toeftand der Christenen

onder hun gebied, XIII. 91-

Schagen, willem wiggi:rtszoon

aldaar op het flot onthoofd,

XXII. u") 7-.

Schotland, gefchiedenis der Her-

vorming in dat rijk, XXI. (II.)

339-371. PATRtCIÜS HAMILTON
eerfte Hervormer, wordt le-

vendig verbrand, 340. 342.

Gedrag van Koning jakob V.

344, Dood van den Koning,

447. b:aria stuart wordt Ko-

ningin van Schotland y en ha-

MiLTON' Oiideikoning
, 348.

Wreedheden van den Kardi-
naal BETON en derzilver ftraf.

Merkwaardige bijzonderheden
van GEOKGE WISIJART, 34^.
Voortgang der Hervorming,
356. Vernieuwde vervolging
door de Kon.ngin Regentesfe,

358. Oproer en oorlog, ald,

Verrigtingen van den voor-
naamften Hervormer johk
KN0x,36o. Burgeroorlog, 365.
Vrede en vastftdling der Her-
vorming, 369.

Schstla?id, desztifs toeftand van
het jaar 1073 ^^^ 1517. XV. 24.

Sicilië, anaclctus II Tegen-
paus van innocentiusII fchenkc

aan rooier. Hertog, de waar-

digheiden titel van Koningvan
Sicilië, en verzekert hem het'

bezit van her Vorllendom Ka-
pua, bét Herrogdom van Na-
pels , Apulie , Kalahrie en Sicilis,

XVI. 106 Deze rooier wordt
na den dood van anacletus
II. door Paus innocentius II.

in den ban gedaan, ic8.——— HENDRIK, Roomsch Ko-
ning, wordt na den dood van
WILLEM II. Koning van Sicilië

,

XVI. i;79. De Paus klemeks
III misnoegd, beleent tan-
KRED met dit rijk , ald. zie c'e

verdere befchikkingen omtrent
dit rijk, 185. 198. 220. 230.
261. 266. 277. 2-9 2S0. 293.

• 300. 302. 304. 306. 308.
FREDERiK handhaaft zich

in het rijk van Sicilië, XVI,
308.

befchikkingen omtrent
dit Koningrijk, dorr Paus gre-

GORius Xl.gemaajit, XWll. 49.

Si,
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Silezis, de kerken aldaar hevig

gefchokc door de leeringen

van KASPfiKSCHWENKFELD, XX.
(I.) 155-

Slavifche polken, derzelver be-

keering, Xlll. 130.

Smalkalden, verbond aldaar door

de Pro'cftat'ten gefloten , XX.
(I.) 202. Einige artiktlen,

btkend onder den naam van

Sinaikaldifche artikelen , aldaar

goedgekeurd, 215.

bCf^in van den Smalkal-

difchen oorlog, XX. (I.) 251.

Voortgang van dezen krijg,

253. Ongelukkige uitflag van

dien oorlog, 256.

Sneek, de beeldllorming aldaar

verhinderd, XXII. (Ili.) 238.

Spanje , de West^Othen ftichten

aldaar een rijk, V. 25. V'^er-

volging der Jooden aldaar, XI.

306.
Bi?fchoppen aldaar als

Rijksilanden aangemerkt, XI.

377-— toeftand van dit rijk

van het jaar 814 tot T073,

XIII. 6. Van het jaar 1073 tot

1517, XV. 18.

bekeering der Mooren
aldaar, XV. 379»

GREGORius VII. beweert

dat hetSpaanfche rijk van oude

tijden af aan den H. petrus in

eigendom toebehoorde, XVI.

8.— Paus ALEXANDER VI.

geefr aan ferdinand, Koning
van Spanje, den tifel van Ka-

tbolijken Koning, XVII. 293.

Roomfche Liturgie of

Kerkediensc aldaar ingevoerd,

XIX. 2.

X

Spanje, de Inquifitie in Spanje

ingevoerd in 1477. XIX.

370.
• deszelfs (laat in het be-

gin der" XVIde eeuw, XX.
(I.) 9.

fluit den vrede met
Franhyk, XXII. (IIT.) 152.

— de Hcvorming aldaar

door de Inquifitie belst, XXIII,

(IV,) 86.

deszelfs politieke foC'

ftand van 1552 tot 17CC, XXI V.
(V.) 28.

Spiets, Rijksdag aldaar gehou-
den, XX. (I.) 158
Gunftjge uitilpg der vergade-

ring voor de Ht;rvorming, 159.

De Eiiangelifche Rijkivorilen

doen een plegiig Protest aan-

teekenen tegen het onbillijk

befluit van eene rijksvetgade-

ring aldaar in 1529, 180.

Stoel -Weisfcnhurg , kollegie der

Jefuitcn aldaar opgerigt, XXIII.

(IV.) 14.

Syrië, onlusten aldaar door pe-

trus TüLLO, XI. 71.

T.

Tartaren, uitbreiding van het

Christendom onder hun, XV.
330.
Thorn, godsdienftig gefprek al-

daar gehouden, XXIV. (V.)
365.

Thuringers tot het Christendom
bekeerd, X. 84.
Torgau, bijeenkomst van Sa' H-

fcheGodgeleerden aidaar,XXin
(IV.) 118.

Trente, voorflag van Paus rw-
5 LUS
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LUS III. om aldaar eene kerk

vergadering te houden. XX,
(I.) 222. VVaarotn de Protes-

tanten weigeren de kerkverga

dering van Trenteie erkennen,

231. Door Paus julius III.

voortgezet, 262.

Trente, gefchiedenis van dekerk

vergaderingaldaar, XXIil. IV)

348. liefchrii ving van dezelve,

352. Gevolgen vande/clve,

354. Karechismus en Liturgie

aldaar opgeftel 1 , 359.

Sc. Triiyen , vergadering der

Verbondene Edelen aldaar,

XXII. (III.) 2\6.

Turksch Ottomannisch Rijk , des-

zelfs (laat van 1073 tot 15 17,

XV. 36.

Turkfclic Rijk, deszelfs (laat in

het beg,n der XVIde eeuw,

XX. Ql.) 15.

U.

Utrecht, eerfte predikatien door

de Gerefornnieerden buiten deze

ftad gehouden, XXII. (III.)

211.
— beeldftorming aldaar,

XXII. (III.) 231.

fc_ gaat tot den Prins van

Oranje over, XXII. (III.) 352.

— Unie aldaar geüoten

,

XXII. (III.) 366.

V.

Valenchyn, een man met zij'n'

zoon, zwager en dochter aU

daar ter dood verwezen, XXII.

fui.) 99.

Valenchyn, de twee Predikanten

FILIP5 MAILLARD en SIMON TA-

KEüN aldaar gevangen en ver.

oordeeld, doch door het volk
verlost, XXII. (UI) 163.

beeldftorming aldaar,
XXII. (III.) 230.

voor oproerig verklaard,

belegerd en ingenomen door
NOIRKARMES, XXII III ) 25O.
——— hevige vervolging al-

daar, XXII. (III.) 297.
Feume , christman de quaker,
JACOB DIENSSAART Cn JOHANNA
KONINGS aldaar ge^at en iet

dood gebragt, XXII. (III.)

158.

Vilvoorden, willf.m TYNDAL.een
Engelschman , wordt derv/aarts

gevoerd en verbrand, XXIi.
(lil.) 77.

Vifitatie, (onzer lieve vrouwe)
een klooster nabij Haarlem

y

XXII. (III.) 20.

Vlaanderen , Graaf guy of guido

aldaar begint acht te geven op
het gedrag der kerkdijken,
XXII. (III.) 9.

vervolging der Walden-
zen aldaar, XXII. (III.) 26.

het prediken aldaar ver-

boden, XXII. (III.) 260.
——— de Gereformeerden al-

daar verzoeken om vrijheid

van godsdienst, XXII. (III.)

356-
Vlisjtngen verdrijft de Spaan-

fche bezetting en kiest ae zij-

de van Oranje, XXII. (III.)

312
Volken, zie ook Heidenen.

hun toeftand, I. 27,

Vrendesweel , een klooster bij

Nooïthoorn, XXil. (III.) 20.
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W.

Wandalen tot het Christendom
bekeer J, V 77.

ondergang van derzel-

ver rijk in Afrika, X. 18.

Wendtiiy derzelver bekeering,

XI. 293.

Wereld, loeftand der Joodfche

en Heidenfche wereld ten tijde

der geboorte van jesus Chris-

tus, I. 1-50.

Westen , uitbreiding van het

Christendom aldaar, XV. 349.
enz.

Westerfche Rijk, toefland van

hetzelve onder odoacer en

THEODORIK, X. 14.

Westersch Ktiierrijk, nadat the-
ODosius zijn rijk tusfchen zijne

beide zoonen verdeeld had,

werd in het Westen honorius
Keizer, V. 22. En vervolgens

VALENTINIAAN JII. 52. MAXI-

MUS, 56. AUITÜS, 57- MAJO.
RlANUS.aW. SEVERüS, 58. AN-

THEMtUS, ald. OLYBRIUS, 59.

GLYCERIUI, ald. JULIUS NEPOS,
ald. RüiMULUs AUGUSTULUS de

laatfte Keizer van het Westen,
ald.

hetzelve neemt een ein-

de in het jaar 476, en odoacer
werd Koning der Du.tfchers

in Italië, V. 60. 355.

Westgothen ftichten een rijk in

Spanje, V, 25.

IVestgothifche Rijk, des zelfs ge-

fchiedenis, X. 2ï.

ondergang van hetzelve

in Spanje, XI, 159.

Wezel, deze ftad neemt openlijk

de hervorming aan enfchaftde

mis af, XXII. Clig 84. 85.

Windesheim, klooster aldaar ge-

fticht door gerhard groot,
XIX. 178. THOAIAS A KEMPIS
ftudefcit in dat klooster, ald,

Jonkheer albcrt vaW
wvNGAARDEN wordt Moiinik
in het kIoos:er aldaar; gevol-

gen daarvan voor hetzelve,

XXII. (III.) 20.

zieimisfen worden ha-

telijk, XXII. (III.) 21.

ïVittemberg , opfchuddingen met
CAROLOSTADIUS, XX. ( < .) IJL

overeenkomst tUifchen

de Lutherfchen en Hervorm-
den aldaar gefloten , XXIII,

(IV.) 93.

froerden, de Augsburgfche be-

lijdenis aldaar aangenomen,
XXV. CVI.) 75-

Workum door de Spaan fchen
veroverd, XXII. (III.) 332.

Worms, LUTHER verfchijnt voor

den rijksdag aldaar, XX. (I.)

98. LUTHER wordt door een
Keizerlijk edict , als een befluic

der rijksvergadering , in den
rijksban gedaan, 106 Hande-
lingen over de herftelling der
eendragt aldaar , 220. Een
voorfchrift van hervorming op
de rijksvergadering aldaar in-

geleverd, 228.

op de Synode aldaar

wordt GREGORius VII. afgezet,

XXII. (III.) 2.

Y.

Ysland, voortplanting van het

Chrisiendom aldaar, XIII. 126.

— Hervorraing aldaar, XXI
(II.) 129.
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Z.

Zeeland, willem van hoorn
predikt aldaar, XXII. (III.)

212.
_« beeldftorming aldaar,

XXII. (III.) 230.

— verklaart zich tegen de

Spanjaarden, XXII. (III.) 312.

Zevenbergen , Kerkhervorming

aldaar j
XXIII. (IV.) i.

—

.

toeftandder Socinianen

aldaar, XXV. (VI.) 298.

Zierikzecj het Convent aldaar

wordt door de Monniken be-

roofd, XXII. (III.) 10.

Zuricb, gedrag van den Raad
aldaar omtrent den Aflaatkra-

mer samson , XX. (I.) 293.

Voortgang der Hervorming al

daar, 295. Openlijk gefprek

aldaar gehouden o^er den gods-

dienst, 304. Over de beelden

en de ms, 312. 316. Loffelijk

gedrag van den raad aldaar,

317. Derde mondgefprek over

de beelden en de mis, 321.

De beelden aldaar afgefchaft,

323. Als ook de mis, 330.

Verdere Hervorming aldaar,

333. Omtrent het Kapittel

,

334. Omirent de Bedeiordens

en Monniken, 335. Omtrent

deHoogefchool ,fl/rt'. Verbindt

zich met Bern, 350.

Zweden, voortplanting van het

Christendom aldaar, XIII. 99-

314.
XV. 27. zie ook Noord-

fche Rijken Uitbreiding van

het Chrisiendom aldaar, 358.

— gcfchieJenis der Her-

vorming in dat rijk, XXI. (II.)

Zweden , allerongelukkigflen toe»

(tand van dit rijk in het begin

der XVIde eeuw, XXI (II.)

71. Vorftelijke inkomïlen van

de Geestelijkheid aldaar, 72.

GUsTAAF WAZA verlosfer van

dit ongelukkig volk, 73. zie

GUSTAVUS.
eerfte zaden der Her-

vorming aldaar, XXI- (II) 74'

De Hei vorming maakt goede
voortgangen, 79 Befluit van

den rijksdag te Stokhohn om-
trent de kerkelijke tienden, 80.

De Hervorming aldaar vol-

tooid, 87. 7-ie ook PETERSON.
deszeifs politieke toe-

fland van 1552 tot 1700, XXIV.
(V.) 24.

Zwitferland, deszeifs ftaat in het

begin der XVIde eeuw, XX.
(I.) 9.

gefchiedenis der Her-

vorming aldaar, XX. (I.) 270-

378-
opgave der voornaam-

fte Hervormers in dat land
,

XX. (I.) 272. zie verder zwjN-
GLIUS-

de fcheuring neemt al-

daar eenen aanvang ei wordt
met wakkerheid doorgezet en
met een gelukkig einde be-

kroond, XX. (I.) 289.

eerlle voorbeeld van

vervolging aldaar, XX. fl )
302 HOTTiNGPR eerfte M.ir-

telaar aldaar voor de Hervor-
ming, 3r^>.

voortgang der Hervor-
ming te Ber?i en te Bazel, XX.
(I.) 32©.

wederftand van andere

Cantons tegen de Hervorming,
XX.
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XX. (I.) 324 Inhoud van een
befluit te Lticern genomen, a/rf,

Opfchudding te Stammhehn op
de grenzen van Torgau, 325.

De 15aljuw wirth nevens zijn

zoon door het bijgeloof ter

dood veroordeeld, 328.

Zmtferland ^ de Hervorming op
eene voorzigtige en bedaarde

wijze te Ziirich voortgezet,

XX. (I.) 330. Ook in andere

oorden, 337.
opfchuddingen der We

derdoopers aldaar , XX. (I.) 338— vijf Cantons verbinden

zich tegen de leer van luther
en zwiNGLius, XX. (I.) 350.

Zwitferland, oorlog tusfchen de
Roomfche en Hervcruidc Can-
tons, XX (l.) 351.

pogingen ter Hervor-
ming \cSolothurn,XX.(l.) 357.

burgeroorlog aldaar,XX.
(1.) 364. W.iarom zeven Can-
tons Roomschgezind bleven,

375.
deszelfs polit-'eke toe»

ftand van 1552 tot 1700, XXIV.
(V.) 16.—-— Itaat der Hervorming
aldaar, XXV. (VI.) 8.

Ziitphen, wreedheden aldaa*- ge-

pleegd door de Spanjaarden

,

XXII. Cl".) 318.

*

NAAM-
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PERSONEN.
A,

A a r f c h o t , (de Hertog van)
laat eene bedevaart doen en
zilveren penningen flaan tot

cene leuze voor de Roomsch-
gezinden, XXII. (III.) 797.
Abel ar d, (Petrus) zijn le-

vensfcbets , XV. 85. Zijne wer-
ken , 93.

berigt van dezen Wijs-
geer en Scholastieke Godge-
Jeerden , en zijne fchriften,

XIX. 88-99' Zijne predika-
tien , 192.

Abgar us. Koning van Edesfa,

of de briefwisfeling tusfchen

hem en jesus waarheid zij, I.

118-125.
Abulpharagius, berigt van
hem, XV. i23'

A b u 1 f i d a , berigt van hem ,

XV. 258.

Acacius, opvolger van eu-

SEBius van Cajarea, IV. 283.

328.

Adel bert, een zoogenoemde
ketter, XI. 260.

Adriaan (^Paus) VI. levens-

berigten van denzelven, XXIII.
(IV.) 277-283.
Adriaanszoon, (Heyns)
te Haarlem omgebragt, XXII,
(lil.) 288.

A d 1 i a a n s z O O n (Cor n el i s)

van Dordrecht , Franciskaner

Monnik , vuile fermoenen van
denzelven te Brugge gehouden,
XXII. (III.) 299-302.
Adrianus, (Aeüus) karak-

ter van dezen Keizer, II. 60,

Verzen door hem op zijn dood-

bed gemaakt, 62.. en aa7it. Is

geen vervolger der Christenen

geweest, 63. Zijn bevel aan

den Stadhouder m. tundanüs
omtrent de Christenen . 68.

Zijne achting voor christus,

70. Sticht eene nieuwe ftad ter

plaat fe daar Jerujilem gedaan
had, 79. Sterft, 139.

Aedelius, ftoute daad van
dezen Christen tegen hiero.

CLEs , III. 330.

A e g i d i u s predikt de Hervor*
ming in Nederland yXXll.{\M,')

91.

A e m i 1 i a n u s regeert niet lang,

III. 114.

(HieronymOs) fticht

de orde der Somaskers, XXIII,

(IV.) 333.

Aeneas van Gaza, een Chris-

ten Wijsgeer, X. 41.

Aerius , Ouderling te Sehaste,

twisten met hem , IV. 390.

Aetius, (lichter van de partij

der zuivere Arianen, IV. 32^'

Ver-
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Verder bet igt van hein, 3?i.

Africanus, (Julius) zijne

gefchiedenis, UI. loi. Zijne

fehrifcen, 103. Of hij fchri)-

ver is van een werk. , Kcstoi

genoemd, 105.

Agabus voorzegt een hongers-

nood, I. 175.

A go bard, Aartsbisfchop van

Lions, verzet zich in de IXde
eeuw tegen het bijgeloof, XIV.

95.
zijne fchriftcn over de

beelden, XIV, 200.

Agricola, anders rudolf
HAUSMAN, berigt van hem,
XV. 171.

(Rudolphus) des-

zelfs vriendfchnp metjANWEs-
SEL, XXII. (^III.) 29. Zijn

dood , 30.

( Rudolphus) des-

zeifs werken door jan allard
jn het licht gegeven , XXII.
(III.) 84.

. (Joann.) brief van

LUTiiER aan denzelven over

ELiZABETH , K'.ninjïin van De-
7iemarke}i^ XXII (HI.^ 54-

geboortis van Eisleben,

bijgenaamd Islebius, hoofd der

Antinomianen , XXIII. (IV.)

135-— deszelfs gefchillen met
de Luiberfchen , XXiV. (V,)

293-

A g r i p p a , 21e H e r o d e s.

Ailly (P ieter d') Bisfchop

van Kameryky ' VII 82 Ijve-

raar voor de Hervormnig der

Aerk,ii4 Zij'e gedachten over

de kerk, 115. En over het

Paus-ichap, 116 Zijn gedrag

op de a!ge(ne«ne kerkvergade-

ring te Konjlans, 120 121. 132.

140. 145 zie ook van hem
XIX. 48. IJ9.

Akacius, Bisfchop van Ami-
da, geeft een bijzonder voor-
beeld van medelijden omtrent
Perfiaa-ifche krijgsgevangenen,

V. 108.

A'anus van Rysfel, berigt van
dezen Scholastielien Godge-
leerden, XIX, 116.

Alarik, Koning der Gothen,
een Christen van de gezindte
derArianen, V. 38, Verwoest
geheel Griekenland, ald. De
Romeinen maken inef hem een
verdrag, 39, Verfchijnt voor
de derde keer voor Rome, 40.
Bemagtigt Rome, doch eerbie-
digt den Chrinclijken Gods-
dienst, 41. zie verder IX, 334.
Al ba, ('de Hertog van) komt
in Nederland, XXII. (III.) 277.
Rigt_ dep Raad van beroerte
op, 278. Hij aanvaart de Land-
voogdij van de Nederlanden,
280. Velt het vonnis van ver-
fcheidene Edelen, 286. Trekt
tecen Graaf lodëwyk van A^aj-

fau op, en verflaat denzelven,
288. Hij Iaat zich een meta-
len ftandbeeld oprigten , 296.
Eischt den tienden penning,
297. Geeft een ftreng plakaat
omtrent den godsdienst uit,

298. Kondigt aigemeene ver-
giffenis aan, 30Ö. Dringt aan
op den tienden penning, 307.
Zend zijnen zoon Don fred'e-
RiK naar Gelderland, 318. Ver-
laat .imjlerdam, 323, Hij ver-
laat de Nederlanden, 324. Des-
zelfs dood, 325.
AI bert van Oostenryk wordt

Kei'
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Keizer, XVII. 182. Biedt den

Paus EUGENius IV. in de kerk-

vergadering te Bazel zijne be-

middeling aan, 183. Sierft en

worde opgevolgd door frede-

mK III. 194-

Al bert, Keizer, twist van

paus BONiFACius Vill. met hem,

XVI. 313. Wordt vermoord,

S48.
,— de Groote, Scholastieke

Godgeleerde, XIX. 122.

Albeitus Magnus, berigt

van hem, XV. 106.

Alciatus (Johannes Pau-
Jus) van Milaan, aanhanger

van de leer óqt Antirriniiaris

fen, te Dantzig overledtn ,

XXIII. (IV.) 239. Deszelfs

gevoelens, 240-

A 1 c u i n , een Engel fche Mon-
nik, door KAREL den Groeten

gebruikt ter hei fteliing der We-
tenfchappen, XI. 169. zie ver-

der van hem J72. 175. 177.

384. 185. 186. 361. Xir. 14.

154. 171. 254. 354.
Aldheim, berigt van dezen

geleerden Prins, XI. 181.

Alexander van Hales , Scho-

lastieke Godgeleerde , XIX.
118-121.

. (Natalis) zijne ver-

dienften in de bijbelfche dog-

matiek, XXVI. (Vil.) 96.

Allard (Jan) van Amfterdam
beftraft de Geestelijken ,

geeft

de werken van aguicola in

het licht, XXII. (III.) 83- 84.

AUiaco, (Petrus de) een

Myftieke Moralist , XXVI.
(VII.) 99.

A ma deus VIII. Hertog van

5a vo}'e,Vorst van Pimont, wordt

na de afzetting van eugenius

IV. tot Paus 'verkoren, XV^II.

190. zie verder felix V.

Amama, (Sixtinus) Hoog-
leerayr te Franeker, deszelfs

verdienden in de verklaring

der H. Schrift, XXV. (VI.)

123-
Ambrofius uit Silezien pre-

dikt in Hongaryen , XXIII, (IV.)

3-

Bisfchop van Milaan,

ijvert tegen de Jooden, V. 121.

Een voorftander der Monni-

ken, VI. 48 Berigt van hem
en zijne fchriften, 49. Prijst

de vereenng der Heiligen aan,

178 Zijne ontdekking van H.

overblijffelen,i94. 198. Zijne

geboorre, kindsheid en opvoe-

liing, 44. "Wordt Stadhouder

en daarna Bisfchop van Mz7afln,

45. hijzonderheden van deze
verkiezing, 47. Zijn gedrag
als Bisfchop, 48. Zijn ijver

om zich in de Schrift te oefe-

nen , en zijne u'tlegkundige

gefchriften, 50. Zijne ftrijd-

fchriften en handelingen tegen
de Arianen, $1. Zijn ijver

voor den Maagdelijken (laat,

53. Zijn werk over het geloof,

54. Dood van zijnen broeder
SATYRus, 57. Zijne milddadig-

heid, 60. Andere fchrifren van
hem, 61. Zijne werkzaamhe-
den tegen de Arianen , 63. Zijn

boek over den H. Geest, 64.
Oordeel van HiEROKYMusover
hetzelve, 66. Zijn ijver tegen

de Arianen, 68. Zijn aanzien

bij GRAïiANus, 69. Zijn boek
over de Menschwording van

Gods Zoon, 70. Zijne betrek

-

kiDg

fUi
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king op deOosterfche kerken,

72. Dood vanden Keizer gra-

TiANUs, 73. In gezantfchap

bij MAXIMUS, 74. Schaft de

gewoonte van drinkgelagen op

de graven der Martelaren ie

hoLiJen af, yó. augustinus

wordt door hetn gedoopt, 77.

Twist met tummachus over

den altaar der overwinning,

ald. Zijne fchriften. Verzet

2ich tegen Keizerin justina

over hec toewijzen van eene

kerk aan de Arianen,8o. Zijne

werken over lucas en den

iipden Pfalm, 85. Andermaal

afgezant bij maximus, 89. Dood
van maximus. Zijne fchriften,

92. Zijne aanmerking omtrent

het huwelijk van abraham met

HAGAR , 93. Gedraagt zich

trotsch jegens den Keizer the-

ODosiüs, 95. Legt dien Keizer

eene zware kerkelijke boete

op, 93-103. Houdt eene kerk-

vergadering te Medklanwn,
104. Zijn gedrag Omtrent ket-

ters, loS' Zijn boek over de

pligten, 105. Zijne verrigtingen

op de kerkvergadering te Ca-

fua en tegen eonosus, 106.

Zijn gedrag omtrent Keizer

EUGENius, iio. Verdere wer-

kenen fchriften van hem, 113.

Onechte fchriften, aan hem
toegekend, 116. Of hij deop-

ftsUer is van het Te Deiim Lau-

damus, 117. Zijne liederen,

119. Zijn roem bij vreemde-

lingen, 120. Zijn dood, i2i.

Wonderbare gevallen , welke
even voor en bij zijnen dood
zouden zijn gebeurd, 122. Aan-

merking daaromtrent; 124. Zijn

karakter, 125, Uitgave zijner

fchriften, 126.

Amerongen (Jan van") te

Utrecht omgebragt, XX1I.(I1I.)

294.
Am mi anus Marcellinus,
berigt van dezen Heidenfchea
Gefchiedfchrijver, V. 157.

Ammonius Saccas ftichC

de P^clectifche of nieuw Pla-

tonifche gezindte, II. 315. Zijne

gefchiedenis, 316. Z)jn famen-

rtel , 319. beoorcleelingvan dit

nieuwe famenflel, 322.

Amphilogius, Bisfchop van
Jcomum in Lycaonie , berigten

aangaande hem, VIII. 55.

Amsdorf, rN i colaus) BiS"

fchop van Naumburg , een zeer

ijverig voorftander der Her-^

vorming, XX. (I.) 223.

Amsdorfius (Nicolaus)
heeft bijzondere ftelüngen om-
trent de goede werken, XXIIÏ,

(IVO 144.

deszeifs twist met ma-
jor, XXIV. (V.) 313.

A m f t e r d a m (Jan van) leer*

ling van jan wessel, verdee-

digt zijnen meester tegen en-
GELBRECHTVAN LEYDEN, XXII.
(III.) 30.

Amgraud, (Mozes) Hoog-
leeraar te Saumur, deszeifs

twist over de leer der genade,
XXV. (VI.) 232.

Ananias en Sapfira, ge-

duchte ftrafoefening over de-

zclven , I. 152.

Anaftafius, Keizer in het

Oosten, zijne regering, X.
2.

Keizer in het Oosten

,

volgt zsNo op, XI. 81. Zijne

vei'?
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erc^raagzaamheid omtrent de

verfchillende godsdienstpartij-

en. 82-89»

AnaftaTius» zijn dood, XI.

91.

Anatolius, een beroemd
fchriiver in de derde eeuw,

III. 28%
Andrada, (Didacus de
Paivade) een Ponugeeseh
Godgeleerde ver. ledig! deleer

der Jefuiien, XXIV (V.) 268.

Aridiea fjacobus) ijvert

voor her leeriJuk der Ubiqui

tas, XXIII. (iV.) 97. Houdt
een mttrd^efprek met beza te

Mempelgard, 99. Vervaardigt

een ontwerp van vereeniging

,

X18.
»_—— ( J o h a n Va I e n t i j n )

Abt van het klo'^sier Beben-

fiaufen, deszelf<; verdienften in

de Myftieke Godgeleerdheid,

XXIV (V.) 242.

Anriood, (Pieter) te Duin-

.terken omgebragt , XXII (iH.)

I6i.

An fel mus van Cantelbury,

levensberigt van hem, XV.

73. Zijne fchriften 78. Zijn

bewijs voor her beftaan van

God , 79. aftreden dooreenen
Monnik oANNfLO. ald,

•— gerchriften van hem als

Scholasrieke Godgeleerden,

XIX 75.

A n t i p a s , gfe H e r o d e s.

A n t i p a f e r , zijne afkomst en

lotgevallen, I. 3. 4.

A» t o i 1 e, Koning van Nnvar-

re tegenpartij van de Guifen,
XXI fll.) 193. Hellhafiigant

woord van ziine vrouw jean

KE d'alsert, 196, Zie verde;

van hem 218 221. Vervoègf
zich bi| de Rot-mschgezinden,

243. Verliesr het leven in de

belegering van Rouen, 249,

A tl t o I) i u s ds Kluizenaar , de
Vader der Monniken , IV. 97-
102.

gefchiedenisvandeorde
van den den Heil. aktonius,
XVlil. 34 Hij is in de IVde
eeuw als het eerfte voorbeeld

van alle Monniken bekend,

34.

Aartsbisfchop van F/o-

rence^ Scholastieke Godgeleer-

de, XiX. isr.

Antoninus Pius, opvolger

van ADRiANus, II. 102. Lof
van dezen alleiu'tmuruendften

Vorst, 103. Was zachtzinnig

omtrent de Jooden , J04. ea

de Christenen, 105. Schrijft

ten hui nen voordeel, 106,

Aanmerkingen omtrent zijn

fchrijven aan de algemeen©
vergadering van /^zie , 108.

Apollonius van Tyana,z\jn
leven ter benadeeling van bet

Chrisiendom door filostra»
Tus befchreven, IIU 209.

A p o 1 1 i n n r i s fchrijft een ver-

weer fchrifr voor de Christe-

nen, II 164.

vader en zoon, bijzon-

derheden van dezelven, VIII,

289— de Joiige, wordt Bis-

fchop van Laodicea, VlII. 291.
Beiden brengen verfcheideae

ftukken der H. Schrift in ge-

dichten over, om het verbod
van ji'LiANus, dat de Christe-

nen gei-n Heidenfche fchriften

mogen uitleggen, 292. Som-
ïïiSq
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mfge brokftukken der fc^riften

van APOLLiKARis den J^'/gtn

zijn in andere werken bewaard,

294. Zijne achting , 295. Wordt
een ketter, VIII. 297, De bron

zijner dwalingen, 293. Zijne

toofddwraling omtrent de

ivienschwording van cHRièrtTS,

299. Andere ftellingen hem
toegefchreven , ViII. 303. enz.

Bewegingen door deze gevoe-

lens ontftaan , 3 1 2. Of hij eenen
bijzonderen aanhang gedicht

hebbe, 314. Of hij van alle

ketterij vrijgefproken kon wor-
den, 316. Lage ftreek van
EFREM, hem gefpeeld, 317.
2ijn dood, zijn aanhang in

partijen verdeeld, VIII. 318.

Handelingen en wetten tegen

zijnen aanhang, 321. Einde
van deze gezindte, 322.

Apoilos, berigt aangaande

dezen Leeraar, I. 202.

Aportanus, (Georgius)
Hervormer van Oostvriesland

,

XX. (L) I2t.

Apostool, (Samuel) hoofd
van eenen aanhang der Doops-
gezinden, XXV. (VL) 281.

A pp i anus, bijzonder voor-

val bij zijnen marteldood, III.

331.
Aquarida, Generaal der Je-

fuiten , legt de gevoelens van

zijne orde aan den dag, XXVI.
(VI\) 18 r.

Aquino, (Thomas van)
Dominikaner, wordt te Parys

openlijk met de Godgeleerde
Doctorale waardigheid bekleed,

98. icó. Verdedigt de Domi-
nikanen, 101, züook. van hem
XIX, 33.

Y

Arbogasfes, een Frank , ver-
moordt VALüNTINIANUS II. IX.
109. Schenkt het Westerscll
Keizerrijk aau eugenius^
110.

Archelaiis, zoon van hsro-
DEs, worrlt Etnaich van^ï/rfeö^

1.7. En daarna door augustus
verbannen, 1. 8. 79-

Aremberg, (de Graaf van)
doet de predikin? in Overvsfei

en l^riesland ophouden , XXIL
(in.) 263.

— verflagen en gefneuveld»
XXn. (III.) 286.

Arentszoon, (Jan) predikt

de Hervorming in Nederland^
XXIL (in.) 91^

Gereformeerd Leeraaf
in Holland, XXII. {l\\.) 205.—•—- predikt te Alkmaar, O-
verveen en Biiikjloot , XXIE»
(in.) 208.210. Huilen Utrecht j,

2[I.
—i houdt te Haarlem eett

mondgefprek over den gods*
dienst, XXIL (III.) 251.

te Alkmaar overleden^
XXIL (in.) 275. 323.
A r i s t i de s verdedigt hetChri««
tendom , IL 67.

A r i f t o t e I e s (licht eene nieit»

we gezindte, I. 45.
*^ deszelfs Wijsgeerte bö-

gint meer het hoofd optelle*

ken, V. 197.——— deszelfsWijsgeerte maakÊ
opeans: bij de Scholastieken 3

XV. 102.

ziine werkeft wordea
verboden, XV. 105.

.———. deszelfóWijsgeerfe moeC
weder voor die van plato ira

de fchoolen wijken* XV. cs&s

a 5&ij-
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Zijne Wijsgeerte door de Pau-

fen gehandhaafd, 241.

AMftoteles. de Ariftoteli-

fcn<- Wiisgeerie Joor de Scho.

Jas'ieken üvergenomen , XlX.

.117-

Anus. oorfprong der Ar'aan

fche verrchillen, IV. J57 62.

— beiigt nopens hem. IV.

J59. Zijne fchriften, 161. Op
gave der "-etuiSie j^evoelers

uit eenen brief van ai.ixan-

DER . Bi^fchop van Alexaiidrie,

165 168 Uit brieven van a-

Bius /.eUen , 171. 175. Aan-

merkingen over dezen twist,

en oordcel daarover van kon-

STANTYN, 176. 177. Voort-

gang der verichiHen, alexan-

DKR doet hem in den ban 179
EUSEBius, Bisfchop van Nico-

medie, er andere Bisfchoppei:,

trekken z ch zijne zaak aan,

180. Kerkverg-idering door EU-

SEBius te Nicomedie gehouden

ten voordeele van hem, 181.

Vruch'eiooze pogingen van

KONSTAKTYN 'er herfteiiing

van de eendragr, 182. ir'5.

XONSTANTVN belejir eene alge-

meene ktrk ergadering te Ni
ceè 186 Bisfchoppen aldaar

vergaderd , ook Heidenfche

Wijsgeeren 188 Het grooifte

gedeelte der vergadering ver

klaart zich regen hem, 190.

KONsTANTYN IS zelfop de Ver-

ga cring tegenwoordig, 191.

Wie daar n voor/itter geweest

Zij, 192. Geloofsbelijdenis,

door de Aria' en 'ën door eu-

SEBIUS VAuCcsfarea overgelegd,

194. De krrkve-j^nderii g llcit

ebne geloofsbelijdenis vast,

197. Aanmerking over dezel^

ve, J98. Merkwaardig gedrag
van EUsEBius van Cccfarea, 200,
Nog aiiviere Bislchoppen wei-
geren de geloofsbelijdenis te

Of derfchrijven , 203.

Arius, hij v/ordt gebannen»
llrengheid van konstantyw
tCj^en zijnen aanhang, IV. 204.
Wordt uit zijne ballingfchap

nevens an <ere Bisfchoppen te-

rug geri-epen, 220. Levert
eene geloofsbelijdenis aan kon-
stantyw over , 223.

zijn aanhang vervolgt

de regizinnigen en zet kusta-

THius Bisfchop van Antiochie

af, IV. 225, Oproerige bewe-

g ngen deswegens te Antiochief

227.

ATHANAsitjs doorzijncTi

aanhang vervolgt, IV. 228-233.
wordt met zijnen aan--

hang op de kerkvergadering te

Jerujalem weer in de gemeen-
fchap der kerk aangenomen,
IV. 231. Sterft eenen fchielijken

dood, 234. Gevolgen van zij-

nen dood, 235, VJII. S8.

A r k a d i u s , Kezer in het Oo»-
ten, V. 22 Seiff, 23.— ^ zijne wetten omtrent de
Heidenen, V 28. Om-rent de
kerkelijken, 237. Omtrent hu-,

wel ijken , 245. De vrijplaat-

fen, 250.

tegen de ketters, VII. 58.
Arminius, (Jacobus^
Hoogleeraar te Leyden, vormt
eenen aanhang m de Nederlan*

den, XXV VI.) 8. 85.

(Jacob) of Barro-
zen, zijn twist met gomarus,
XXV. (VIO 223.

Ar»
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Arnaldus van Villanova was

de eerfte Scheikundige, XV.
146.

Arnauld, (Antoine) zijn

roem als Godgcleervie, XXVI.
(VI1-) 127

deszelfs zeHekundige

fchrifren, XXVI. (VII) 107.

Arndt, (Johan) deszeifs «er-

dienden ii. de Myftieke God-
geleerdheid, XXIV. (V.j 241.

. — Predikartt ie Zelle , des-

zelfs vei diende in de zede

kundit.e Godgeieerdhcid.XXiV

(V.) 226
Arnobius, beroemd fchrijver

in de derde eeuw , Ui. 293.

Zijn ge oeien omTent Gnd,

295 Van CHRISTUS, 296. V;in

hef oogmerk van jEsusmensch
wordingen dood, 297. Over

den oorfprong en oniterfelijk-

heid der zielen , 299. Bidden

voor de dooden in ziinen cijd

niet vreemd, 305. Verwerpt

allegorifche verklaringen, ald.

Zijne aanmerkingen omtrent

tempels, beelden en altaren,

306 Over de offeranden, 308-

Arnold van Brescia predikt

tegen de > eesielijkL-n omtrent

het jaar II 39 , XVI. 110. Ziine

verdere lotgevallen , iii. 113.

123. Zijn uiteinde. 131. Be-

oordeeling van hem, 132

Arnoldt,(Nikolaus) Hoog-
leeraar te Franeker, bevordert

de Scholastieke Godgeleerd-
• heid, XXV. (VI.) 153
Arnolf, een Pries'cr en Klul-

2enaar, predikr omtrent het

jaar 1128 te Rome tegen de ze-

deloosheid der Geestelijken
,

«oidt daarover gevat, en in

Y

den T:ler verdronken, XVI.

109
A r I. u I f , IJ sfchop van Orleanj,

jan' zich op eene Sy ''Oe to

Rheims in het jaar 991 vrij-

niiM dig uir tegen he' Pjufelijic

gezag X I . 290 Vaarr flerk

tCRcn fmimge Paufen a^s An-
tichristeii uu, 291.

A r f a c I u s w ordi op> f)lger vaa
CHi'VsOi<TOMi's te Konjlantino-

poitn. Vil 9«.

Artus (WillerO, Raad van
den P'ins van Oranje geeft

eene verKlaring van d.-n Raad
van Mechelm, XXI (III

, 364
Afha.arik, lotgc-vailer, van

hc' O «s^gotisch rijk onder hem
en zijne npvülget<, ,V. 17.

Af ha na flus, Bisfchop van
Alexandrie , brrtgt het Mo "f»

kenkven het eerst na<' Rome
over. IV ii2 En in Gallie,

ald. lüen voorname leyenpartij

der Mcletiaren , 120 123 ^5.

WordtBijfchop van ^lexandrie,

220.

door den aar.hang vatl

ARius vervolgt, IV 228 Wei-
gert op de kerkvergidering van
Cccfarea te vtrfchijnen , 22g,
Verfchijnf, fc'ioon ongaane,
daarna op de kerk>ergadef ing

te Tyriis , ald. Alwaar hij ver-

oordeeld wordf, 230 Wordt
door den Keizer naar Triers

in Gallie gehanner-, 232 In

he' jaar 338 keerde hij n^ar

Alerandrie teug, 282. Houdt
et' e ktrk'.e'gaderfng te lex-

andrie, 2ti. Verfchfinr " eene
ke k verea leri» g te Rome, 284.

Wordt in (lezelve onfc ui ig

verklaard, 2S6.Wanneei hij -in

3 BiS'
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,' *^{ï weder krijgt, 287. De
^ufebianen Hellen iu eene

kerkvergadering te Jntiochie

in zijne plaats tot Bisfchop

van Alexandrie eusebius aan

,

28g. Die daarvoor bedankt,

api. Wordende daarop gre-

GORiüs met geweld in zijn ambt

aldaar ingebragt, 292. Vtle

buiienfpoorigheden bij die ge-

legen heid gepleegd. a/l/, atha-

NAsius ontvlugt naar üome,

293. Komt op de algemeene

kerkvergadering te Sardicat

ügj. Wordt pnfchuldig ver-

Jdaard, 299. En in zijn Bis-

dom herfteld, 307. Wordt we-

der afge.;et, 309, 310. Met ge-

weld uit Alexandrie verdreven,

314. Zijne aanu;erking over de

Kerkvergadei ingtn v;!n zijnen

tijd, 353. Begunltigt de Mon-
niken, VI. 9. Lijst der bijbel-

boeken volgens hem, 105.

^thanafius komt weder te

Alexandrie , ViII. 3. Houdt
eene kerkvergadering aldaar

, 4.

e^- keert naar Alexandrie

weder, VJII. III. Door julia-

Kus vervolgd, 112. Moet we-

der vertrekken, 113» Wordt
onder jovianus weder herfteld,

114.
. ,

^F^f——• was een groot vriend

der Monniken , Vill, 115.

Schrijft het leven van anto-

«lus, 116. Zijne fchrifien ten

dezen tijde, ii8. Zijne moei-

jjelijkheden onder de regering

van VALENS, 119.

E--r— 2ijne werkzaamheden te-

ff'.n de Arianen , VIII. J20.

en ftuk uit eenen van zijne

Vfl^asidlle l^fievsn, izi.^ijne

pogingen ter bijlegging dejr

Meletiaanfche verfchillen, 122.

handhaaft basilius tegen de
Monniken, 124. Zijn gedrag
in zijn ambt, 125.

Athanafius, zijne frhriften

uit onzekere tijden, VlU. 126.
>- zijn dood, yill. 129.

Verhalen omtrent zijn lijk , den
vereerers van reliquien in han-

den geraakt, ald.

zijn karakter, VIII. 130»

Uitgaven van zijne werken,
13a. Levensbefchrij vingen van
hem, 133.

breedvoerig berigt vaö

zijn leven en fchriften , VUL
6S-Ï34.

bijzonder geval van zij-

ne kindsheid , VIII. 63» Zijne

geleeidheid, 69. Wordt Dia-

ken en is gezien bij den Bis-

fchop ALtxANDER te Alexandrie^

70. Zijn gedrag op de kerk-
vergadering te Nioei;\-ji. Zijtj

waarfchijnelijk eerfte werk tel-

gen de Heidenen, '/2. Wordt
in het jaar 326 Bisfchop te

Alexandrie t 73. Lof van hen:'^

75. Zijne pogingen tegen de
Meletianen in Egypte ^y^. Men
eischt van hem dat hij arius
weder aanneme, 79. Befchul-

digingen tegen hem ingebragt,

ald. Kerkvergadering deswe-
gens te defarea, voor welke
hij niet verfchijnt, 8i« Kerk-
vergadering te Tyrus befluit

zijne afzetting, 82 Wordt
door den Keizer naar Treviri

(Triers) gebannen, 86. Keer|

weder naar Alexandrie terug,

^9. Nieuwe befchuldigingen

legen hesa, 50. Houdt eeae
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herk vergader ing, 9f. De Aria-

iien verkiezen ir. zijre pladts

CREGORius, die hem met ge-

weld verdrijfi, 92, Reist naar

Rome ^ alwaar hij oi.fchuldig

verklaard wordt
, 93 Uf hjj

daar een geloofsbeiijucms heeft

opgefteld, ald. Keri- vergade

ring tü Sardica, 90 Keert we-

der naar Atexandrie ,g-.Wordt
door Keizer KON tantids ver-

vo yd, 98 \A or Jt OiC giweid

uit zijn Bisdum verJrcven,

100
Athanafius, zijne fchrifren

gedurende zijn verblijf m de

Woeftijnen , VÜI. 100.

Athenagoras, berigt van

hem en van zijne fchriften,

II. 164 enz.

Augusta (Joan) afgezant

der Boheemfche broeders aan

LUTHER, XXin. (IV.) 42. In

de gevangc' is geworpen, 44.

August inus wsderlegt de

befchuldigingen der Heidenen,

V. 44 Berigt aangaande zijn

werk over de fiat Gods {de Ci-

vitote öet)44-,ió Is een voor-

ftander der Monnikenen wordt

gehouden voor den infteüer

lier Choorheeren , als ook der

Augustiner Kluizeraars,VI 6R,

Lei^t iii 2 ine Hisfchnppelijke

woning zelve een klooster van

Geestelijken aan, 70. Lijst

der bijbelboeken volgens hem,
103. Zijne aanmerkingen om-
trent de overzetting der boe-

ken van het O Testament door
HiiRONVMUs, 144 Zijn getui

genis omtrent de geiioetiïaam-

heid der H. Schnfien , 149. Is

Semacigd omiient de vcreerirg

Y

der Heiliger, 179. Zijn gevoe-

len over hei ru ciijk, 212.

Over de erdraagzaamhe 1I m-
trt.nt keilers 247. Schnjff o-

ver de ketterijc!' , 3'0 Zijn

voorireitelijk gelegde O er den

twist omirerii or'Gkwls. 358.

Keurt "penlijke i tjuichü gen
van leetredcnuij af, Vil 23,

Ais l.eeraar ergelekei met

HIER0N^MÜS. VII. I 1 ZiJ"9

bncfwisfeiing inet HiaaoM?-
MUs, 172
Augustinus, in zijn vroegere

jeugd een aai hanger de» -Va-

nicht ën, VII 233. Schr jfe

daar a 'egen dezeiven, 234-

242. He; gewigtigfte we'k an

hem tegei de Mi ici^tën va-

trent het jaar a.00 vcnoid,
244. Zijne orrmoetingen met
FAUSTUS, 245-248. Haali filiX

tot de KatholieKe kerk over,

249. Zijie verdere fchrtftei te-

gen de Manicheên , 251 Ke-

oordeeling van zune pogingen
om het Manlcheï^mus Uilte-

roeiien, 254.— zijt) gefchrift tegen den
Donatist p>t<MEMnNus, 325.
Zijn verder gefcinif over de
D na'i5'en,327 330 334 335.
Zijn ijver brc gi veie Dot a-

tis'en weder rot de Katholif-

ken terug. 338 -342 Zn^e aan-

merking omireit den roisdceo

waarop de kerk gegroi d i8„

342. Houdt eenige ^efprekken
met de Dot a'is'en 351 Sthiijft

tegen paulianus , 353 Zima
ve derc l'chnlten tegen de Do-
naiisten, 355 367 Hoe hij

zich verklaaii ^m tent het ft af-

fen der Donaiisien , S/

1

4 AU<«
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^ugustinus fchrijft tegen
" coüLEsTius, IX. 155. Of hij

de uitvinder der erfzonde ge-

^i'öw'st is, I, 160. Zijn werk
over den geest en de leiter,

J63. Zijne gematigdheid om-
trent de Pelagianen, i64Schrijft

tegen pelagius, 157. 175.
p— zijn verdere ijver tegen

de Pelagianen, IX. 211. julia-

SUS en VIKCENTIUS VICTOR
' fchrijven tegen hem, 214. 215.

Hoe hij het verliezen van den
vrijen vjU verklaar, 217.

»= de Monniken van y^dru-

tnetiim maken hem tegenv.'er-

pingen , waartegen hij zijn ge-

voelen verdedigt , IX, 227-232.
Als ook tegen da lasteringen

van een; ge Monniken te Mar-

Jeille, 2:::^-238. Schrijft weder
tegen Tl LiANus, maar woidt
door den dood verhindert dit

wcrl; te vo'.tooijcn, 241.
p btoordeeling va.i den

twist met de Pelagianen, IX.

241.
(. geeft een korte fchets

der leerfteilingen van her Ps-

lagianisrnus , doch niet zeer

ordelijk en raauwkeurig, IX.

242.
< levensberigten van au-

KELIUS AUGUSTIWUS, IX. 26?-

S8o.

e-^—- zijne geboorte en opvoe-

ding, IX. 267. Zijne letteroe-

feningen en biiitenfpoorigheid

in zijne jeugd , 268. Zijne oe-

fening in de welfprekendheid,

aöp, Hij leest cicero, de H.
Schrift en aristoteles, 270.

wordt een Manicheër , 271.

over hem, 272. Schets van
zijn leven als jongeling onder
deManicheêrs, 273. Zijneer.
fte boek over het fchoone, 275»
Begint aan de ieerftellingen

der Manicheën te twijfelen,

ald. Begeeft zich naar Rome ,

276. Wordt Lceraar der Wel-
fprekendheid te Miiaan, 276.
Zijne twijfelingen > 277. Zijne
bekeering, 279 Oordeel over
deze bekeering, 282. Plij doet
aflïand van zijn ambt en kiest

een eenzaam leven, 283. Zijne
fchriften, 284, 285. 285. 289.

292. 297. 301. 302. 313. 315.

316. 317. 318. 320. 323. 325.

332. 336. 339- 342. 348. 352»

353. 364. 366.

Augustinus keert naar Medu
olantim en wordt aldaar gedoopt,

IX. 287. Verliest zijne moeder
MONiCA, 288. Schrijft te Rome
tegen de Manicheën , 289.
Keert weder naar y^frika, 290,

wordt Presbijter te Hip-
po, IX. 292. Hij predikt ais

zoodanig, 295. Legt een kloos-
ter aan, 294. Onderfteunc het
aanzien van aurelius , Bis-
fchop van Carthago^ 296. Worde
door eene kerkvergadering ver-

zocht om over het geloof te pre-?

diken, 298. Hoe eerst over de
verkiezing dacht

, 300. Beant-
woordt menigvuldige vragen,
301. Zijne fchriften tegen de
Donatisten, 302. Schaft de
maaltijden in de kerken af,

304.
> wordt te Hippo tot Bis-

fchop verkoren, als ambtge.»

noot van valerius , IX. 305.

2^ijne levenswijze als Bigfchop,
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507. Zijn ijver in het waar-

nemen van zijn ambt, 309.

Zijn Medebisfchop valerius

fterft, ald. Was ongemeen ij-

verig in het prediken, 310.

Aanmerkingen omtrent -zijne

predikatien, 311. Merkwaar-
dig is zijn werk over de chris-

telijke leer, 315. Zijne belij-

denis, aanmerking omtrent dit

boek, 317. 3 18. Zijne gefprek-

ken met de Donatisten, 321.

Zijne werkzaamheid tegen de

Jleidenen, 322. Zijne werk-

zaamheden tegen de Donatis-

ten, 324. Erkent de volgorde

derRoomfche Bisfchoppenvan

jETRUS af, 324. Poogt het

Monnikenleven te verbeieren

,

325 Keurt de vervolging der

Donatisten goed, 326. Aiidere

werkzaamheden van hem,33r.
Verdere handelingen tegen de

Donatisten, 333. Zijn gedrag

bij de verovering van Rome
door ALARiK, 335. Verdedigt

het Christendom tegen deHei-
denen, 336. Zijne twisten en

fchrifteh tegen de Pelagianen ,

342. Beantwoordt eenige vra-

gen, 34S. Zijne verklaring van

de Pfalmen , 348. Beantwoordt

de vragen van evodius, 349,
Over het einde der wereld,

452. Zijne uitlegkundige fchrif-

ten,353. Zijne ligtgelovigheid

tot bijgeloof overhellende,

359. Zorgt voor eenen opvol-

ger, 360. Zijne achting voor
den Stadhouder bonifaciüs in

Afrika, 361. Bijzonderheden

van dezen Stadhouder, 362.

Schrijft eene herziening van

9I ^ijne wejken, 364. Zij^ie

y

treurigheid onder de onheilen

van zijij vaderland door de
Vandalen, 366. Zijn dood,
367. Langdurige twisr over
zijn gebeente, 369. Onechte
werken aan hem toegefcbre-

ven, 371. Uitgaven van zijne

werken
, 372. Aanzien van heiu

en zijne levensbefchrijvingen,

374. Zijn karakter, 376.
Augustulus, (Romulus)
de laatile Keizer in het; Wes-
ten , V. 59.

Augustus (Keizer) verklaart

iiEuoDEs tot Koning der Joo-

den, 1. 4- Verdeelt het rijk

van herodes onder deszelfs

drie zoonen, 7. Maakt arche-
LAUs Etnarch van Jitdea, ald.

En verbant hem daarna naar

Viemie , 8- Onderwerpt Judea
aan de Stadhouders van Syrië

,

ald. Zijn ftaatkundig beleid

als Opperheer der Romeinen,
23. De tempel van janus ten

tijde der geboorte van jesus

CHRISTUS door hem niet ge-

floten , 27. Begunlliger der
wetenfchappen, 49. Geeft be-

vel tot eene aigemeene be-

fchrijvirg, 65. en aa?it. Sterfr,

79. Opgevolgd door tiderius,
.80.

een titel , aan oderia-
THES gegeven door gallienus,
als deelgenoot in het rijk, IIL
205. Zie ook 310.
Augustyn, een bakker, in

de Beverwyk verbrand; merk-
waardige bijzonderheden hier-

bij voorgevallen, XXII. (III.)

119.

Aurelius, (Marcus) opvol-

ger van ANTOWINUS PIUS, II.

5 139.
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339. Zijn karikter, 140. Zijne

gezindheid omtie.it de Chris-

teren was niet zeer gunftig,

142. Sterfr, 203.

Avilhus, (Fiaccus; Land-

voogd van Egypte, L löp,

B.

Backerelius (Hermeö)
predikt te ontwerpen, XXII.

(111 ) 142.

Bacon, (Roger) berigt van

hem, XV. 149.

Badie (Jeau de la) vormt
den aanhang der Labadiscen,

XXV. (VI.) 337-

Bajus, (Michael) deszeifs

j-oem als Godgeleerde, XXVI,
(Vil.) 168.

B a y , (M i c h i e 1 d e ) tot In-

quifiteur Generaal aangefteld,

XXII. (111.) 170.

Balduin, Vorst van Edesfa,

wordt Koning van Jenifakm,

XV. 287. Sterft, opgevolgd

door BALDUIN II. Wordt ge-

vangen, fterft, 289 290. Op-
gevolgd door FULCO, 294. En
daarna door dalduin III. 295.

AMALRICH, 301.

Balduinus (Franc iscus)

van Atrecht wordt door den

Prins van Oranje tot raadsman

gebruikt, XXII. (III.) i75-

•-. (Fr ederik) Hoogleer-

aar te Wittenberg, fchrijft te-

gen de Hervormden , XXIV.
(V.) 280.

Balfamon, (Theodorus)
herige van dezen fchrijver over

het kerkenregt bij de Grieken,

XVII. 325.

Sakker, (Jan de)ofjoAN-

NEs pisTORiüs, berigt aangaSBi
de des'.eits leven en martel-

dood, XXiï rili.) 55. 61.
Balling (Peter) Priester

te Haarlem, vermoord, XXIL
(Il'.j 33Ö
B a p t i s t a , zie platina.
Barbier, (Augustyn) te

Benumont ter dood gebragt,

XXII. (111)94-
(Maria) te Doornik

levende bedolvtn , XXII. (III.)

94-

Barchochba verwekt oproer
onder de jonden, II, 75.
Bardes, (Willem Dirksz)
Scho-ut ' an Amfierdam , wordt
van ketterij befchuldigd; le-

vensbij wonderheden van den»

zelven, XXII. (III.) 1Ó3-167.
Bardefanes, een Gnostiek,

zijn gevoelen, II. 207.

Barnabas naar Antiochie ge>

zonden, I. 174. Zoekt paulü»
te Tarfus op, 180. zie verder

PAULUS. Scheidt zich af van

PAULUS, 193. Aanmerking over
eenen brief van hem

, 334.
Ba mende (Jan) te Cronin»

gen in hechtenis genomen eit

ontvlugt, XXII. (III.) 297.
Baronius, (Caefar) des-

zeifs verdienden in de Kerke-
lijke Gefchiedenis,XXVI.(VlI)
116.

B a f i 1 i d e s, een Gnostiek , zi/n

leerftelfel, II. 38.

B a f i iiüs de Grooie , een voor-

ftander der Monniken, IV.

113. VI, 10,

de eerile Bisfchop, die

het eenzaam of Monnikenle-

ven met de maatfchappelijke

levenswijze der Christenen

ver*»
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^ereenigde, V. 396» Lofreden

door hem gehouden op de

Martelaren, VI. 172.

Bafilius de Groote ^ levensbe-

rigten van hem, VIII. 2i 2-283.

. zijne afkomst en jeugd

,

VIII. 212. Zijne vriendfchap

met GREGORius van Nazianzu!,

214. Keert naar zijne vaderftad

terug en leidt een afzonderlijk

leven, 216. Zijne overtuigin-

gen omtrent de leer van het

«uangei.e, 217. Reist naar E-
gypte, 2i8. Zijn werk over de

zedenleer der H. Schrift, 219.

Verkiest een afgezonderd le-

ven en helpt hst Monnikenle-

ven voort, 220.221. Zijne on-

tevredenheid over zich zel-

ven, 222. Stelt korte regelen

op voor de Monniken, 223.

Ijvert tegen de Arianeu, 224.

Wordt Ouderling, 227. Zijn

werk tegen eunomius, 2,29.

Geraakt in twist met zijnen

Bisfchop EUSEBius , 230. Hij

verzoent zich met den Bis-

fchop, 231.

m^ wordt Bisfchop van Ca-

farea, VIII, 235. Verbittering

over zijne bevordering, 238.

Blijft bij zijne ftrenge Asketi-

fche levenswijze , 239. En
weldadigheid jegens de armen,

^40. Zijne ftrengheid in de ker-

Jielijke tucht, 241. Zijne vre-

delievendheid, 242. Zijne po-

gingen tot den vrede der ker-

ken, 243. Wordt verdacht van
ketterij , 244^ Door Keizer va-

j,EHs vervolgd, 247. Nieuwe
moeijelijkheden afgeweerddoor
wonderen, 250. Nieuwe moei-

jelijkheden met den JBikfcbop

ANTHiMrus, 253. Maakt cre-

GORius Bisfchop van Safmit,

254. Ziet zich genoodzaakt zij*

ne vriendfchap met eustathi-

us aftebreken , 256. Zijne han*

delingen met de Wesierfcha

Bisfchoppen, 261. In gevaar

van zijn ambt te verliezen,

262. MoeijelijkheiJ met óq
Bisfchoppen van Pontus, 264»

Keurt dü verkiezing vaneeren
lijfeigenen eener rijke vrouw
tot Bisfchop in Kappadocie ^oed,

266. Gevolgen hier-an, 267.

Beantwoordt de vraag , of men
het H. Avondmaal dagelijks

mag gebruiken, 267. /Vanmer»

kingen omtrent zijne kerkre-

gelen, bijzonder de kerkelijke

tucht betreffende, 269. Leer-

ftellige vragen door hem be#

antwoord, 27c. Zijne predlka^

tien, 274. Zijne brieven, on-

dergefchovene fchrifien en li*

lurgie, 280. 281. Zijn dood
zelfs van Heidenen en Joodeti

betreurd, 284, Zijn k3t en de
titel van de Groote, 285- Le-
vensbefchrijvingen van hem288
Bafilius, Bisfchop te MtiO'
cJiie , VII. 8. 9-

Basfi, (Mattheus de) ftich»

ter van de orde der Kapucy-

nen, XXIII. (IV.) 317.

Batenburg, ("Gysbrecht
enDiederik van) te Har-

lingen in hechtenis genomen,
XXII. (III.) 272.

(Gysbert en Jan
van) te Brusfel onthoofd

,

XXII. (III.^ 286.

Bathori (Sceven)tot Vorst

van Zevenbergen verkoren ,

XXIII. riV.) IA.

Ba-
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Bachori, (Steven) bekrach-

tigt de verbindtenis der Rooms
gezinden en Üuangelüien

,

XXill. (IV.; 33.

Beccaria, (^Joannes) leer-

aar üer Hervounden te Locar-

no, XXill. U^.; 66.

Becket, ( f h omas ) Aarts-

bisfchop van Canterbury , uit-

voerig berigt der onaangenaam
heacn, welke deze hee'sch-

2uchtige Prelaat veroorzaakte

aan hendrik 11. Koning van

Engeland, die zich onder hem
en den Paus alexa.xder lil

vernederen mucsi, XVi. 162-

369. Wordt vermoord, 17c.

Gevolgen van dezen moord,
ald. Wordt voor eenen Heili-

gen verklaard. 173.

Beda, Ventrahüis, berigt van

dezen geleerden, XI. 179. enz.

XIl. 14. 139. 151. 171.
— voorbeelden van zijne

llgtgeloovigheid , XII 139.

B eekum, (Jonkvrouw Maria
van) te Delden te gelijk met
hare Schoonzuster verbrand,

XXII. (III.) 86 87.

Beerendregt, (Jan van)
Schout te Leyden , waarfchuwt

de Hervormden, XXII. (lil.)

28.

Bekker, (Balthafar) Pre-

dikant te Jmjierdam, zijne ver-

dienden in de Coccejaanfche

leerwijze, XXV. (VI.) 162.

berigt van degefchillen

met denzelven, XXV. (VI.)

267.

B e I i fa r i u s , Krijgsoverfte van

jusTiNiANus, zijne krijgsbe-

drijven, X. $. 6. 17. 18. 19.

Be 11 ar minus, (Robertus)

zijn toeleg om de Proteftante»

tot de Koonifche kerk terug

te brengen, XXVI (VII.) 163.

Bellerive,(Antonius Co-
ranus, gezegd) Spaansch
Leeraar, predikt ie j^ntwerpen,

XXII (11 .) 261.

Benedictus XIII. doet ein-

delijk afitand en den eed aan
Paus MAKTINUS, V. 1 65.

it.chter van de Bene-
d ctijner iVlonnikenorde , le-

venvbijzonderheden van hem,
X 250-256.

Abt van Aniana, zijn

ijver omfrent den Monniken-
ftand. XII. 11-13.

Benille, (Pierre de) fticht

de orde der Vaderen van hec
Oratorie, XXIII. (IV.) 337.

B r u n o , berigt van dezen llich»

ter van de orde der Karthui'

zers, XVIII. 28-34.
Berengarius, Aartsdiaken

ie Tours, beftrijdt de leer der
Tianfubllantiatie, XIV. 246.
i;reedvoerig berigt der ver-

fchillen tusfchen hem en an-

deren, over het Heil. Avond-
maai , 24S-279.

Bergiban gevangen en ter

dood gebragt, XXII. (III.) 91.

Beril lus, zijn gevoelen om-
trent den perfoon van jesus ,

en daarvan door orig£Nes te-

ruggebragt, III. 11.

B e r n a r d ,een KarmeliterMon-
nik, wordt te Britz ter dood
gebragt, XXII. (III.) 63.

B er nardus, de H. bernar-
Dus de voornaamfte der My-
ftieken

,
prijst het gebruik der

Heilige Schrifc aan, XVIII.

225.
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ïernardus, Rlylliek Goi^ge

Jeerde, XIX löi. Zijne predi-

katien, 193.

B e r n h a r d , Abt det Cistercien-

fers^ berigi van hc-m , XV, II.

S. Van zijne wonderwerken,

13. Onder de Heiligen ge-

plaatst, 16
— Abt. ordeiftcunt Paus

EUGENiusIll XVI. w .Schrijft

xegeien en voonctniften voor

etnei P.ius, 125
Bert ho ld , M<< nik in het

Klooster te fi^inaejheim, XXII.

(lil.) 26.

Ee th I ei
, ( Aiex 1 us ) aan

denzelven wordt her tiewind

van Zevenbergen pgedra^iBn
,

XXiI . JV.) 6.

Berul I us , (Petrus) fticht de

Korsregarie van d- P e«tefs

des Oratoriums te Parys, XXVI.
(VII.) 27.

JDeukelzen, genoemd jan

VAN LtVDEN, laa' zich te Mun
fier tot Profeet uit r^ 'epen,X XIII

(IV.) 183 Deszelfs leer, 184.

Beza, (Theodorus) «i)ne

verklaring omtient calvyn ten

belluite van leszelfs le^ersbe-

fchrij ving, XXI. (II., 26.Ziine

verklaring omtreni de llr<ifder

Ketters, 34. Uitvoerige ie ens

fchets van dezen beroemden

man, in 1605 uverleien in den

ouderdom van 86 laren, 197-

2i6- Houdt eene red vocing

in het mondgcfprek .-e Poisjy

,

321. 222. enz Houdr een

nieuw mo:)d^efprek te St. Ger

ffjat/i, 240 Toont in de uitga-

ve van de berijmde tien gebo-

den dorfr MAROT eene \erval-

fctilng aan, aid» Zijn nadruK*

keiijk antwoord aan den Ko-
ning van Navarre , 245. Zijn

gedrag in den burgtroorlog in

Frankryk, 246 247. B klaagt

zien over iie wueoe \ ao zijne

geloofs^enooien in eenen brief

aan CALVYN , 248. Verzet zich

tegen de geweldplegingen van

zijne puiij, 250. WaarfchuwC
door tenen biicf den Admiraal

DF. COLIONY, om bij de vol-

'le "-i'K -an het huwelijk van
HiiNcRiK IV. niet ten hove te

koii»c ,255.
Beza houdt een mo- dgtfprek

in er ANDREA te Mompelgard

,

XXI I. iV.) 99-1 M.
—

. /.ijne verdienflen ' de

GneAfche letterkunde, XXV.
f VI.; 104.——— in het vertalp" en tef-

kla>en dts li jbels, XXV. (V7I.)

iio. 121. In de Dogmatiek,

lilandrata, (Georgius)
ho rd der Unitarisfen yi Ze-
venbergen. XXIII. (IV.) 12.

J^lankenheim, (Frederik
van; i-isfchop van Ucrecht

,

brengt de zaak van matthys
GRAGO voor de kerK-vergade-

iing van Konjlans , XX 1.(111.)

18.

B 1 .1 s
, ( B e r t r a n d ie) van

Doornik mishandelt het S icra-

m^^nt en woidt fchrikkelijk

geilraf , XX I. (III.) 10(5.

107.

Blount, 'Charles) deszelfs

deisfifclie gevoelens, XXIV.
(V

) 9.1.

Boccaccio, (Joan) of boc-
cATius. levensberigt van hem

,

XV. J57.

Boe-



èjp HAAMREGISTEÏt
B o 6 1 h i u s , een ChristenWijs-

gccr, X. 4<^.

liohme, (Jakob) deszelfs

2onderlinge gevoelens, XXIV.
(V.) 350/
— berigt omtient desr.elfs

qanhang en gevoelens , XXV.

Bok, (Oliv'ierde) Profes-

for te Heidelberg , te Antwerpen

in hechtenis genomen, doch

ïveder ontflagen , XXII. (III.)

377.
Bokhalt, (Hendrik) te

Anfwerpen verbrand,XXIl.(III)

150.

Bolein (Anna) trouwt met

HENDRIK VII. Koning van En-

geland, XXI. (11.) 276. Om-
helst de leer der Hervormden^
288. Neemt de Hervormde
leeraars in hare befcherming,

290. Wordt onthoofd , 298.

Bombergen , (Antonie
van) naar 's Hertogenbosch ge-

bonden, maakt zich van die

ftad meester, XXII. (III.) 264.

Bommel (Arnold va n)wan-

hoopt aan aijne zaligheid en

brengt zich zei ven om het le-

ven, XXII. (III.) 91-

Bona,(Johannes) zijn roem
als Godgeleerde, XXVI. (VII.)

127.
Bonaventura, levensberigt

van hem, XV. 112.

^- ontvangt van sixtus V.

de waardigheid van Heiligen,

XVIII. 356.
fchrijver van delevens-

gefchiedenis van den H. fran-

ciscus , en zelf Heilige in

die orde, XVIII. 68. 98. 100.

Verdedigt de Franciskanen, 103,

Ziine verhandelingen over 6ê
H. Schrift, XIX, 23.

Bonaventura, berigt van hem
als Scholastieke Godgeleerden
en van ziine fchriften, XiX.
]3o-i37<(i66. Zijnpredikatien*

193-
Bonifacius, de Apostel def

Duitfcbers, bijzonderheden van
hem, XI. 234. Berigten van
zijne jeugd en eerden aanleg,

235. Komt in Friesland, 236.

Reist naar Rome, en ontvangt

eene zending van Paus grego-
Rius II. 237. Predikt in 27iM-

ringen, 239. Komt weder in

Friesland, te Utrecht, 240. Doet
den eed aan den Bisfcbop van
i?o»«e, 241. Ontvangt brievefj

van aanbeveling van denRoom-
fchen Bisfchop en van kareL
MARTEL, XI. 243. Hoe hij

zich in het bekeeren van da
Heidenen gedroeg, 245. Reist

naar Thiiringen, 247, Zijne
briefwisfeling met Engelfchen
en met gregorius II. 249.
Wordt Aartsbisfchop , 251.
Reist naar Beyeren, 252. Reist

weder naar Rome en komt van
daar weder naar Beyeren terug

,

254. Sticht aldaar Bisdommen,
ald. Houdt kerkvergaderingen,

255. enz. Een formulier van
verzaking des Duivels op eene
dier kerkvergaderingen vast-

gefteld, 259. Zijn ijver tegen

de zoogenoemdfc ketterijen van

ADELBERT Cn KLEMENS, 260.

Verfchil met den Roomfchen
Bisfchop over het doopen ia

kwaad Latijn , 267. Veroordeelt

viRGiLius om eene gewaande

ketterij, 269. Zijne vrijmoe-
dig-'
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1

«ligheid jegens den R.oomfchen
Bisf hop t:n jejiens de Vorllen,

270 Kentf^e zonderlinge ge-

weer svragen hem door den

Roomfchei HisfcT>p beant-

woord, 272 Wotit Aarisbis-

fchop van Mentz 273 Zalft

flPYN tot Ki'nii,4 ViuFrankryk,

275. St^lf zich e.nen opvol-

ger in het D'Sdom v-m Mentz ,

276. Wordt door eeruf^e on-

geloovige Frieze" vermoord,

277. Zijn karakter, 279 Zijne

fchriften, 281
Boenen, i^Jakob) BisTdop
van Mechelm, kant zich 'egen

de bulle van Paus ureanüs
VIII. XXVI CVII ) 184
Borgia, (Cefar) zoon van

Paus ALEXANDER VI Bt^rigt

aangaande hem eo zijnen broe-

der FRAWCiscus, XVII. 272
Wordt Hisfchop van Fahncia
en Pampeluna , en vervolgens
Kardinaal

. 27 . Laat zijnen

broeder joan boroia vermoor-
«len, 2«4. W >rdt Herrog van
falentitiois , 28$ Tr.>uiwt met
eene zus'er van den Koning
V3Tt Navfirre , aki. Züne wree;l-

hcden , 28S. 289. Schandelijk

leven van hem en zijnen va-

<ler, 289. Zijne laa-fte lotge

Vallen 294. Was een der he-

faamdrte tionswichren indege*
fchiedenis, 295. Puntdicht op
iietn, 296- Z'in V orbeeld
door macHiavelli aangepre-
xen , ald

«— ( Joan) Hertog van

Gandto, tot Hertog van Bsne-

nent Joor zünen vader Paus
ALexanderVI. ver heven,XVII
^Sx« Worde vetmootd, aS^.

Bornhaus, (Martinus)
ook CELLAR:us genoemd, he-

rig' aangaande denzeive,XXliI
(IV) 211.

Bosch, (Georgiüs van
den) of sYLVANUS, predikt
de leer der Hervoiming in /ont-

werpen, XXII (111 ) 97.
B o ^ f c h e r

J a it d e) te //wt-

werpew heimelijk gedood, XXII.
(lil 161

Uosfac, Paulus) Diaken
der Boheemfche broeders, in

de g^'v-injier is gewcpen, dochi

onrvlugt, XXIII. CV., 43.

Bosfuet, CJakob Renig-
nus) Eisfcbop van M-aux^
^r^ri ff let^en de Proteftanten ,

XXiV. . V ) 264.

zijne verdienflen in de
predikkurde, XXVI. (VIL)
121. Ziin roem als Godgeleer-

de , 128
Bourdaloue, (Louis") zij"

ne verdier fl-en in de predik-

kunde, XXVI. (Vil.) 121.

I',
r a k e I . (Willem van)
P ed kant re Rotterdam, zijne

verdie ften in de Oogmaaeke
Godgeleerdheid, XXV. (VI.)

ns
Brcderod e, 'Hendrikvan)
aan her hoofd der Edelen , le-

vert een ver'.oekfchMfr aan do
Landvoogdesfe in, XXII.(IIL)

195-—, bemoedier de Hervorm^
den, XXII. (III.) 208.

weigert den nieuwera

eed aan den Koning, XXII.,

(III. 264.
—'—— verlaat /imjlerdam, XXIIo'

Ili.) 271 en fterft, 272.

Bs9Sf (Guido de) opbeller

van
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van ile NeiltTlnoiifchc Geloofi- kun in /.;.'.'.';.;:.u.-•••.. ilichter

belijdcius. XXll. (m.)if>''. der nudrcinen. XXllI. (IV.)

Jires, (üujiio de) lö l'^hn- 250. DeszcltV gevoelens, 251.

chyn ict dood gebraj^c , XXil. Bugenhasen. (Joaiin )
(lil.") 351. Ichrijft it't:en zwinglits ovef

1) r c s c I a , ( A n .c c I a v a n ) het A vondmaal , XX. ( 1. ) 15:-?.

Oiclit de ordü der N»nnen vau R u i d el ni a k er (Jan) van

Si, Vrjuh, XXVI. VII. 30. .-/.tm.i.jr in hechtenis genomen,
Mrii;ina ot" inri;itta, Ie- XXll. i^Jil.) 149.

vensiVhcJS van deze iHchieres- Bullinsefus (Hendrik)
fe ecner nieuwe MonniKenor- ver:et zich tesjen de r.tlaatkra*

de, XVlll. 175. Aanmerkin- merij in Zu-jf/irrijf;i, XX. (I.)

gen onurent hnrc gezi^ten en 295.

openbarin!:«n, 179- Hare ge- R 11 r 1 a m a c h i ontwerpt een

aindheid üiiureiu de Paiifen, plan om den Paiiielijken cods-

181. Ot" r.ii ook ccne Ridder- dienst omtekeeren , XXIII.

orde hcbhe ir;;crteld,K^5. (IV. "i 7S.

B I o c k h u i 7. tMi . (Jan van) W u r m a n , (Franse I loog-

Piior van het Rej;ulieikloos-' lecta.ir te Vnfiht, vcrhererr de

ter ie Lei.in\i6^p , verlaat zijn leervv;j.'.e der Coccejanen, XXV
ambt. XXll. (^XW.y 22. (VI.) \^6.

Brousiaart, (1'icter de> R ur net . (G i 1 hert>BisiVhop

Inquilitcur, docc eenige VV.sl- van StUsburs^ i:evolt;en van

«Icniien te /)o:>.i.v en ic Mfccht dcszelfs kerkheftimr in Er.gi-

l»evangen nenun en pijnigen, Uud^ XXV' (\1.^ 47.

XXll OH.) 26. Rus. QCefar de^ rticht de

B r u c c i o II ( A n t o ni o) ver- orde van de V.ulors der Chris-

taalt den Riihcl in het Itali- teliike loer in Ff.3';<:rY*: , XXllI.

aansc-h, XXlll. (IV.) 50. (iV.^ 335-

B T u j; u) a n . (Jan ^ Ium igt van R u s c h
, ( J a rO hertraft het

aijnen predikirant, XlX. 34;.. j'.odra» der Kloosterlingen,

Br uil V (Pet I us) predikt hei- XXll. ^\\\.) 25,

melijk te /).\^f';jit. wordt ont- Rui'cher. (Sta(ius> fchriifc

dekt en verbrand, XXll. (Hl) tc';:en de SyiiKretiscen. XXIV.

R 11 c e r u s ( M a r t i n 11 s ") bo- V> n l"e \y h a w m . ^^ H e r ni a n n u s)

wondert de genwtisdhciii enz. des/olfs :!edekund;i;e ichrit'tcn,

van LiTUEii. in «.en twistge- XXVI. i.Vl-l-') i'^T-

ding te Jlcidclbtrg , XX. (1.) R u x t o r f.
(^ j o h a n > de V.i-

62. der . Hooi^leeraar te f.-js.'i,-

'.'.il' e pevoolers over desxelfs verdienden in de Ik-

hcf ver .«Ilii der H. Schriü . bieeuvvfthe Ictteikunde, XXV.
XXV. (Vt) iir (VI.) 99.

Rudncui, (Simon) Tiedi- Je zcon , Hoogleerair
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te Basfl , zijn lof in de He-
breeu'.vfche taalkunde, XXV.
(VI.) lei.

Coelestius, beii^ten asn-

gasnde hem, IX. 14S. Hij en
ïELAGius worden vrienden,

151. Leerpunten, welke hem
worden te last gelegd, 152.

Wordt in de Kerkvergadering
te CuTihag'} veroordeeld, 153.
AUGusTiM's fchrijfi tegen hem,

355. En tegen telagius, 157.
J75. Zijne leer door ;;osimvs,

Bisfchop te Rome, gunltiger

beoordeeld, 195. Wordt door
20SIMUS daarna veroordeeld

,

203. Verdeie berigten van
hem, 230.

Caefar, een titel geworden
van dca beftemdsn opvolger

des regerenden Keizers, II.

102. aatit.

Gaefarius, broeder v>an gre-

GORius van Nazianziis , berigt

van hem, VIll. 335. 337.

Uisfchop van ^^rdata

{Jrks,^ X. 2 43-

Cajus of Gajus, fchrijtt te-

gen het gevoelen van het dui.

zendfarig rijk, II. 388.

Cajecanus, (Henedictus")
Kardinaal, pooj^t coelestinus
V. tot het nederleggen van

zijne waardigheid te brengen,

XVI. 305. Wordt na coti.ES-

TiNi'S Paus , 306. Z»V verder

BONIFACIUS Vlil.
*— (of THOM \s PE rio van
Caeta) wordt door lbo X. Kar-

dinaal gemaakt , XVII. 314.
;^—,— anders genoemd THOMAS

Z

HE Pio van C.icrtf; lithirs
t;erprek met de en Kariiuaai

te ..ugsbtérg, XX {\,'j jy
Calixtus, (Geor^ius)
Hoogieeraar te JkimJ}.xd, öi:i^

zelfs verdiepüeu in .u' u tleg-

kunde des Bijbels, XXIV ^V.)

179. Schrijft tegen dcKo' n.s-

gezinden . 272. Verfchilka
met den/elven, 36a.

( F r e d e r i K U 1 r i k )
Hoogieeraar te Helnijhul

,
geofc

de fchriften van ztjncn vader

in het lichc en verdedigt de-

zelve, XXIV. (V.) 370.

C a 1 o v i u s , (Abraham)
Godgeieeide te Hlttinb^tg^

geeit eenTheologisch Sytlcma
uit, XXIV. (V.) 209. Schri;fc

tegen de Kalvinisten, 277.

C a 1 V 5 n u s , ( J o a n n e s ) le-

venslchcfs van deïen grooten
Korkhcrvormer van Gtrtu^ve

,

X.KI. (II.) 8. Zijne geboorte,
«fkomst \in opvoeding, 9. lo*

Oefent xich in de Regtsi:e-

leerdheid en verder in iie God-
geleerdheid, II. BcUuit met
al rijn vermogen aan de Hor-
vorming (e arbeiden, 12. I?>
geeft zioh naar Bazel, alwaar

hij zijn zoo zeer ver maar J
werk : ïnjlitutiorifs R.^Ugictiii-

ChristinriiT in het licht gaf, i^w

Wordt tot Floogleeraar in dO
fchool en Leeraar der ktrk ic

Genevi geroepen, 14. Zet bet

wetk der Uervoiining teCiw*«ivg

voort, 17. Wordt verbannen
uit Gtr/jc-v:? en wijkt naariVrMrs-

luri:^ , aU. Keert naar G.-v;. '-'

weder terug, 18. Stelt ctneii

KaïechisiDiis op. en is onbe-

grijpelijk wetkxaam in zijn

ambt*
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ambt, 19. Geval met bolsecj

30. Twisten over de Prtidcs-

tinatie en over het regt der

kerk , om iemand te excom
municeeren, 22. Geeft uit

eene wederlegging der leer

van soRVET , 23 Door zijn

toedoen de Hoogefchool te

Geneve opgerigr, 24. Zijn dood,

56. Zijne begravciiis, ald.

Caivinus, (Joannes) uit-

gaaf van zijne fchriften, XXI.

(II.) 24. Zijn huwelijk, 25.

Aanmerkingen omtrent ver-

fcheidene bcfchuldigingen te-

gen hem, bij zijn leven en na

zijnen dood aangevoerd, 27-

32 Aanmerkingen omtrentzijn

gevoelen aangaande de Predes-

tinatie, 32. Omtrent zün ge-

drag ten aanzien van servot,

34. Zijn brief omtrent zijn ge-

houden gedrag in het geval

metsERvoT, 36. Eenige bij-

zonderheden omtrent zijne

opvoeding, 37-39 Eenige aan-

teekening omtrent zijne uit-

drijving uit Genevef en weder-

komst aldaar, 42. 43. Zijn brief

aan de Koningin van Navarre,

44. Eenige bijzonderheden

van zijn karakter, 45. 46-49.

Eenige bijzonderheden van zij-

ne laatfte ziekte en dood, 50.

Zijn affcheid van den raad, 52.

Van zijne ambtgenooten , 55.

Zie ook XXV. (VIj 8.

C " m e r o , 1 J o h a n n e s) Hoog-
leeraar te Saumur, deszelfs ver-

dienden iij de uitlegging der

H. Schrift, XXV. (VI.) 123.

Camtrarius, (Joachimus)
Hoogleera^r te Leipzig; des»

zelfs verdienften in de Theo-

logifche Studiën, XXIV. (V.)
168.

Campanus, (Johannes)
aanhanger van de leer der An-
titrinitHrisfen, XXIII. (IV.)

215. Deszelfs gevoelens, 216,

Canirmius (^Frederik)
van Delft, deszelfs gevoelens
over ERAST.ius, XXil. (I'I ) 33.
Canifius, (Petrus) :ijn

roem als geleerde , XXVI.
(VII.) 126.

Canus, (Melchior) vifcR

verdienden in de Bijbellche

Dogmatiek, XXVI. (VII.) 82.

125.

Capella, (Martianus) een
Christen Wijsgeer, X, 55.

Capellus, (Ludovicus)
zijne verdienden in de Oos-
terfche Letterkunde , XXV*.
(VI.) 102.

Capiftranus, (Joannes)
Franciskaner , een Heilige in

de XlVde eeuw, XVIII. 354,
C a p i t o

,
(W olfgangus Fa-

bricius) Zie wolfgangus.
Caracalla, berigt omtrent
hem en zijn gedrag, II, 389.
Caraffa, (Johannes Pe-
trus) fticht de Theatiner or-

de, XXIII. (IV.) 328.

Carelftad, deszelfs boeken
ten vure gedoemd , XXII.(JII.)

67.

Carinaeus (Nicolaus)
komt van' Embden naar ylmjler-

èam om te prediken , XXII.
(III.) 140
Caraccioli, (Galeaeius)
Marquis van vico, neemt de

Hervorming aan , en verlaat

Italië, XXIII. (IV) 83. 85-

Caravajal, (Ludovicus)
zija
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zijn roem in de Biibelfche

Dogmatiek, XXVI. (Vll.)8i.

Caro, (Hugo van Sr.} Zie

HUGO.
Caroli. ("Petrus) Prediker

in de St. Pauluskerk re Parys,

koic berigt van hem, XXI, (11.)

I5Ï-

Carolf, (Casparus) ver-

taald den Rijbel in het Hon-
gaarsch, XXIII. (IV.) 15.

Carolostadius, (Andre-
as liodenstein) Twistge-

ding tusfchen dezen Hervor-
mer en j-cK te Leipzig, XX.
(I.)82. öpfchuddingen te?f7t-

temberg met hem en andere
Hervormers, 131. Bet;in van
den twist tusfchen hem en lu-
THER over het H. Avondmaal,
146. Vervol;^ van dien twist,

152. 154- U7-
• ijvert tegen de beelden
in de kerken , en ftelt zijne

gevoelens over het Avondmaal
voor , XXIII. (IV.) 88. Wordt
uit Stkjen verdreven , ald.

Carp, (P.) predikt de Hervor-
ming in Nederland, XXII.(m.)
91.

Carpocrates, een Gnostiek,

zijn leerftelfel , II. 43. Zede-
loosheid van zijne aanhangers,

46.
Cafas, (Bartholomeusde
las) zijne pogingen ten voor-
deele der Amerikanen , XV.
377.
Cafembrood, (Joan)Heer
van Bakkerzeel, gevangen ge-

nomen , XXII. (III.) 276.
Casfander, (Georgius)
werkt aan de hereenigirg van
de Proteftantfche met de R.

Z

Katholieke kerk, XXVI. (VII.)

152. Zijn dood, XXII. (III.)

276.

Casfianus, (Joannes)een
geleerde Monnik, berigt aan-

gaande hem en zijne fchrifcen,

VI. 72. Handelende over de

inrichting des kloosters of
van de levenswijze der Mon-
niken in de Oostcrfche landen,

73-78. En gefprekken met Klui-

zenaars en Monniken in dQ

Sketifche Woeftijn
, 79-94. Al-

gemeene aanmerking over zijne

werken, 95.

Casfiodorus, (Magnus
Aurel i us)een Christen Wijs-

geer, X. 50.

Castellai) (fan) van Doorvik

in Lotharingen verbrand, XXII,
(III.) 64.

Castellio, (Sebastiaan)
deszelfs verdienften in de Griek*

(che Letterkunde, XXV.(VI.)
104. In het vertalen en ver-

klaren des Bijbels, XXV.(V1.)
IIO.

C a s t o n , (lichter van de orda

van den H. antonius , XVIII,

34
Castricum , ( Andr ie«
Dirks van) Pastoor te Enk-

huizen, te Hoorn gevangen ge-

nomen en verlost, XXII.(III.)

167.
Gastro, (Nicolaus de)
Onder -Inquifireur te Utrecht^

XXII. (III.) 147.

Catharina van Siena, berigC

van deze, eene der voornaam-

de Heiligen, XVIII. 350-352.
Catelyne, (O tto van der)
van Geud, fpreekr den predi

ker openlijk in de kerk tegen

,

i wfii-
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weigert te ontvlugfen en wordt

ter dood gebragc, XXII. (III.)

105.

Celfiis fchrijft een boek tegen

de Christenen, II. 72. Aan-

merking omirent hetzelve 75.

Cerdo,een Gnostiek, II. 84.

Champ (Jan du te /^ntwer

pen om het leven gebragt,XXII.

(III.) 143.

Chatal (J o han) poogt HEW-
DRiK IV. te vermoorder'

, ge

volgen hiervan voor de Jezui-

ten, XXVI (VII. 44.

Chemnitius, (Martinus)
deszelfs verdienften indeThe-
ologifche Studiën, XXIV.(V.)
166. Schrijft tegen de Jezui-

ten, 267.

Cherburg, (Eduard Her-
bert, Jjaron van) ontwerpt

een ftelfel van den natuurlij-

ken Godsdienst, XXIV. (V.)

84.

Chrestus, bij suetonius
niet dezelfde met christus, I.

199.
Christiern II. Koning van

Dejiemarken , zijn gedrag om-

trent Zire^ezJ, XX (II.) 72 g6.

Orfhiedt Leeraars uit Sakfen,

p8. Wordt afgezet, opgevolgd

door FREDERiK I. Hcrtog van

Sleeswyk en Holjlein, 100. Zijn

dood , 101.
—

.

deszelfs komst in de i\7i?-

derlanden bevordert de hervoi-

ming, XXII. (III.) 53.

Christiaan III. wordt Ko-

ning van Denemarken, XXI (II)

123 Een binnenlandfche krijg

lloo'-de zijne rusc, 124. De
Hervorming onder hem vol-

tooid, 125. Word: door joan-

NES BUGEKHAGEN gekrOCT>d,

120. Zijn dood en opvolging
door FREDERIK II 130.

Chr odegang, Bisfchop van
Mets , was de eerfte , die eent^n

re^el tchreef voor de Geeste*

lijl^heid waarvan de Kanun-
niken hun oorfprong hebben,
XII 24.

Chryfostomus.(Joannes)
Bisfchop te Kctijlantinopolei:

,

een voorftar der der Mür,n^-

ken , IV. 113. VI. 19 Geraakt

in den twist over origenes
met THEOFiLus in een gewel-

dig verfchil,V{. 574-3r8. 379-
Zijne grootmoedig^leid, 384.
THECJFiLus fmeedt verfcheidene

ftreken tegen hem in eene
kerkvergadering op een land-

goed, de Eik genaamd, 3S5,

Wordt daar veroordeeld, 388.

En uit Konjlantino-polcn verdre-

ven
, 389. Weder herfteld

;

op nieuw gebannen; fterff

,

390, De Westerfche kerken
{preken te vergeefs voor
hem, 392. Wordt na zijnea
dood nog door theofilus ver-

volgd, 397.—'—— uitvoeriger berlgte;n vari

hem en zijne fchriften , VII.

I. Zijne geboorte, opvoeding
en jeugd, 2. Begeeft zich toe

het Asketisch leven
, 3. Berig-

ten van zijnen leermeester di-

oDüRUs, 4. Wordt gedoopt

en tot Voorlezer aangeüeld,

7. Houdt eene ftrenge leefwij-

ze, 8 Vermijdt de verkiezing

tot Bisfchop, 8 Schrijft over

het Priesterfchap, 9. Wordt
een kluizenaar en fcnrijt't ee-

nigs boeken, 12. Wordt Dia-

ken
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Ven en vervolgt zijne Tchrif-

teo , 13 W rdt Prcbbt ter.

Ouderling uf Priester , 18. Zij-

ne predikatien worden iwege-

juicht, 19. Verzet zich tegen

zulke openbare totiuichi' gen
,

21.25 Doet verfcheidene leer

redenen 'egen de Anomoeën
of Lunomianen, 26 Bepaalt

den 25 December als den ge-

boortedag van CHRISTUS, 27.

Zijne aanmerking omtrent an-

dere feestdageti , 28-31. Zijne

predJKatien tegen de Joodenen
Heidenen, 32. Over den ban,

34. Bij gelegenheid van een

oproer te yintiocbie, 35. Te
gen het vloeken en lasteren

van God, 37. 38 Korte op-

gaaf van den inhoud zijner

volgende predikatien, bij ge-

legenheid van het gemelde op

roer, 39-46 Duet zich ii; de

ze predikatien ais eengefchikt

Volksleeraar en groot man
kennen, 46. Nog andere pre-

dikatien te Antiochie gehou
den , 47. Wordt iv.?fchnp te

Kofijlantinopolen , 49 Een korte

karakterlchets van h.m vol-

gens socRATES, 51. Zijn ijver

om de gebreken der Leeraren

en anderen te verbeteren brepgt

hem in de haat der Geestelij-

ken en Monniken, 52 js be

mind bij de lagere ftanden,

57. IJvert tegen de Arianen ,

atd. Voert veranderingen in

den openbaren eeredierst in
,

59, Aanmerking omtrent eene

Litur^^ie , door hem gemaakt,

^o- Bevordert het bij eloof,

62. Zijn ijver tegen de Heide-

pen, Jooden en Ketters, 65-

Z

Inzonderheid fepen de Aria-

nen , 66 Zijn ijver ter verbe-

tering zijner gemeenie, 70 72.

Zij' e leerredenen over de H.
Schrift, 71-80 Zjn kort be-

gnp ar den Bijbel 81. Zijne

zedelijke kerkredenen , 82,

Aanmerkirgen over zijne wel-

fprel C' ;1heid en piedikwi'ze,

83 Herlrelt dr waroiHe in

de kcik te Epheje , 84 Zijne

moeite met s'vüui.miius , Bis-

fchop van Gahaia, 86. Zi ne
vrijmoedigheid in ht t btitiaf-

fen verwekt tegen heni den
haat der Grooten en van de
Keizerin eudoxia, 89 Wordt
afgezet en gebannen, 90. Zit

ook VI. 388. enz. Ziin gedrag

na zijne herlltUing, 91 Ver-
toornt de Keizerin op ji;euw,

92. Wordt andermaal uit de
Uad verdreven

, 95. Vee' moed-
wil bij die gelegenheid bedre-

ven, 96. Wordt door ue fol-

daten n^ar Nicea in Bühyme
geleid

, 97, Wordt naar Cucu-

jus in Armenië gebai nei'
, gg.

Zijf gedrag en bricftwisfcling

in zijne ballingfchap, loc.

Iwist ovei- eeren zijier brie-

ven , waarin ook over het H.
Avondmaal gehar^delJ wordt,
102-106. W-^-r.it weder ver-

voerd en (lei ft op weg te Co-

mo?ia iti Pontus , loS Eere hem
na vijnen dood bewegen , a/d,

ijeoordeeling van ziin karak-

ter en levci sbefcfirijvingen

van hem, 109. Uiigaven van
zi ne werken , irr.

C I a r e n b .1 c h ,
:' A d o I f) pre-

dikt het Euingelie ii' Celder~

land
f

wordt te Keuitn ver-

3 brand.
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brand , XXII. C III. ) 73.

C 1 a u d i u s van Turin , twist

mee hein over de beelden, XIV,
190. Werpt Je bceldsTj en

kruifen uic de kerken, 191.

Zijne fchrifcen hierover ge-

wisfeld roet theodomir , 192.

DUNGAL Ichrijfc tegen hem,
197. Ais ook JONAS, Bisfchop

van Orleans , 198.

Clemange, (Nicolaus de)

vermaard fchriiver in de veer-

tiende ceuvv, XVII. 72. Schrijft

over den bedorven toeftand

der kerk
, 79. 103, Berigt van

hem en zijne fchrifcen, 113.

XIX. 48.

Clemens de Romein, aan-

merking omtrent zijnen mar-

teldood, II. 32.

.,
—-— (Paus) VII. door het

Jsrijgsvolk van Keizer karel
V. befpot, XXIII. (IV.) 60.

Clerc, (Jan ie) een burger

van Meaux, v/ordt als Hervorm-
de op de wreedfte wijze ver-

brand, XXI. (II.) 139-

Cloppen barg/Jo hannes)
Hoogleeraar te Hardenvyk, be-

vordert de Scholastieke God-
geleerdheid, XXV. (VI.) 152.

Coccejus, (Johannes) of

KOCK, Hooi^Iecraar te Franeker,

berigt aangaande zijne wijze

van Bijbelvertaling, XXV.(VI.)
126. Hij verbant de Scholas-

tieke Godgeleerdheid, 154.

Coelestinus, aanhanger van

iLLYRicüS, XXIII. (IV.) isr.

Coligny,(de Admiraal de)
zijn karakttr, XXI. (II.) 193.

194. Spant zamen met de te-

genpartij der Guifen , ald. Zij-

jje^rerdere verrigtingen , 195.

218. 25 r. 254. Wordt door
BE.ZA te vergeefs gevvaarfchuwd

om bij de voltrekking van het

huwelijk van hendrir IV. niet

ten hove te komen, 255. Wordt
vermoord, 260. ^

Collinus, (Roelof) berigt

van dezen Zwitferfchen Hoog-
leeraar, XX. (I.) 336.

Colombino, ^Joan)ftich-
ter van de orde der Jezuaien,
XVIIL 157. Een groot dwee-
per, 158.

Colurabanus, berigt van de-

zen lerfchen Monnik, X. 245,
Commines, (Filip van)
berigt van hem, XV. 205.
Commodianus ,zijne fchrif.-

ten, III. 192.

Commodus, opvolger vaii

marcus aurrlius , II. 203.

Sterft en wordt eerst door
HELvius PERTINAX, kort daar-

op door DiDius JULIANUS, en
voorts na ruim twee maanden
opgevolgd door septimiüs si:-

V£RUS, 204 205-

de Christenen hadden
onder hem rust en vrede, II.

205.

Condé, (Louis, Prins van

>

eene tegenpartij der Guifen ,

XXr. (II.) 193 Begunftigt oe
Hervormden, 196. Gevangen
genomen , doch weder ontila-

gen, 217. Zie verder van hem
221. 245. 247. Wordt gevan,
gen, 250. Wordt ontflagcn,

252. En daarna in koelen bloe-
de doodgefchoten , 254.
Cooltuin , (Cornelis )
predikt de Hervorming in Ne-
derland, XXII. (III.) 91.

C o r a n u $ , (A n t o n i u s) ge-

zegd
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2egd BELLERivE , Spaansch
Leeraar, predikt te Antwerpen,

XXII. (III.) 261.

Corbach, (Jan) merkwaar-
dig gefprek van FREDfiRiK my-
coNiü.- mef dezen MonniK te

Dusfeldorp, XX. (I.) 163
Corderius, (Maturinus)
berigc van dezen geleerden,

XXl. (II.) 156.

C o r i n t h u s , een Ketter in

de eerrte eeuw , I. 367.
Cornel is^oo n. (Pieter)
predikt de Hervorming in Ne
derland, XXII. (II .) 91.

Corvinus, (Johanues)
deszelfs verfchil met rathman
over de kraclit der H, Schrift

tot Godzaligheid, XXIV. (V.;

335.
Cosménius, (Johannes)
predikt de Hervorming in Po
ien, XXIII. (IV.) 19.

Cofyns (Jacob) te Utrecht

gedood, XXII. (III.) 294
Cotta,(Johan Frederik)
Kanfelier te Tubingen , geeft

een vermeerderd Theologisch
Syftema in het licht, XXIV.
(V.) 202.

Cramer, (Andrea s) Predi

kant te Maagder.hur^ , verfchil-

len met denzelven.XXIV. (V.)

340.
Cranmer, (Thomas) Leer-

aar der Godgeleerdheid op de

Hoogefchool te Cambridge ,

zijn gedrag in de voorgeno-

men echtfcheiding van hen-
duik VIII. Koning van Enge
land, XXI (11.) 279. Bcmin-
ftigt de Hervormden, 290. Zie

ook van hem 303. 313. Leent
de hand aan bet opileilen van

Z

een geloofsonderwijs , 308.
Geraalit in gevaar, 31 5 W -rdt

in zijne waardigheid als Aarts-

bisfchop bevestigd omitr eoü-
ARD VI 319, Wordt levendig
verbrand, 334.
Crellius, (NicoiausJ
Kanfelier van christiaan L
begunltigt rit Luncifchen en
Fi'ippisten. X.Viii. (IV. 130.
Creus

J
d n d e . te Kjud ver-

Of rdee XXIi. (lil ; 160
C r e u I , J o • > >) d e •' te Konfeit

on. hoofd, XXII (III) 85
Crocus, (K'»rneliS; joaW-
NES sart'Bius verdedigt de
H'.;' v'ormn.g fchrif eli)k legea
denzelvei , XKII. (^III.) 75..

Cromwel, (Ohvier) des-

zelfs invloed op de llaukun-;

dige en godsd enrtiüe gefteld-

heid van Engeland, XXV. VI.)

40.

Cueillerie, (Christiaan
de la) ontkomt de Spanjaar*
den,XXIL (III., 334.
Cujani (Marcus de Sa-
dis; fticir de orde van de
Vaders de- Christelijke leer in
Italië. XXIII. (IV 335.
C jfa, (N ico la us van)eeii
man van uitmuntende 'gaven,
XVII 184.— zijn oordeel over de
letier der H. Schrift, XVIII.
234. Zie ook van hem 337.
XIX 49. Schrijft van den An-
tichrist, 51.

v/nrdt door den Paus in

Neaerland gezonden , om de
Geestelijken re beteugelen,

XXII. (IIJ. 15. Des tifs ge-

boorteplaats en afkom.'t, ald.

Deszelfs gevoelens over de af-

4. lat
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laten; wordt met eerbied ont-

vangen; hervormd kerken en

kloosters; predikt tegen de

bedevaarten, i6, Des^elfs ge-

voeiens over dciibeeldendienst

en het vertoonen der hostien;

keert naar Rojne terug; des-

zelfs dood, 17.

Curcellaeus (Stephanus)
geeft eenen nieuwen druk uic

van het N. Tescament in het

Grieksch, XXV. (VI.) iic.

CyprJanus ontvlugt de ver-

volging onder decius, III. 171»

ÏI. 434. Zijn ge^/oelen omtrent

het verlaten van Gemeenten
door Leeraren en Kerkendie-

jï&ïin , ald. Zijn gedrag in den

twist over de afgevallenen

,

III. 13. 14. 16. 17. 19» 20 21.

Esne plaais uit zijn boek over

de afgevailenen aangehaald,

22. Zijne gedachten omtrent

de befprenging bij den doop,

28. aant. Vereenigt zich met
CORNELiüS, Bisfchop ie Rome,

tegen kovatianus, 31. Som-
ijiige van zi-ne gefchrifcen op-

gegeven, 38. Verklaatt zich

voor het herdoopen der ket-

teren, 119- Schrijft daarover

aan den Bisfchop jubajanüs,

321. Opent de kerkvergade-

ling te Carthago met eene aan-

fpraak,i25. Echtheid van zij-

ne brieven over den ketter-

4oop, 131. Zijne levensbij-

gonderheden en bekeering,

167. Wordt Ouderling en Bis-

fchop te Carthago , 170. Keert

uit zijne vrijwillige balling-

fchap lerug, 172. Wordt op

nieuw gabannen onder valen-

fiNiAWUs, 173. Wordt te Ca#--

thago onthoofd, 175, Zijns

fchrifien, 178. Zijn gevoelen
üvcr de klecding en ongehuw-
den ftaat der Maagden, i8r.

Over de eenheid der kerk, 182.

O Ver deafgevallenen, 183. Ge-
bruikt foramige woorden, of-

ferande, verdiende, facraraenr^

die daarna aanleiding totvreem-

de gevoelens gaven, 184. Zijn
gevoelen over bet gebed des

Heeren, 185. Over het mat*

telaarfchap, 186. Over de oor-
zaak der rampen, 187, Zijne

brieven en eenige merkwaar-
dige bijzonderheden uit de-

zelve opgegeven, i88-i9(S,

Onechte fchriften aan hemtoe-
gefchreven, 197. Uifgaven zij-

ner fchriften , door wie be-

zorgd , 1 yl Aanmerki;]gen o-
ver zijne Iter , 199.

Cyrilius, Bisichop van Alex-

andrie, drijft de jooden uit

Alexandrie ,V. 123. N.i hem
vindt men geene melding van
vermaarde manneo in deiTchooi
te Alexandrie ^ 167. Lijst der
Bijbelboeken volgens hem, VI.
107.

mengt zich in den twisc

met NESTORirs, X. 347. GeQÏi
twaalf banvloeken tegen wes-
TORiüS uit, 355. Zijn verder
gedrag in dien twist, 304. enz,
XI. 26.

T—— nadere befchrijving van
zijn leven en fchriften, XI. 3.

enz. Wordt Bisfchop van A-
lexandrie, 3. Verdrijft de Joo-
den uit Alexandrie, ald. Zijne
vijandfchap tegen den Stad-

houder ORESTES, ald. Zijne
predikaticn en overige fchrif-

ten»
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ten, 5. Zijne fchriften tegen

de Anthopomorfiten , 8. Zijn

verk tegen JULIANUS, ö/rf. Zijn

dood, ald,

C y r i 1 J u s , Bisfchop van Jeru-
jalem, levensberigten van hem,

VIII. I65-SI2. Zijnegeboorte

en levenswijze, Vill. 166.

Wordt Ouderling te Jerujalem,

ald. Zijn gedrag in de Ariaan-

fche twisten, 167. Berigt van
zijne katechefen of onderwij-

zende kerkredenen, 169. Kart
berigt van derzelver inhoud,
173-196. Beoordeeiing dezer

katechefen of predikatien, 196.
•——— wordt Bisfchop te Je-
rufalem , verfchiiiende verha

len daaromtrent, VIII. 199.
Aanmerkingen omtrent dever-
fchijning van een kruis aan

den Hemel , 201. 202.
— twis:en tusfchen hem
en AKAcius, VilI. 203. Wordt
afgezet, 204. Houdt gemeen-
fchap met de halve Arianen

,

en wordt door hun herfteid,

20S- Andermaal afgezet en
weer herfteid , 206.
— bezorgt aan zijn zusters

zoon GELAsius het Bisdom van

Cafarea , VIII. 207. Onder va-

lens weder verdreven en ein-

delijk weer herfteid, 208.

•e-—— zijn dood en karakter,

VIII. 209. Zijne fchriften en
uitgaven van dezelven, 211.

C y r i a k u s
, (M a r t i n u s^ eer-

iïe Leeraar ie Leutjchau, XXIII
(IV.) 3.

D.

Pamiani, (Petrus) bijzon-

*lerbedei) van dezen ijveraar

Z

tegen de gebreken der kerke-

lijken , Xiil. 378.
Dathenus (Petrus) predikt

te Foperingen , en geeft de
Nederduitfche bsrijming der
P.'a'men in het licht, XXII,
(III.) 202.

zijne vertaling vsn den
Heicielbergfchen Katechismus
ingevoerd, XXV. (VI.) 213.
— vaart hevig uit tct^en

den Gendfchen vrede, XXII.
(I'-I.) 3Ó0.
Davidis, (Franc iskus)
gaat tot de partij der Unitaris-

fen over, XXIII. (IV) 12.

Davids, (Frans) Predikant

te Klatifenbsrg , aaijh3n;:;r der

Budneanen, XXIII. (IV.) 250.
Declus, Keizer, de ^eweldig-
fte vijand der Christener, 11,

418. Om welke redenen hif

hun vervolgde, 419. Zijns
vervolging was zwaar en al-

gemeen, 420-43C. Vele Chris-
tenen ontkomen zijne vervol-
ging door de vlucht en brei-

den het Christendom in GalHe
uit, 434, 435. Terwijl velen
van het Christendom afvallen,

439. Sneuvelt, 447. Opgevolgd
door C. V. TitEBONlANUS GAL-
LUS, III. IIO. Z/e GALLUS.
De Ie in, (P.) predikt de Her-
vorming in Nederland, XXII.
(III.) 9r.

Delaenus, (GuaJterus)
Leeraar te Londe?! , XXII. (IH.)
110.

De me tri as, wie deze ge-
weest zij, aan wien pelagius
eenen merkwaardigen brief
fchreef, IX 135.
D e n y s , (S t.) de Patroon van

5 Fira?ik'
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Frankrjk , wanneer deszelfs

Kerk en Abdij is gefticht, XII.

15. Pracht van die Knik, ald.

Destailleur, (Hugojte
Doornik gevat en omgebragt

,

XXII. (III.) 185.

Devai, (Mathias) in Hon-

garyen vervolgd, XXIII. (IV.)

7.
Diana, (Antonius) deszelfs

zedekundige fchriften, XXVI.
(VII.) 104.

Diazius,(Joannes) wordt

om het aannemen van de Her-

vormde leer te Regensburg op

! zijne kamer vermoord, XX,
(I.) 253.

Didymus, vermaard uitleg-

ger dür H. Schrift, VII. 157.

Schrijft tegen de Manicheën,

233-
Piemen, (de weduwe van)
te Utrecht onthalsd.XXIJ. (III.)

288.

Diens fa art, (Jakob) te

Veurne gevat en ter dood ge-

bragt, XXII. (III.) 158.

Diephout, (Ruc^olf van)
I^isfchop van Utrecht, bepaalt

het regtsgebied der kerken en

kerkhoven, XXII. (III.) 14.

Diest, (Kornelis van)
houdt de eerde openbare pre-

dikatie der Gereformeerden te

's Hertogenhosch , XXII. (III.)

205. 228.

Dietz,(Jan) genoemd die-

2EL of TETZEL, predikt den

aflaat der Indulgentie inDiiUsch-

land, XXIII. (IV.) 273.

Dieu, (Ludovicus de)
Hoogieeraar te Leyden, zijne

verdiensten in de verklaring

der H. Schrift, XXV. (VI.)

Ï23.

Diocletiaan wordt Keizer;
III, 309. Zijne regering, 310.
Zijn dooil , 312. Xoeftaud des

Romeinfchen rijks onder zijne

regering, III. 313. De eerde
jaren van zijne regering waren
gunftig voor de Christenen

,

III. 315. Het beginfel van zij-

ne vervolgingen eerst tegen

de Christelijke foldaten, 317.
Zijn eerde plakaat tegen de
Christeuen in het jaar 303,
321. Welke de redenen en

oorzaken waren van zijne vep»

volging, 322. 325. Wordt door

GALEiuus tot de vervolging

opgeQookt, 3'i2. 324. Door de

inboezem ingen van hierocles,

328. Zijn gebod door een
Christen afgefcheurd, 333.
Waarop de vervolging dren-

ger werd , ald. Sommige Chris-

tenen leveren de heilige boe»

ken aan de Heidenfche Over-
heid , deswegens Traditores

(Overleveraars) genaamd, 334.
Brand in 's Keizer.*? paleis te

Nlcomedie aan de Christenen

geweten, 335. Geeft een nieuw
en dranger plakaat tegen de
Christenen, 338, Zijn laatde

en drengde plakaat in het jaar

304, 339. Deze allerhevigde

vervolging geeft aanleiding toe

eene nieuwe jaarrekening, (Brck

Diocletiani of c&ra Martyriim ge-

noemd , 341. Algemeenheid
van deze vervolging uitgezon-

derd in het gebied van con-

STANTius, 341. De daatsver-

andering in het jaar 305 gaf

aan de Christenen verademing,

344-
Diodorus, Bisfchop te Tar-
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ƒ«/, berigt van hem en des-

zelfs fchriften , VII. 4. Verbe-

tert de uitlegkunde, 6.

Dionyfius, Bisfchop van >4-

lexandrie, behandelt kovatia-

uus zacht, II, 32. Zijn boigt

omtrent verfcheidene Marte-

laren » 425. 427. O.ntwlugt de

vervolging van decius, 434.

Schrijft in den twist over den

ketterdoop tot vretle, III. 132.

Zijn karakter, 152. Zijn le-

ven, 153, Wederlegten over-

tuigt de Chiliasten , 156. A'ordc

verdacht gehouden ^2n ouregc-

^innigheid, 159. Wordt in bal-

lingfchap verdreven onder va-

LERiANUs, 161. Zijne laatfte

lotgevallen en dood, 163. Zij-

ne fchriften , 164.
»^ . Bisfchop van Korinthe,

berigt van hem, II. 201.

.^ de Areoyagiet neemt de

leer van jesus aan,I, 198- De
opfteller van zijne onechte

fchriften een leerftellig fchrij-

ver,X. 280. Aanteekening om-

trent zijne fchriften , XIV. 39.

,, de Kleine, verzamelaar

van kerkelijke wetten, X. 236.

Dioskorus, Bisfchop van A-

lexandrie, zie van hem in den

twist met eutyches XI. 36,

enz. Zijn dood, 61. Gevolgen

van zijne afzetting in Egypte ,

66.
pirkens, (Jan) of joannes

THEODORi, predikt te Antwer-

pn,XXU.(lll.) 143.

Pisrenatix, (Jan) te Rysfel

verbrand, XXII. (III.) 185-

Doen Pieterszoon te /-M'

Jlerdanit drukt de eerfte bijbel-

vertaling in het Nederduitsch,

XXU. (UI.) 68.

Dominicus Guzman, le-

vensfchets van de:ien (lichter

van dfc orde üer Dominikanen,
XVlII. 59. Zijn karakter, 65.

te Plaijance ter dood
gebragt, XXIIl. (IV.) 82.

Domitiaan wordt Keizer,
I, 279. Zijn flecht karakter,

ali. De vervolging der Chris-

tenen onder hem duurde niet

lang en v/as ni€t zeer 7:v"aar,

281. De Apostel jo-. ^r:s door
h^-tn na.",r Pu::hüs t;t,b:innen,

287. In- het jaar 96 opgevolgd
door NEUVA , ald.

Domo,(Joichim deNova)
of VAt* NEüHAUs, KanfcHcr
van Böhemsn , vervolg* de Bo-

heemfche broeders , XXIII.
(IV.) 46.

D © n a t u s , een ige berigten om-
trent hem, IV. 149 zie ver-

der Donatisten.

Dörothea van Pruisfen wordt
heilig verklaard, XVI 'I. 353.
D o f i t h e a s , een ketter in de
eerfte eeuw, I. 363.
Dragfy, (Gaspar) bevor-
dert de Hervorming in Zeven-

bergen, XXIII (IV.) 8.

Driedo, (Jan) ofDRiEDOENs,
fchrijft tegen luther, XXII.
(III.) 47.

Driesfche, (Johannes
van den) Hoogleeraar te

Frcneker, deszelfs verdienften

in de verklaring van de Heil.

Schrift, XXV. (VI.) 123.

Dryander, (Franciscus)
vertaalt het K. Testament in

het Spaansch en draagt hetzelve

aan den Keizer op; aanmer-

kingen op den titel van hetzel-

ven gemaakt,- hij wordt te

Bras-
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Brusfel gevangen en ontkomt,

XXII. (III.) 79- 80.

Dudith, (Andreas) Bis-

fchop van Vijfkerken, bep;un-

fligt de Hervorming, XXIII.

(iV.) IS.

Duranti, Bisfchop ^^n Mende

in Langiiedoc , zijue fchriften

over de kerkplegtigheden, XIX.

Durrius, (Johan Koen-
raad) Hoogleeraar te Altorf,

geeft een kort begrip der ze-

deliike Godgeleerdheid uit,

XXIV. (V.) 222.

E.

Eek, (Jan) tegenfchrijver van

LUTHER , XX. (I.) 63. Wordt
door LUTHER wederlegd, 71.

Twistgeding tusfchen hem en

CAROLOSTADius te Leipzig,h'2.

Hoogleeraar te Ingol-

Jiad, fchrijft tegen luther,
XXIV. (V.) 262.

E d u a r d , Graaf van Herford

,

oom van eduard VI. Koning

van Engeland, wordt bij de

minderjarigheid des Konings

Protector, XXI. (II.) 319- I^e

vordert de Hervorming, 320.

Zijn ongelukkig einde, 328.

, VI. Koning van Enge-

land, geboren, XXI. (II.) 301.

Volgt zijnen vader hendriic

VIII. in de regering op, 318.

Gelukkige voortgang der Her-

vorming onder zijne regering,

319. Sterft godvruchtig, 329.

Zijn laatfte gebed, ald.

* onder deszelfs regering

wordt de gemeente der vlug-

telingen in Engeland aanzien-
lijk, XXII. (III.) 93.
Edzard, (Graaf) van Oost-

friesland , ftaat toe dat de fchrif-

ten van luther openlijk ver-

kocht worden, XXII. (III.)

36.

E f r a ë m de Syriër , berigt van
hem en zijne fchriften, VI,

17. IX. 377.

Eg bert, een Angelfakfifche

Zendeling, XI. 225.

Egbertzoon, (Floris)
Inquifiteur en Pastoor van de
oude kerk te jdmjlerdam, fpant

met anderen famen om den
Schout BARDEs te verderven

;

voorftel van denzelven om de

Lutherfchen uitteroeijen,XXII

(III.) 164.

E g tn o n d , (N i k o l a a s van)
tot Inquifiteur in de Nederlan'

den aangefteld , XXII. (III.) 44.
de Inquifiteur wordt uit

zijnen dienst gezet, XXII.(III)

55-— ( de Graaf van ) naar

Spanje vertrokken , keert terug

zonder verzachting der vervol-

gingen verkregen te hebben,
XXII. (III ) 184.

gevangen genomen ,

XXII. (III.) 276.
• te Briisjel onthoofd,
XXII. (in.) 286.

Eliacus, (Marti nu s) pre-

dikt te Leeuwaarden, XXII.
(III.) 23S.

E I i p a n d u s , berigt van dezen.

Aartsbisfchop van Tsledo, XII.

247. enz. Zijn dood, 265.

E li fa be th, aanmerkingen o-

ver de voorgewende Godde-
lijke Openbaringen van de-

iQ
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ze Heilige, XVIII. 253-255.
E 1 i 2 a b e t h , dochter vaij hen-
DRiK VIII. Koning van Enge-
land , wordt in de Hervormde
leer onderwezen , XX. (I.)

324. Wordt Koningin van En-
geland^ en bevordert de Her-
vorming, 336-339.

of iSABELLA , gemalin
van CMRisTiERN II. Koningvan
Denemarken, hare ^odsdienftig-

heid wordt zeer geprezen

,

XXII. (III.) 53. Woorde'iwis-
feling van dezelve met haren
broeder ferdinand,- haar af-

fterven befchreven, 54-

E I o y of E 1 i g i u s
, predikt het

Euangelie aan de zeeKusten ,

XI. 225. Zie verder van hem
37<^-

E l y m a s , door paulus beftrafr,

I. i8i.

E m meram predikt het Euan-
gelie onder de Beyerfchen, XI.

231. Verder berigt van zijnen

fchielijken dood, 233.

Emfer, (dieronymus)
Godgeleerde iQDresden. fchrijfc

tegen luther, XXiV. (V._)

262.

Ende, (Jacob van den)
Advocaat [QBrusfel, gevangen
gehouden en overleden , XXll.
(III.) 280.

Ennodius, (Magnus Fe-
lix) ftelt, dat een Bisfchnp
van Rome wan niemand dan van
God geoordeeld wordt, X. 177.

Entes, (Ilarthold) Luite-

nant van den Graaf van der
MARK, in hechtenis genomen,
XXII. (in.)'32o.

Enzinas,(Franciscus de)
Z[q dryander.

E p e s z o n n
, (J u r i a a n) pre-

dikant, b;jzonder voorval met
denzelven, XXII. (IlI) 335.
Epifanes, (Antiochus)
zijn gedrag omtrent den gods-
dienst, I. 33.

Epifanius, een beroemd
verdediger s/an den godsdienst,

zijne levensgefchiedenis, VI.
279. Zijne achting en beoor»
deeling van zijn karakter, 285,
Inhoud van zijn werk, ge-
naamd het Plegtanker, 2S6.
Zijn werk over de ketterijen,

293 Wetten en inrigrirgen
der regtzinnige kerk volgens
hem, 303. Over orderfc^ei-
den ftan len der Christenen,

304. Godsdienilige ve.gade-
ringen, 305. Godsdienfl-jge ge-
bruiken, 306 Zeden der Chris-
tenen, 309 Pno^t bi' zijne
komst te Jerufaltm alles 'egen
ORiGt-NES in beweging te bren-
gen , 334. Verrjorzaakt eene
fcheunng, 337. Verordent
eenen Priester of Ouderling
in he' Bisdom van Jerufalem^
338. Zijn zonderling gedrag in
het openbaar gebed, 339 z\]n.
verder gedrag in den rwisr o-
ver ORIGENFS 341. 344, 277,
Reist naar Konjlantinopolen, •^7?*

Zijn verder gedrag aldaar, ^79.
Zijn vertrek en dood, 381
Erasmus, (D e fi d e riu's )hoe eerst zijn naam is geweest
XV. 188. Verde.eievensfchets
van hem, i89-r96.

• Hervormer der Godge-
leerdheid in de XVde eeuw,
XIX. 54. Bezorgt de eerfte
uitgave van het Griekfche N.
Testament ie Bazel in 1516,

62.
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C2. Vervaardigt eene nieuwe
vertaling van het Nieuwe Tes-

tament, 62. Aanmerking om-
trent die vertaling, 63. Zie

ook van hem 72.

E r a s m u s fpot met de aflaten

,

XX. (I.) 31- 2ijn getuigenis

omtrent luther , 81. 95. Om-
trent MELANCHTON, 85. Om-
trent de bulle van leo X. te-

gen luther, 92. Zijn gevoe-

len omtrent het bannen van lu-
THER door den Paus en den
Keizer, 108. aant. Twist met
LUTHER over den vrijen wil

,

142. LUTHER verfchoont zich
wegens zijn draf fchrijven te-

gen hem, 145, Zijn merkwaar-
dig fchrijven aan LLt)ov. vi-

vnz over den vrijen wil, 146.
Zijne aanmerking omtrent lu-
ther , 248. Weigert een mond-
gefprek ie Baden bij te wonen,
345. Sterft te Bazel, 351.

beftrafc in zijne fchrif-

ten de leer en gedragingen der
Monniken, doch blijft Rooms-
gezind, XXII. (III.) 32. Hij

heeft eene goede verbeelding
van zich zelven, doch wil zij-

ne rust niet opofferen; gevoe-
len over hem van frederik
CANERMius; hij haalt zich den
hsat der Geestelijken op den
hals, en wordt overvallen met
paskwillen en fcbeldnamen,

33. Deszelfs achterhoudend-
heid ftaat de Hervormers te-

gen; hij wordt door luther
beviglijk berispt, en befchul-

digd van omgekocht te zijn;

deszelfs uiteinde en dood, 35,

i^__ brief van denzelveu

aan luther, XXII, (III.) 42.
Erasmus fchrijft tegen de val-

fche Euangelisten; ook aan
die van Nederland en Oostfries'

land, XXII. (III.) 74.— deszelfs verdieoften in

de Predikkunde, XXIV. (V.)
233.

in de Theologifche Stu-
diën, XXV. (VI.) 92. XXVI.
(VIL) 57.

• in de Zedekundige God-
geleerdheid , XXVI. (VII.)
100.

in de Patristiek, XXVI.
(VII.) II 3-

Erpenius,(Thoma s)Hoog«
leeraar te Leyden, zijne vet-

dienden in de OosterfcTie Let-
terkunde, XXV. 102.

Erythraens, (M a 1 1 h i a s)
predikt in Polen, XXIIL (IV.)

21.

Esch, (Jan) te Brusfel ver»

brand, XXIL (IIL) 50. 51.

Esfenius, (Andreas) of

VAN ESSEN, Hoogleeraar te U'
trecht, zijne verdienden in de
Dogmatiiche Godgeleerdheid,
XXV. (VI.) 168.

Eudo de Stella, of bon,
een voornaam dweeper in de
Xllde eeuw, XIX. 360.
E u d o X i a , Keizerin te Kon'

Jlaminopolen , begint chrysos-
TOMus te haten, VIL 89. Ver-

dere berigten van haar gedrag

omtrent dien Kerkleeraar, 90.

92- 93' 95-

Eugenius ontvangt het Kei-

zerrijk in het Westen van ar-

BOGASTES, IX. IIO. DoorTHE-
ODosius overwonnen en ge-

dood, III.

Eu-
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Kunomius, esn voorftander

der zuivere Ariaanen. Bijzon-

derheden nopens hem , IV.

322. Zijne fchrifien en geloofs-

beüjdeuis, 323.
Euföbius. Kerkelijke Ge
fchiedfchrijver , I. Inl. 44.

zijn verhi.al, omtrent

eene briefwisfeiins lusfchen

jESUs en Koning abgauus,

onderzog' ,1 120.

Zijn levensgefchiede-

nis , II. 390, Wordt Bis-

fchop van Cicya?ea 392. Houdt
eene redenvoerioj; rer invij-

ding eener nieuw gebou'vde

Kerk te 2y»uj ald. Merk
waardige plaafzcn uit dezelve

aangehaald, 393. Of hij e^n

Ariaan is geweest, 396. Be-

dankt voor het Bisfchops

ambt te Antiochie ^ 400. Wan.
Deer overleden, is. i. 401.

Zijn lof, ald.

Zijne fchriften waren

deels gefchiedkundige , deels

godgeleerde, III, 401.
«_ Aanme-ki' gen omtrent

zijn chroniek of algemeenetijd-

rekening II 400 Omtrent

zijne Kerkelijke Gefchiedenis,

403. Waar uit opgegeeven

wordt zijn getuigenis om-rent

JE3US , en dön Canon des N T.

407. Berigt omtrent zijn hr^tk

van de Marte'aaren van Pnlas-

tina Van het leven van kon-
«TANTYN, 411. Van de na-

tten der pldatfen en fteden

,

in de H. 6chrift, 412.
—--— Zijne leerftellige, we-
derleggende en uitlCiE^kundige

fchriften, Hl. 412. Onder Je-

ae muDten uic, zijne jbuangeli-

fche voorbereiding, 413. Era

bewijs van de waarheid van
het Euangelie, 416. Merk-
waardige plaats uit dit Werk
over den ongehuwden ftaat,

417. Omtrent de Iter van
Gods Zoon en de Engelen,
418 Zijne overige verloren
fr.hrifren, 42c. Zijne geloofs*

belijdenif, IV 195. Merk-
waardig gedrag van hun om-
trent de geloofsbelijdenis der
N Ccêfche Kckvergadering

,

200 Het opllellen des maan-
cirkel aan hem toegefchreven ,
2C8.

Eufebius: Bisfchop van iVi-

comedie Zijn gedrag in de zaak
van ARiiJS. IV 181. 219. Zie
verder ariu.s. Verdere berig-
ten omrrent hem, 22,3. 233.
265, 28 1- doopt KrNSTANTYN
DE GRO)TE 238 Wordr Bis-
Ichi'p van Kon(iantinopolen, 282»
Sierft. 294.— Zijn verhaal aangaande
het leker' ries kruis, doopKON-
sTANTYN aan den Hemef ge-
zien , IV. 17, Zieveder ARi.
us S'erft , en krijijf eenen
Ariaaiuot opvolger, 283. aca-
cius.

Eustathius, Bisfchop vati

Sebaste in Armenië, II, 112
— vaj) Snbaste veroordeeld

om zijne dweep^ugt IV 392.
B'sfchop van Antiochis

wordt aftiezet door de Ariaa-
nen, IV. 225. En naar Thracic
verbannen, 't welk aldaar op-
roerige bewegingen verwekt,
227
Eucyches, wie geweest zIj,

XI. a8. Wordt befcbuldigd van

Jtet-
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ke terij, 29. Door eene kerk-

vergadering te Konjlantinopolen

veroordeeld, 30. Hij belilaagt

zich over dit vonnis , 33. ZiJHe

zaak nader onderzogt, 34. Aan-
merking over zijne leer, 35,

De Patriaichcn van Rome en
jikxandrie nemen deel in het

gefchil, 36. Pogingen van het

Keizerlijk Hof om den twist te

ftillen, 37. Eene aigemeene
kerkvergadering te Efeje be-

fciireven, 3b. Gedrag van den

Roomfchen üisfchop leo, bij

deze gelegenheid, 40. Verrig-

tingen der kerkvergadering, 41.

allen oordeelden, dat hij in

zijne ambten weder moest her-

fteld worden
, 43. Gevolgen

van deze algemeene kerkver-

gadering, 45. Veranderingen

aan het Hof door den dood
van THEODosius , 48. kerkver-

gadering ieChalcedo7i, in zijne

zaak gehouden in hec jaar 451.
breedvoerig befchreven, 49-60.

Zijn dood, 61.

— tweede tijdperk der Eu-
tychianery ,XI. 61. Derde tijd-

perk, 77. Vierde tijdperk
, 96.

. verdere twisten daar na

over de naturen van christus,

XI. III. enz. Zie Capitula.

. aanmeiking omtrent die

twisten, XI. 127-145.

E u t y c h e s , abt te Konjlanti-

vopel^ ftichier der Eutichianen,

XXV. (VI.) 366.

E V a g r i u s, een vermaarde Ni-

trifche Monnik, VIII. 8.

F.

Fabre (Jean Claude) zijne

verdienflen in de kerkelijke

gefchiedenis, XXVI. (VII. 1 1 7,

Fabriciuo (Christopho-
rus) predikt deHervormingin
Nederland, XXII. (III,) 91.

(Chris tof f el fmit
of) te yintwerpen verbrand;

levensbijzondcrheden van den-

zelven, XXII. (III,) 176.177.
Fa m o la, berigt van haar VI.

65.

F a n n i u s , of fakinus van Fa-

ënza , ter dood gebragt , XXIII,
(IV.) 81.

Fareau, (Simon) te Valen-^^

chyiï gevangen en veroordeeld

»

doch door het volk verlost,

XXII. (III.) 163
F a r i 1, (W i 1 1 e m) levensfchets

van dezen Hervormer van Gc=

neve, XXI. (II.) 2.

Farnovius, (Stanislaus)
een Ariaanschgezinde, ftich-

fer der Farnovianen, XXIII.
(IV.) 249.
Faustus, de uitmuntendfte on-

der de Leeraaren en Schrijvers

der Manicheën. Berigten aan-

gaande hun, 244. Zijne belijde-

nis van het gevoelen der Ma-
nicheën, 246-248.

Feiro, predikt de hervorming
in Nederland, XXII. (III.) 91.
Felix V, Hertog van Savoije,

wordt na de afzetting van eu-
CENius IV. te Bazel y tot Paus
verkoren, XVII. 190. Zijn ka-

rakter, 192. Strijd der pattijen

bij dezePausfelijke fcheuring,

193. Zijn gezag in dat der
kerkvergadering te Ba?-el ver-

mindert, 19Ö Doet afftand van
de Pausfelijke waardigheid »
208. Sterft, 310.

Fe.
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ï'e I i X, ( J o a n ) of Zaliger Lu-

thersch Predikant, üit Duitsch

/afii overgekomen , XXII. (III.)

260.

Ferdinand, (Koning) I.

geeft vrijheid van Godsdienst

in Hon^aryën , XXill. (IV.) 10.— Koning van Boh^men,

vervolgt de Boheemfche broe-

ders, XXIII. (IV.) 43.

(Keizer) wendt pogin-

gen aan ter hereeniging van
de Protestanffche met de
Roomscbiiatolieke kerk,XXVI.
(VII.) 152.

Fe rr ara, (de Hertogin van)
befchermt de vervolgde leer-

aars, XXIII. (IV.) 62.

Ferrari (Bartholomeus)
fticht de orde der Barnabieten,

XXIII. (IV.) 330.
Fevre, (Jakoble) d' Esta-

ples of FABER STAPULENSO.
Kort bsrigt van dezen Fran-

fchen Hervormer , XXI. (.1 )

141. Merkwaardige bijzon-

derheid van zijn overlijden,

142.

Ficinus, (Marfilius) zijne

Predikatien, XIX. 212. Ver-

dediger van het Cliristendom,

252.

F i l a s t r i u s , levensberigt van

dezen fchtijver eener Ketter-

Cefchiedenis, VI. 263. Le-

oordeeling van dit werk, 277.

Filibert, (Emanuel) Her-

tog van Savoye^ wordt tot

Landvoogd van de Nederlanden

aangefteld, XXII. (III.) 112.

F i I i p n e r i , fticlu de Priester

otde van hetOratorie, XXIII.
(IV.) 336.

F i i i p p u s , of deze Keizer een

Aa

Christen geweest is, II. 406.
F i I i p 8 de fchoojie , Koning van
Frankfjk, in twist met Paus
BONiFACius, VIII 316-338.

Gedrag van Paus bene-
DicTUs, XI. omtrent hem, XVI.
341.

KLEMENs V. verzoent:
hem met de Kerk , XVI. 347.

fterfc , opgevolgd door
zijnen zoonLOoEWYK. X. ^dr.
Filips I. Koning van Frank-
ryk , door Paus urbanus II.

in den ban gedaan, XVI. 61.
63- 66. Door paschalis II.

weder in den ban gedaan, 68.
Einde van den twist met hem

,

87.

F i 1 i p s II
,
(Koning) geeft een

plakaat uit tegen de fpelen der
Rhethorijkers , XXII. (III.) 41.— in de iV^a/fr/an^ew gehul-
digd, XXII. rill.) 95.

II. Afftand van de Ne-
derlanden ^ aan denzelven door
Keizer karel V. XXII. (III.)

1 12.

vernieuwt de plakaten
over den Godsdienst, XXIL
(III.) 112.

vertrekt naar Spanje,'

XXII. (III.) 155. Bevelen van
denzelven omtrent het naarko-
men der plakaten, 155. Rigc
eene Iloogefchool op te Doti'

ay, 15Ö.

Filips van Bi,rgondie, F.isfchop

van Utrecht. Zijn getuigenis

om"''3nt degefteldheid van het

Roomlche Hof, in het begin
der XVIde eeuw, XX. (I.)2i»

beteugelt den euvelmced
der geestelijken in Nederland,

XXII. (III.) 14. Zendt eenen
v'ei-
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vleijenJen brief aan Paus ni

cOLAus V. ald.

Filips, denkt naover de verbe
tering van eenige misbruil^en

der R. Kerk ," heeft velj vrije

gevoelens, XXII. (III.) 37.

F i ! o , de Jood , I. Inl. 34,
• in gezantfchap gezonden
aan den Keizer I. 169. enaant,

Filostratus, (Flavius)
fchrijft, ter benadeel ing van

het Christendom, het leven

van APoLLOKiüS van Tyana
,

III. 209. 211. en aant.

Firlei, (Joannes) pala-
TYN van Krakau , noodzaakt
Koning HENuRrri III. de ver-

bindtenis der Roomschgezin-
den en Euangeiifche goedre-

keuren, XXIIi. (IV) 32.

F 1 a c i u s, (M a 1 1 h i a s) Hoog-
Jeeraar te Jena , deszelfs ver-

dienften in de uit!e^l<unde des

Bijhels, XXIV. (V) 71.

Fla V ia n us , Bisichop te An-
tiochie, VII, 18.

F 1 e c i e r
,
(Esprit^ zijne ver-

dienden in de predikkunde,
XXVI. (Vfl.) 121.

F U u r y , (C i a u d e) zijne ver-

dienden in He Kerkeliike Ge-
fchiedenis, XXVI. (VII.) 117.

in de katechetiek , 124.

Flor is zoon, (Willem)
van Amjlerdam, bevordert de

verjiaderingen der Gerefor-

meerden, XXII. (III.) 206.

Fok as. Keizer in 't Oosten.

Zijne Regeering, X. 10. Zie

ook XII. 32.

F o s f e ni h I u n o, ( L o d e w y k
de) Generaal Vicarius van de
orde der Kapucynen, XXIII.
(IV.) 320.

F o t i n u s , berigt aangaande
hem, IV. 361.

Fotius, in plaats vaii den af»

gezetten Patriarch van Koii'

jiantinopolen aangefteld, XiV»
316. En weder afgezet, 330,
Wordt te Rome veroordeeld,

331. Wordt weder Pairiaich,

339 De Paufen blijven hem
vetoordeelen

, 346. Wordt an-

dermaal afgezet, 347. Sterft,

350.
Fox, (George) itichter van
het genootfchap der Kwakers,
XXV. (VI.) 318.

Franciscus, Stichter van de
Orde der Franciskanen. Le-
vensberigt van dezen zonder-

lingen man. XVllI. 68. ZiJH'

dood, 87. Bijzonderheden van
zijnen dood , 88. Wordt ge^

canonizecrd, 89. Zijn karak-

ter, 90. Zijne vorige ontmoe-
ting met Paus innocentius
III

, 92. Over de wonden aan
zijne handen en voeten, 43.
Zie ook 85.

Franciscus van Faula , be-
rigt van dezen (lichter van de
orde der Minimen, XVIII. 16S.
Wordr hooggeëerd, 172. Zijn
verftandig antwoord a;in den
Franfchen Koning lodewtk,
XI. ald.

F r a n c o i s I Koning van Frank'

nk , een eerzugtig Vorst , XX.
(I.) 8.

Franco is deValois, wordt
Koniiig van Frankrijk, XXI.
(II ) 132. Zijn gedrag omtrenc
de Hervorming, 134. 135. Re-
denen van zijne vervolging der
Hervo mden , 136. Worde 13
maanden te Madrid gevangen

ge-
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gehouden, 152. In dien tus-

fchentljd verdubbelde de ver-

volging der Hervormdfen, 153,

Na zijne gevangenis zet hij

zelve ook de vervolgingen

voort, 170. 172. Ziin dubbel-

zinnig eedrag, 181. Zijndood,

184. Een merkwaardig verhaal

vanTHUANus, omtrent een ant-

woord het welke eenige Leer-

aars der Sorbonne ontvingen,

op hunne befchuldigingen van

CASTELLANUs, Lofrcdenaar van

den overleden Koning, 185.

Franco is II wordt Koning

van Frankryk, XXI. (II.) 193.

Staat van den godsdienst on-

der zijne regering, ald. Zijn

dood, 217,

F r a P a o 1 o. (P. P a u I u s S a r-

p i; een man van geest en ver-

diende onder de Serviten,

XVIII. 123.

Frederik^e W772e; Keurvorst

van Saxen, begunftiaer der ge-

leerdheid, XV. 53. Sterft, XX.
(I.) 134. Zie Sak/en.

Frederik I. Hertog van Zwa.

Z)f7i, wordt Keizer, XVI 129

Trekt met eene talrijke krijgs-

magt in Italië, om zich te la-

ten kroonen en om het verlo-

ren Keizerlijk gezag in Lom
hardye te herftellen , 133. Wei-

gert den Paus den ftijgbeugel

te houden. 134. verfchillend

verhaal omtrent dit geval , 135.

Bezit de Pieterskerk te Rome,

en word gekroond, doch ver-

krijgt de hterfchappij van Ro

ïweniet, hetwelk hij beoogde,

136. Twist met den Paus over

de leenroerigheid der Keize-

ren, 137. Inhoud van s' Kei-

Aa

zers brief over deze zaak , aan
de DuitfcheBisfchoppen , 139.
De Paus verontfchuldiat zich

bij den Keizer, 141. Nieuwe
verfchillen met den Paus , 142.

Schrijft aan den Paus eenen
nadrukliiken brief, 144.

begunlligt de verkie-

zing van vicToR IV. tot Paus,
na den dood van Paus apri-
ABN IV, tetien de verkiezing

van aleXakder.III. XVI. 152.
En bevestigt, na den dood van
VrCTOR , PASCHALIS III, tnt

P.ius, 153. De Keizer trekt

naar Rome, en v/ordt door pa-

scHALis gekroond, ald.

Wordt door ALtXANDpil
III. in den ban gedaan, XVI.
153. En moet zich eindelijk

voor den Paus vernederen,

155. Sluit vrede met de llederj

van Lombardye , 1 75. Twist mec
Paus Li'cius III en daarna mee
URBANUS, ill. 176.
Frederik I. Heriog van SleeS'

wyk en Holjlein, wordf Koning
van Denemarken, XXI. (II.)

loi. Zet de Hervorming in

zijn rijk voort, 102 iio. iif.

Zijn dood ftremt cenigen tijd

de Hervorming, 121. Tus-
fchenregering na zijnen dood,
ali. Daarna opgevolgd door
zijnen zoon christiaan III,

123.

Frederik II. zoon v^n Kei-

zer IIFKDIllK VI. Paus IIs'NO-

CEKTiusbeftuurt.al'- Voogd van

den jongen frederik, Sicilië,

XVI. 181 185- De Paus be-

werkt zijne verkiezing tot Kei-

zer, 196.

toont zich zser eerbie-

2 dig
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óig voor den Paus, XVI. 197.

Zijn zoon hekdrik wordt tot

Roomsch Koning verkoren,

220. De Keizer wordt door
den Paus gekroond, ald. Ver-

fchilien tusfchen hem en den

paus over het beftier van Sici-

lië, 221. Zoekt zijn gezag in

Lomhardye te herfteilen, 222.

f r e d e r i k II. wordt wegens het

uitttellen van zijnen kruistogt

door Patis cregorius IX. in

den ban gedaan, XVI. 224.

Geeft in ecnen brief aan den

Koning van Engeland eene af-

2igtelijke teekening van de
Roomfchc kerk, 225. Zie ver-

der 235. 241. 245. 258,
*— onderneemt den kruis-

togt, XVI. 227, Wordt ten

laatfte van den ban ontllagen,

230*
^- zijne gefchillen met de

Lombarden , XVI. 231.
--• wordt andermaal in den

ban gedaan , XVI. 234. Brengt

zware befchuldigingen in te-

gen den Paus en de Paus tegen

^em, 2:6. 237. Aanmerkingen

over de befchuldiging aangaan.

de de drie Bedriegfjrs, welke

de Paus den Keizer ten laste

legde, 238. 242. 246. Hevige

oorlog tusfchen hem en den

Paus, 247. De Paus wil eene

kerkvergadering houden, om
hem af te zetten, 249.
— twisten tusfchen hem
en den nieuwen Paus inno-

CENTius IV, vernieuwd, XVI.
252. Weigert zich voor de

kerkelijke ftraffen te veroot-

moedigen, 254. De ban op

nieuw tegen hem herhaald en

hij zelve donr den Paus afge»

zet, 254. 255. Wordt door
THADDEus van Suesfa manne-
lijk tegen alle befchuidigingen

verdedigd, 255. Zijne gram-
ftorige uitdrukkingen toen hem
zijne afzetting gemeld werd,
257. Schrijft aan de Koningen
van Frankryk en Engeland over
de verbastering der Geestelij-

ken , 258. Zijn rtreng gedrag

omtrent de afhangers van den
Paus, 259. 263. De Paus hitst

zijne onderdanen in Sicilië tot

oproer aan, 261. Hij legt eene
geloofsbelijdenis af, 262. Sterft.

Aanmerking over zijn affter-

ven , 264. zijn zoon koen-
RAADlV.wordt Keizer, en hand-

haaft zijn regt tegen den Paus,

XVI. 265.

Fr e der ik III. Hertog van

Oostenryk , wordt Keizer , XVII.

194. Begunftigt den afgezettea

Paus EüGENius IV. ald. Be-
wijst aan Paus felix V. tei?a-

zei de eer niet als Paiis, 197,
Verftaat zich heimelijk mee
Paus EUGENius, 204. Sluit met
Paus NicoLAUS V. te Ureenen

een Concordaat, 210. Wordt
door Paus nicolaus te Romt
met de Longobardifchen
kroon gekroond, 2 1 2. Laat door
.ffiNEAs sYLvius cene vleijende

redevoering voor den Paus
doen, ald. Oneenigheden tus-

fchen hem en de Rijksvorften,

218. De Duitfchers flagen

flecht in hunne klagten over
het gezag van den Paus ,

225.
Frederik, (Dom) zoon van

ALSA, door hem naar Gelder.

land
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Und gezonden, XXII. (III.)

3i8.

Froisfard, (Joan) berigt

van hem , XV. 20S.
Fructuofus fchrijft regels

voor de Monniken, XII. 8.

Fryth, (J o anj een der eerde

Hervormers in Engeland, XXI.
(II.) 286. Verbrand, 287.

Fulgentius, berigt van de-

2en fchrijver cegen deArianen,
X. 318.

G.

G abri el, (Petrus") predikt

de Hervorming in Nederland,

XXII. (III.) 94.— Gereformeerd Leeraar

in Holland, XXII. (III.) 205.

Hij predikt ie Overveen, 208.

Te Buikjlooc, 210. Te Delft en

in den Haag, 211.
i^ te Delfc overleden, XXII.
(III.) 274.
Galen us predikt de Hervor-

ming in Nederland , XXll,(lU,)

90.

Gal of Gallus, berigt van

dezen lerfchen Zendeling , XI.

219'
Gallus, (Caj us Vibius
T re boni anus) volgt decius

op, III. iio. Zijne vervolging

der Christenen niet zwaar en

kort, 113. Sterft, 114.

Gallus, (Richardu s)Leer-

aar ' te London, XXII. (III.}

III.

Ca ieri us , zijn karakter, III.

313. Zijn gedrag omtrent de

Christenen, 322. 324. 325. 328.

345* 352. Beoorloogt maxen-
yius, 350. Sieift, 355.

Aa

G a 1 1 a n d , (D a n i e 1) te DwV
kerken omgebragt , XXII. (III.)

161.

Gallandius, (Andreas)
zijne verdienften in de Patris-

tiek , XXVI. (Vr.) 114.

G a 1 1 i e n u s behandelt deChris-

tenen gunftig, III. 150. 204.
Wordt vermoord , 205.

Gallinaceus, (Gerardus)
predikt de Hervorming in Ne*
derland, XXII. (III) 90.

Gan duif of (iundu If, leer-

meester der Gundulfianen, des-

zelfs leer veroordeeld, XXII,

(111)4. ^
^ ..

G a r i s fo 1 ,
(A n t o n 1 u s) zijn

twist met de la place, XXV.
(VI.) 239.
Gelafius, zusters zoon van
cYRiLLus, wordt Bisfchop van
Cccjarea, VIII. 207.

Gelafius, (Jan Janszoon
of Joannes) te Oudewater

opgehangen , XXII. (III.) 339.
Geldenhaur (Gerhardus)
gezegd van Nimwegen, doet:

veel dienst aan de Hervorming»
Overleden te Marpurg , XXII,
(I'I ) 73. Deszelfs fchriften, 74.
Gelder, (Adolfvan) des-

zelfs lijk opgegraven en mis-

handeld, XXII. (III.) 230.

Gend, (Hendrik van)
fchrijft tegen het misbruik der

Paufelijke magt, XXII. r III )9.
Gennadius van Masjilia, een
leerftcllig fchrijver, X. 281,

Gentilis, (Johannes Va-
lentinus) geboortig van
Cojenza, aanhanger van deleer

der Antitrinit-irisfen. te Gex
onthoofd, XXIII. IV.) 235.

deszelfs gevoelens, 237.

3 Ge:
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Georgiqs, een Piedikheer

predikt in Hongaryeti , XXIII.

0V.)3.
Gerard. ( Joh an) Hoogleer-

aar te Knhiirg en Jetia, geeft

een Tbeofou^isch Systema in

het licht, XXIV. (V.) 202.

. gech een zedekundig
JeerboeK in het licht, XXIV.
(V.) 230.
— fchrijft tegen de

Roomschgezindcn , XXIV.
(V.) 269.

Ge vardus, (Everardus)
predikt de Bervormii g in Ne
derlarj, .\X!I. (lil) pi.

G er rits, (Ellara predikt

de Hervorming in Nederland,

XXII. (III ) 91-

Gerfon, (Joannes) Kanfe-

Jier der Uriiverfifeit vanParys.

Ber'gt aangaande dezen uit-

muntenden Godgeleerden ,

XVII. 99. Zijn gedrag in de

kerkelijke fcheuring, 100 Zijn

gevoelen omtrent een zigtbaar

Opperhoofd der kerk, ald.

Zijn gedrag op de kerkverga-

dering te Ktnjlans, 126. 127.

J40. Z-ijn ge^'oelen omtrentde

H. Schrift, XVIII. 232- 242.

Zie ook, XIX. 150. 176. 184.

206. enz.

Beknopf verflag vp.n zijn

Jeven en fchriften , XIX. 36-4(5,

Zijn karakter, 47. Zijne uitleg-

Jiunde, 64. Zie ook XXVI.
CVII.) 99.
Gichcel, (JohanGeorg)
(lichter van de Sekte der Gich-

tehanen, XXV. (VI.) 334.
Gil b ut, (de la Porree.)
Btrigt van dezen Scholasfi-

ken Godgeleerden , en van

zijne {chriHcn , XIX. 108.
Glasfius, (Salomo) des-

zelfs verdienften in de uitleg-

kunde des Bijbels, XXiV.
(V) 173-

GliUzener, (Erasmus)
Superintendent der Luther-
fchen in Polen , XXIII. (iV.) 27.

G[imes,(Joan van) Mark-
graaf van Bergen naar Spavje

gezonden , XXIi. (III.) 198.

Gnaphasus, (W i 1 1 e m) Rec-
tor van het Gymtiafium in den
Haag, te Delft gevangen geno-
men

.. XXI!. (Jl'i.) 57. Worde
onder borgfogt ontllagen, 6r.

Wordt andermaal gevangen;
fchrijft een boekje en moet
vlugten, 6263.
Goch, (Jan van) Priester te

Mechelen. Berigt van hem en
zijne fchriften, XVIII. 242.

predikt tegen de leer

des Pausdoms, zijne gevoelens,

deszelfs fchriften worden door
het Concilie van 7)-e7jie verbo-
den , XXII. (III.) 30. 31.

Godefridi, (joannes)
Aartsbisfchop van Utrecht .een
vleijende brief van denzelven
wordt door fïlips van Burgoiu

dien, aan Paus nicolaus V.
gezonden, XXII. (III ; 15.
Godfried van Bouillon,
trekt met het hoofdleger ter

kruisvaart, X\\ 275. Wordt
Koning van Jerujalem, 284.
Verdere overwiniiing door
hem behaald, 2e«?. Zijn dood,

^87.

G o d fc h a I k , berigten van de-

zen S&kfïfchen Monnik, XIV.
280. Gefchillen met hem over
de Piaedestinatie, in de IXde

Eeuw,



VAN PERSONEN. 375

Eeuw, 283- Wordt door eene
Synode te Ments veroordeeld,

285- Zijne mishandelingen door
HiNCMAR, 291. Inhoud van

zijn vonnis, 293. Velen trek-

ken zich zijne zaak aan, 294.
Zijne Geloofsbelijdenis, 295.
Zijne leerllelÜngen verdedigd
door PENDENTius, BisfcHop
van Doyes , 297. 302. 306. door

HATRAMON, 298- Hoe AMÜLO
de gevoelens van godschalk
VOOrftelt, 299. SERVATUS LU-

ïus, verklaart zich voor zijne

leerllellingen, 300. remigius
verdedigt insgelijks dezelvcn ,

303. Vier artikelen tegen de
leer van godschalk , in eene
kerkvergadering te Chierfy vast-

gerteld, tegsn welke pruden-
Tius, de kerk van lions, en
de Synode van Valence zich

verzetten' 305-308. Zijn dood,
314.

Golius, (Jakob) Hoogleer-
aar te Leyden. Zijne verdien-

ften in de Oosterfche Letter-

kunde, XXV. (VI.) :o3.

Gomarus, (Franciskus)
Hoogleeraar ie Leyden, fchrüft

tegen arminius, XXV. (VI.)

85-

deszelfs twist met ar-

MiKius, XXV. (VI.) 223.

Gonfaloniere, ontwerpt

een plan om den Paufelijken

godsdienst omtekeeren , XXIII.
(IV.) 78.

Gorter, (Evert)uit Ihorn
verdreven, XXII. (III.) 275.
Graaf, (Jan de) van Ekker-

gem , te Hulst verworgd
en verbrand, XXII. (UI.)

185.

Aa

Grabo, (Matthys) een
Monnik, fchrijfr een boek over

het ongeregeld leven der gees-

telijken; wordt door het hof
van Utrecht verketterd; wordt
in de gevangenis geworpen en
herroept zijn gefchrift. Invloed

van deszelfs fchrijven, XXII.
(III.) 18.

Grange, (Peregrin de la)

naar eene vergadering te St,

Truyen gezonden , XXlI. (UI.)

217.
— te Valeiichyn ter dood

gebragt,XXn. (lil.) 251.

Gran veile, (de Kardinaal)

fmeedt plannen om de ketters

uitteroeijen , XXII. (III.)

151.

veroorzaakt groot mis-

noegen door zijne heerschzugr,

XXU. (in.) 169. Verlaat de
Nederlanden, 173.

Grapheus, (Cornelius)
of Schrijver, Secretaris van
ontwerpen , wordt vervolgd

over het vertalen van een boek-
je van jan goch van Mechelen,
XXU. (III.) 4Ó. Wordt van
zijn ambt ontzet; vervalt tot

armoede, doch komt daar-

na weder tot beteren ftand,

47-

Grafer, (Rudolf) verbetert

de predikwijze in Duitschlani,

XXVI. (VII.) 122.

Gratianus, Keizer in het

Westen, neemt theodosius
in 't Oosten aan, V. 10. Wordt
vermoord .11. IX. 73.

is de laaifte Christen

Keizer, die den titel van Op-
perpriester of Pontifex Maxi-
mus voerde. V. 13.

4 Gra-
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G r a t i a n u s, Keizer in het Oos-

ten, geeft geloofsvrijheid,VIII,

39. en wetten , 43. Neemt
THEODOsius tot zijnep medcbe-
ftuurder aan, 44. Sterft , VIII.

56.
> berigt van dezen
Schrijver over het Kanonieke
legt, XVII. 329 Zijne werlien,

330
Gray, (Joanna) marta Ko-
ningin van Engeland, laat haar

ter dood brengen, XXI. (II.)

331.

G r e g o r i u s , tot Bisfchop van

yilexandrie verkozen, IV. 291.

En met geweld aldaar inge-

voerd, 292.

Gregorius (Thauinatur-
gUS) Zze THAUMATURGL'S.
Gregorius, Bisfchop iQj^lex-

andrie , VIII. 92.

Gregorius van Nazianzus,
berigt aangaande hem en zijne

fchriften, VI. 15. Lijst der

Bijbelboeken volgtns hem,
108. Levensberigt van hem,
VIII. 322-393-

«— plaats en tijd zijner ge-

boorte, VIII. 322. Zijn vader

een Hypjljiarier , 334. Karak-

ter van zijne moeder . 325. Zijn

vader, door deszelfs huisvrouw
tot het Christendom bekeerd ,

326. Hij, van eeiften af, tot

den dienst van God beftemd,

32B. Zijne zucht tof het Aske-

tisch leven, 330. Zijn vader

onderfchrijft eene Ariaanfche

Geloofsbelijdenis, 331. Wordt
Ouderling, VIII. 332. Houdt
ziJLeeeriie preek te Nazianzus,

334. Zijne lotgevallen onder

de regering van julunus , 334.

Zijn broeder cjesarius fterft,

337. Als ook zijne zuster gor-
GoNiA, 339. Eene bijzonder-

heid van haar, ald. Zijn ge-

drag omtrent zijnen vriend ba-

siLius,34o. Hij wordt zijnen

vader in zijn ambt toegevoegd

,

327-341. Zijn vader fterft, 343.
Hij verlaat Nazianzus, 344.
Zijn dienst wordt te Konfiati'

tinopolen begeerd, 345. Neemt
de verdeeldheid der Katholij-

ken aldaar weg, 347. Ontvangt
den eernaam Theologus of
Godgeleerde, 347. Aanmer-
king over vier zijner vermaard-

fte Predikatien, 348. Krijgt te

Konjlantincpolen veel aanhang,

352. Wot dr bedrogen door ze-

keren MAXIMUS, 353. Wordt
door Keizer THEODOSIUS begun-
ftigd, 360. Is voorzitter op de
tweede alsemeene "kerkverga-

dering te Konjiantinopolen , VIII.

368.

Gregorius, legt zijn Bis-

fchop] ijk ambt neder, VIII.

370. Keert terug na Naziafjzus
372. Zijne afbeelding van de
Bisfchoppen van zijnen tijd,

373 Begeeft zich weder in een-
zaamheid, 374. Wordt weder
verkoren tor Bisfchop van A/^r-

zianzus, doch legt dit ambt
wederneêr, 376. Zijn eenzaarü
leven te /Irianzus

, 377. Zijne
brieven , 378. Zijne gedichten

,

379. Zijn dood, 381. Bijgelo-
vige verbalen omtrent de be-

waarplaat? van zijn ligchaam,
3S2. Uitgaven zijner werken,
383. Levensbefchrijvingea van
hem 387.

Gregorius van Nysja, berigt
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aangaande hem en zijne fchrif-

ten VI. 17. Houdt lofredenen

op Martelaaren, 173.

Gregorius Levensbijzonder-

heden van hem, IX. 1-43- Was
getrouwd, maar toch naderhand

een aanprijzer van den onge-

hun'den ftaat, X. 2. Wordt
Voorlezer, maar vervolgens

Leeraar in de Welfprekend-
heid, 4. Wordt Bisfchop te

•^K/«) 5- Wordt door de Ari-

anen vervolgd, 6. Wordt her-

lleld , 7. Dood van zijnen broe-

der BAsiLiüs en zijne zuster

MARRiNA, 8. Komt te Jeruja-
lem, 9, Berigten van zijnen

broeder pp.TFus, 10 Zijne boe-

ken aan zijnen broeder opge-

dragen, II. Of hij opfteller

is van het bijvoegfel op de
Niceïfche Geloofsbelijdenis,

16. Zijne verdere verrigtingen

te Konflantinopolen, 17. Zijne

verdere fchriften, 19-24. Voor-
beelden van fommige bijzon-

dere meeningen van hem, 25-

34. Zijne zedelijke fchriften,

35. Vervolg van zijne levens

bijzonderheden, 39. Zijn dood
en karakter, 41. Uitgaven van

zijne werken, 42.

Crotfer, (Jakob) beroemd
Duitsch Godgeleerde, XXVI.
(VII.) 126.

Gr i ba! di, (Matt heus) van
Padua, Antitrinitaris, te Ge-
rieve geftorven, XXIII. (IV.)

238.

Grindall, CEdmund) Bis-

fchop van London, verzet zich

tegen VAN HAEMSTEDE, XXII.

(lilO 143-

Aa

Groot, (GerhardofGer-
rit)gebooren teDeventer,ï2A-'^»

Stichter der broederen van het
gemeenfchappelijk leven. Kort
lev'ensberigt van hem, XVIII.
164. En van zijnen leerling

FLORENTIUS RADEWVN , Vatt

den Leydjchen Dam, 167.

Groot, (Gerrit of Ger-
hard) deszelfs oordeel over
de geestelijken, vaart hevig uic

tegen de hoererende Priesters,

en de zeden der Geestelijken,

heeft de eerfte predikatie in

de Nederduitfche taal gedaan,

deszelfs dood, XXII. (III.)

18.

Groot, (Jan) Alberszoon

,

Burgemeester van Enkhuizen,
verdedigt den Pastoor aldaar,

XXII. (III.) 144.

Grosthead. (Robert) Bis-

fchop van Lincoln in E?igeland,

Korte levensfcbets van hem,
XVI. 269. Geraakt in eenen
ernftigen twist met Paus inno-
CENTius IV. 271. Beklaay;f zich
over het flegt gedrag der Gees-
telijken en van den Paus, ea
over de zedeloosheid van het
Roomfche hof, 274
Gruwel, (Jan) Deken van
IVestfriesland , fchrijft eenen
brief aan den Schout van Hoorn
over het vervolgen der Ketters ,

XXII. cm.) 180. 182,

Gr ynasus , (S im on) Bijzon-
dere bewaring van dezen vriend
der Hervormers, XX, (I.)
183.
— bevordert de Hervor-
ming in Hongaryën XXIII, (IV.)

4. en Zevenbergen, 9,

5 Gu-
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Gaalbert, (Joan) ftichter

van de orde van Vallomkrofa y

XIV. 23.

Guarlach, leeraar der H. S.

IQ Leuven, wanhoopt aan zij'

jBe zaligheid en brengt zich

om hec leven, XXII. (UI.)

%2.

Guaftalla, (de Gravin) fticht

eene maagdenorde , XXIII.

(IV.) 333.
,^ ^Guibert, Abt van Nogentjous

Concy , berigt van hem en van

zijn boek aangaande de Reli-

quien,XVjII. 365. Zijn ge-

voelen om:rent de onbefmette

ontvangenis van maria, 371.

Guiscard, (George) kort

faerigc van dezen Schotfchen

Marcelaar , XXI. (II ) 349-

355-
Guife, deze familie uit het

Huis van Lotharingen , heeft

cenen grooten invloed in de

xegering van Frankryk, XXI.

(^11.) 193. De Prinfen van den

bloede maken daar tegen eene

tegenpartij, ald. Zamenzwe.
ring tegen de Guiien ontdekt

en veriirooid, 194. Gevolgen

hier van, 195. Zte verder van

deze partij der Guifen ,

218.

De Hertog van Guife ,

doet eene zegepralende intre-

de in Parys, XXI. (II.) 245.

"Wordt in het beleg van Or/e-

«TU verraderlijk doodgcfcho-

ten, 251.
Gunt her, Aartsbisfchop te

Keulen f tegenftand van denzel-

ven tegen den Paus, XXII.
(III.) 2.

GurtIer,(NikoJaas) Hoog.
leeraar te Franeker

, zijne

verdienden in de Godge-
leerdheid , XXV. (VI.)
161.

Gustavus EriczoonWa-
fa, bijgenaamd, verlosfer van
het o"geluUUig Zweden, zijn

karakter, XXI. (II.) 73. Wordt
Koning van Zweden

^ 74. Zijn
gedrag omtrent Geestdrijvers,

75. Laat eene overzetting van

het N. Testament in het
Zweedhch vervaardigen, 76.

Zijn gedrag omtrent olaus re-

TBRSOW, 77. Gebood een mond-
gefprekte houden tiisfchen den
Aartsbisfchop van Upfal en
OLAUS PETERsON ald. üevolg'
van dit geTprek , -^g. Nader
mondgefprek te Upjal , 80. Doet
de Kerken zuiveren en ftelt

Euangeliepredikers aan, 82.

Beroept een' Rijksdag te IVes-

teraas en wil de Kroon neder-
Jeggen, 8385- H;j verklaart

zich openlijk voor de Hervor-
ming, 87. En wordt plegtig ge-
kroond ald. Op eenen Rijks-

dag werd eene Kerkenordening
algemeen goedgekeurd en in-

gevoerd, 88. Pogingen om de
Hervorming in Zweden te ver-

nietigen, door den Koning te

leur gefteld, 94. Zijn dood en
opvolgers, 9596.
GuyofGuido, van Vlaande-

ren, begint agt te geven op
het gedrag der kerkdijken,

XXIL (III.) 9'

Gyfius, CJoh.) bezorgt het

herdrukken van het martelaars-

boek, XXIL (III.) 142.

Haam-



VAN PERSONEN. 979

H.

Haam ft ede, (Adriaan')
Schrijver van het Marelaars-
boek, predikt de Hervorming
in Nederland , XXII. (III.j gi

• predikc te AnUvtrpen,

XXII (III) 141. Hi) fchrijft

hei roarteiaariboeli , 142.

Haa., (Galenus Abra-
hams de) hoofd >.'an eenen
aarhang der Doopsgezinden,
XXV (VI.) 281.

Hackfpan,(T heodoricus
of D i e d r i k^ Hoogleeraar te

yiltorf, deszielfs verdienden in

de uirlgkunde des Bijbels,

XXIV. (V.) 180.

Hadrianus VI, volgt Paus
LEO X op

, XX. (1.) 123. Zijne

af komsten karakter ,124 Zijne

gezindheid omtrent de Kerk-

hervorming, 125. Zijn dood
en graffchrift, 127.

Halewijn, (K or nel i s) van
jimjlerdani, te Antwerpen om-
gebragt, XX II. f III.) 151.

H a 1 1 e r , ( I< e r c h t o I d ) Be-

rigt van dezen Zwitferfchen

Hervormer. XX. (I.) 284-346.
Hamel, (Frans ISaptista
du) zijne verdienften in de

Bijbelfche dogmatiek, XXVI.
(VI .) 95
H a m e I m 3 n

, (Herman) Lu-

therfche Predikant u'nDuitscli

land overgekomen , XXII. (III).

260.

Ha milten, (Patricius)
kort berigt van dezen eer-

ften Hervormer van Schotland,

XXI. (II.) 340. Wordt le-

vendig verbrand, 342 Zijne

laatfte woorden, 343. Gevol-

gen van zijnen dood, 344.
H 1 r d e I b e r g , (Petrus) te

Amfterdam ot Predikant beroe-

pen, XXII. (III., 355.
Hardenberg, (Albert
van) Abt van het Klooster

van ADUAiiD te Groningen , boe-

zemt de Kloosterlingen de leer

der H.-i i'orming in; wordt leer-

aar te Bremen en Emhden^ XXII.
(III.)78. 'rachr de leer van kal-
VYN in Bremen intevoeren , en
wordt van daar verdreven,

XXIII (IV) 132.

Harmens, (Fy) bijgenoemd

GKLE FY in den Haag
,
gelhaft,

XXII. (III.) 164.

Hafardus, (Petrus) pre-

dikt de Hervorming in Neder-

land, XXII. (lil.) 91.

H.ittem, (Pontiaan van)
ftichter van de Sekte der Hat-

temisten, XXV. (VI.) 343.

H e d i o, (K a s p a r ) van Mentz,
ontvangt eenen brief van fre-

DERiK CANiRMius van Delft,

over ERASMUS , XXIL(III.) 33.
Heidanus, (Gaspar) of
VAN DER HEIDEN, predikt de
Hervorming in Nederland,

XXII. (III.) 91. Te ^««wer-
p^n, XXII. (III.) 97. 141. Naar
Amjlerdam gezonden over ver-

fchilpunten, XXII. (III.) 246.
Wordt voorzitter van de kerk-

vergadering in 1571 teEmbden
gehouden, XXII. (III.) 310.
Heidanus, (Abraham)
Hoogleeraar te Leyden, geefc

een Dogmatisch Systemainhet
licht, XXV. (VI.) 157.
Heidegger, (Johan Hen-
drik) Hoogleeraar te Zurig

,

zijne verdienden in de leer-

wij-
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wijze der Coccejanen, XXV.
(VI.) i6i.

Heyes, (Albert) van An-
Jlerdam , bevordert de vergade-

ïingen der Gereformeerden

,

XXII. (III.) 2c6.

Heliogabaius, (Antoni-
nus) berigt omtrent dezen
Keizer, II. 391.

Henchel (Jan) Hofprediker

van MARIA, Koningin van übw-
garyen, XXIII. (IV.) 4.

Hendrik 11, Koningvan Eu'
geland, moet vele vernederin-

gen ondergaan niet alleen van

den paus, maar ook vaneenen
heerschsuchtigen Prelaat, in

2ijn eisen Rijk, thcmas bec-

KET , XVI. 1 Ó2-1 69. Doet eene
vernederende boete voor de

aanleiding, welke hij door on-

bedagte woorden tot den moord
van genielden Prelaat opgege-
ven had, 173.
Hendrik I!, wordt Koning
van Frankrijk, XXI. (II.) 187.

Vaardigt een Plakaat uit , tegen

de Hervorming, 188. Laat eeni-

ge Parlementsleden in hechte-

Tiis nemen, 191. Sterft ald.

Hendrik lil, wordt Koning
van Frankryk, XXI. (11.) 265.

Wordt vermoord, 268.

Hendrik IV, (Keizer) keurt

de verkiezing van Paus grego-

pius VII. goed , XVI, 6. Twist

met dien Paus over de belee-

«ing. 17. Zie verder grego-
Bius vii.

zijn zoon tegen hem op-

gehitst, XVI. 59.
. de twist met hem, door
den PsusPALCHALis voortgezet,

xvi; 69.

H e n d r i k I

V

, een tweede zoon
van hem, Haat , na het overlij-

den van den voorlgen tegen
hem op , XVI. 70. Neemt hem
gevangen en laat hem afftand

doen van het Rijk , 72.

Steift, XVI. 72. Zijn

lijk, uit een gewijde Kerk op-

gegraven, in een ongewijde

Kspel bijgezet en vier of vijf

jaren daarna in gewijde aarde

begraven, 73.— trouwt met margare-
THA Zuster van kakel IX. Ko-
ning van Frankrijk, XXI. (II.)

255. BEZA fchrijft, bij die ge-

legenheid, hem eenen brief,

259. Gruwelijke moord te Pa-

rys aan de Hervormden ge-

pleegd, bij de voltrekking vaa

zijn Huwelijk, 261. Wordt
Koning van Frankryk, 268-

Geeft het Edikt vanNantesuit,

270.

in deszelfs gefcbillen

met Paus gregorius , VII. Kiest

WILLEM Bisfchop van Utrecht

de zijde des Keizers. XXII.
(III.) 2.

verdrii'ft de Jezuiten uit

Frankrijk , XXVI. (VII.) 44.

'H e n d r i k V , Roomsch Keizer

fluit met den Paus paschalis II,

een vergelijk over de Investi-

tuur, XVI. 73. Zie PASCHA-

LIS II.

trekt tegen Paus gela-

sius II. naar Rome op, en ver-

kiest eenen anderen Paus gr£«

GORius Vil, XVI. 90. 91.

wordt, op eene kerk-

vergadering te Rheims , door

Paus CALIXTUS in den ban ge-

daan , XVI, 95. Wordt van den

ban
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ban weder ouKlJgen en een

verdrag tusfchen hem en den

Paus , te Worim gefloten
, 97.

Inhoud van dac verdrag, 98.

Sterft 104.

Hendrik VI, wordt als Kei-

zer door den Paus gekroond,
in het jaar 1192. XVi. 179.
Laat zich tot Koning van St-

ci/ze kroonen , 181. Sterft , 182.

Laat eenen zoon na pas vier

jaren oud, fxied^^rik ald. De
Paus beftiert Sicilië als voogd
vanden jongen FREDERiK, 185.

Hendrik VII, treKt naar Ita-

lië, om zich als Keizer, te

Rome te laten kroonen , XVI.
352. Sterft, 354. 362.
Hendrik VIII, Koning van

Engeland, zijn karakter, XX.
(I.) 10. Schrijft tegen luther,
109. Ontvangt van Paus leg
X. den titel van Befchermer des

Geloofs^ III. Zijn antwoord

op de uitnodiging om toe fc

treden tot het verbond te Smal-

kalden, 295.
.— Koning van Engeland,

een ijverig aanklever van den
lloomfchen Godsdienst, XXI.
(II.) 273. Vervolgt de Her-
vormden , 275. Verbreekt zijn

huwelijk met katharina van
ARRAüON en trouwt anna bo-

LEiN, 276. Breekt alle gemeen-
fchap met dei- Paus af, 284.

Laat THOMAS morus en joan
jisscHER onthoofden, 291. Zij-

ne onderhandelingen met de
Protestanrfche Vorsten in

Duitichland, 294. Schaft de
Kloosters af, 296. Laat zijne

Gemaim anna bolein ont-

hoofden , 290. Trouwt joanwa

sëymour ald. Laat senige Ge-
loofsartikelen vastllellei), 299»
Zijne Gemalin joanna set-

MüUR derft, 301. Zes artikelet»

omtrent het geloof vastgefteld,

304.Trouwt zijne vierde vrouwr
ANNA van KLEEF, 307. SchCidS

zich van haar, 30!^. Trouwt:
met KATHARINA HOUWARD, 30I*
Laat haar onthoofden, 310,
Trouwe zijne zesde Gemalla
KATHARINA PARRE, 312. ZiJQ
dood, 318.

Hendrik VIII, Koning van
Engeland, beguniligt de vlug-

telingen om het geloof, XXII.
(III. , 92.

Hendrik, Landgraaf van Thu'
ringen, na deafzetting van f.ie-

DEiUK II. tot Keizer verkoren,
doch derft fpoedig, XVI. 259.
260.

Hendrik (Nikolaas) uiC

Mimjler, dichter der Familis*

ten. XXIII. (IV.) 205. Des-
zelfs leerdclfel , 207.
Hendrik, een Augustijner
Monnik te Doornik gevangea
en verbrand, XXIL (lil.) 71.
Hen och, aanmerking omtrent:
zijn boek, II. 371.
He radius, Keizer in heü
Oosten , verovert P^yjé'", X. 12.
Onder zijne Regejing neemt
de nieuwe Godsdienst van mj-
HAMMED eenen aanvang ald.

Heracli us. Keizer, XI. 148,
Zijne opvolgers, 149. 151.

zijne wet in de zaak der
Monotheliten,£f(/;(?/ij-genoemd
XII. 209.

Hermogones, een Dwaal*
ieeraar in de Ilde Eeuw, II.

222.

Her-
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Hermias, fchrijfr een hekel-

fchrift tegen de Heidenfche
Wijsgeeren, II. 178.

Ilerodesrfe Groote; zijn ka-

rakter, I. 5.

vernieuwt den tempel

te Jeriifalem , I. 6.

_ zijn rijit, na zijnen dood,

onder zijne drie zoonen door

AUGUSTUS verdeeld , T. 7

zijn dood , I. 72,

Herodes Anti pas, Vier-

vorst van Galileë . laat joan
WES den Dooper onthoofden , I

91. Afgezet en gebannen, i6y-

HerodesAgrippa I, wordt

Koning, I. 167. Door clau-

Diüs begunftigd, I. 176 Laat

jACOBus onthoofden en petrus

gevangen zetten, I. ald. Sterft,

I. 179.

H e r o d e s , Koning van Colchis,

fterft , L 209.

Herodes Agrippall, wordt
Koning, I. 209. Zijn gebied

door KEKo vergroot, 210.

'Sterft, 272.

Herrewijn, (Jan) gezegd

GE RsTEKOORN van Hoiitkerke

in Westvlaanderen te Hontjchco-

ten gevangen en verbrand,

XXII rill.) 159-

H e s f e 1 s , (Jak o b) Lid van

den Bloedraad, XXII. (III.)

278.

te Gend opgehangen,
XXII (Ml.) 361-

H e f y c h i u s , zorg»^ voor goe-

de affchriften des N. Testa-

ments en der Alexandrynfche
Overzetting

.
III 288.

Het ze r, (Ludovicus) be-

xigt aangaande denzelven
,

XXIil. (IV.) 211. Stichter van

het genootfchap der Antitrini-

tarisfen, 212. Zijn dood, 213.

H e u ,
1' B o u d e w i j n L e) te

Brusjel onthoofd , XXII (IIL>

151.

Heuvel, (Adriaan van
den) Dirlcsznon, burpemees-

ter van Gorinchein is de I 'er-

vorming toegedaan, XXII,
(III.) 212.

Hierax, zijne gevoelens, III,

274.
Hier odes, een Platonisch

Wijsgeer; zijn haat tegen de
Chrisrenen,IlI. 328. 330. Voor-
naamfte oorzaak der vervol-

ging onder DiocLETiANus,fl/rf.

Schrijft tegen de Christenen,

329.
Hicronymus, IV. 94.

H i e r o n y m u s II , en de ge-

leerdlle uitleggers van zijnen

tijd , Vj. 162. Vaart op eene

fierl<e wij /.e uit tegen joviNi-

ANus, welke het bMgeloof be-

ftrijdt , VII. 170-207. Alsook
tegen viGiLANTtus, VII. 175—
215. Zijn gev< cien omtrent

ketters, 251. Eenen geruimen

tijd, een vereerder van orige-

NES, VII. 137. 331. Verandert

van gedachten omtrent dezen
Leeraar, 332. Wordt, door

viGiLANTirs, van Origeniste-

ry belchuldigd , 333, Zijn ver-

der gedrag, in óen twisr over

ORIGENES, 342.344- NiCUWC
twis' tu,-fcheri hemenRUFiNUS,

346 351-357» Mishandelt Ru-

FiNUs nog na deszelfs dood,

358.
Hieronyrnus, berigt van

gijfie»' droom. V. 139. VII,

120. EenvoorftanderderMon-
iii-
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niken, VI. 51. Verder bcrigt

van hem en zijne fchriften,

52. Bemoeit zich voornaiue-

lijk om vrouwen tot het een-

zaam leven te bewegen , 54.

VII. 148. Zijne bengten van

verfcheidene godvruchtige

vrouwen, 55. 57. 58. 62. 63.

64. 65. 66. Vil. 143 Lijst der

lïijbciboekea volgens hem,
103. Aan5jierkingen van au-

CüsriNus omrrent zijne Over-
zetting van de boeken des O.
Testaments, 144. Hoe en wan-

neer hij zijne Overzetting be-

gon en voortzette, 147. VII.

142. 166.

Hieronymus, uitvoerige le-

\ensbe(chrijving van dezen be-

roemden Westerfchen Kerk-
leeraar. VII. I [3-221.
— zijne geboorte, plaats

en tijd van zijne geboorte,

Vil. 113. Berigten van zijne

vroegere jeugd, 115, Wordt
gedoopt en reist naar Gallien,

117. Zijn verblijf te ^quileja,

en zijn eerfte gefchrift, 11 3.

Reist nzzï Antiochie , 120. Zijn

vermaarde droom , ald. {Zie

ook V, 139.") Wordt een Klui-

2enaar en Monnik, 121. Door
vleefchelijke lusten beftreden,

122, Leert het Hebreeuwsch,
123. Zijne geleerde werkzaam-
heden in de Syrifche Woeftij-
nen , 124. Wordtin kerkelijke

verfchillen bij de Meletiaan-
fche fcheuring betrokken, 127.

138. Schrijft in eenen opge-
imukten ftijl eenen fterk vlei-

jenden brief aan den Room
fchen Bisfchop. T31 Wordt
Presbijter te AntiocUej 134,

Reist naar KonftarJmopolen^

135. Zijne wij7.e van fchrift»

uitlegging, 137. 161. Zijne

fchriften op verzoek van da-
MAsus opgefteld, 141. Zijne

verkeering met godvruchtige

vrouwen, 142. 182. en fchrif-

ten op derzelver verzoek, 145.
Boezemt haar zucht tot hec

afgezonderd leven in, 148.

Komt daardoor te Rome in al-

gemeenen haat, 151. Schrijft:

eenen fchinipendeii brief aaa

ONAZus , 154. Verlaat Rome en
komt in het H. Land, 156. ea
verder te Alexandrie , 157. Ves-

tigt zijn vQxh\\]ï hV] BeiUehem,

158. en blijft in die eenzaam-

heid tot aan zijnen dood, 159.

206. Zijne geleerde bezighe-

den, 159, Zijne verklaringen

van den Bijbel, 160. Zijne

verbeteringen der Latijnfche

Bijbeloverzetting des Oudea
Testaments naar de Alexan-

dryners en eene nieuwe Over-
zetting uit het Hebreeuwsch,
j66. Andere fchriften, 169-

Zijne iwistfchriften tegen jo-

viNiANUS, 170. Zijne brief-

wisfeling met aucustinus, 171.
Wordt ingewikkeld in de twis-

ten over ORiGENEs, 175, (^Zie-

ook VI. 332. enz.) Zijne ver-

dere fchriften, 176. Schrijft'

aan godvruchtige vrouwen^
182. Zijne werken in de laat-

fte 15 jaren van zijn leven,-

189. Mergt zich in de Pelagi-

aanfche verfchillen , 202. Sterft

en wordt te Rethlehem begra-

ven , 206. Bijzondevheden otn-

trent zijn lijk, 207. Wordt
als een Heilige geëerd, 2c8.

Be-
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Beoordeeling van hem door

LUTHER en CLERICUS , 209. Zïj-

jie'verdere beoordeeling door

anderen, 211. 212 Zijne ver-

loren geraakte fchriften, 2 5.

Onechte fchriften aan hem loe-

gefchreven , 216. Uitgaven

zijner werken, 219, Levens-

befchrijvingen van hem, 220.

Hieronymus fchrijft tegen

P£LAGIÜS, IX. 168.

*— van Praag , de ver-

trouwdfte vriend van j. nus,

berigt van dezen Hervormer

,

XIX. 3S3. Wordt ge\7angen in

Konjlans gebragt, 394. Wordt

te regt geftcld en herroept

zijne gevoelens, 401. Trekt

> zijne herroeping weder in,

403. Wordt veroordeeld en

verbrand, 404. Zijne houding

aan den brandftapel, ald.

Hilarion bren,t de levens-

wijze der iVionniken ir Syrië

en Palafiina over, IV. 103.

Hilar ius , verfchillen tus-

fchen dezen Bisfchop van y^r-

les en Paus leo den Grooten,

V. 321. Door LEO gevonnist,

3^5- „. .

Bisfchop van Ptctavium

{Poitiers) werkt in de Wester-

fche kerk ten voordeele van

het Niceïsch geloof, VIII. 9-

levensbijzonderheden

van hem, VIII. 134-165.

Bronnen van zijne levensge-

fchiedenis, 134- Zijne geboor-

te , bekeering en geleerdheid ,

Vlll. 135. Wordt Bisfchop

van Ptctavium, 136. Zijn ge-

drag omtrent zijne vrouw en

dochter, 138. Verdedigt het

Katbolijk geloof, 139. Wordt

naar Phrygie gebannen, 141,

Schrijft zijn boek over de
kerkvergaderingen , 142. Zijn

werk Over de Drieëenheid,

146. Beoordeeling van dit

werk , 152. Woont de kerk-

vergadering teSelenciabij, 153.

Zijn tweede verzoekfchrift aan

den Keizer konstantius, 154.

Schrijft een boek legen den

Keizer konstantius, 155,

Keert weder in Gallien. Zijn

ijver tegen de Arianen, 157.

Zijn werk over de Pfalmen

en over mattheus . 158 i59'

Zijn dood 160. Zijn karakter,

162 Zijne verloren fchriften,

164. Uitgaven van zijne fchrif-

ten en levensbefchrijvingen

,

165-

Hildebert van Mans , zi]n

levensfchets , XV. 82.

Hildegardis, aanmerkingen

over de voorgewende Godde-
lijke Openbaringen van deze

Heilige, XVIII. 248-353;
11 i p p o 1 y t u s , zijne gefchiede-

nis, III. 107. Zijne fchriften,

108. Zijn Paasch- Cirkel, 109.

Zijne gevoelens , iia.

H i n c m a r van Rheims , een
vriend van radeert , verde-

diger van de leer der Iranfub»

flantiatie , XIV. 233. Zija

ftreng gedrag omtrent god-

schalk, 284. 287. 290.

zijn dood en fchriften,

XIV. 288. Zekere fchikkin-

gen van hem voor de Gees-

telijkheid van zijn kerspel,

289. Een voorbeeld van zij-

re ligt- en bijgeloovigheid,

290.

Hobbes, ( Thomas ) des-

zelfs
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6e)fs Deïstifche gevoelens ,

XXIV. (V.) 8;.

Hoen, rCornelis) of HONi-
vs, te Delft gevangen, XXII.
(III.) 51. Overlijdt in den
Haag, 6r.

Hofman, (Daniel) Hoog-
Jeeraar te Helmjlad, veroor-

zaaKt het verfchilover de wijs-

peerte in den Godsdienst,
XXIV. (V.) 331.
Hongere, (Mailgaartde)
^^
Hervormd Leeraar te Tperen

,

ter dood gebragt, XXIÏ. (lII.)

262.

Honius, (Cornelis) of

HOEN te flW/f gevangen, XXII.
(III.) 57. Overlijdt in dsn
Haag f 61.

E o n o r i u s , Keizer in het Wes»
ten , V. 22. Sterft, 27,— zijne wetten omtrent de
Heidenen, V. 28. Omtrent
kerkelijke zaakwaarnemers

,

231. Den geestelijken ftaat,

232. Omtrent ongelukkigen,

245. En gevangenen , 246. Het
geestelijk gerichtshof, 252.

cant. maakt fchikking tot de

verkiezing van eenenBisfchop

te Rome, 296.— zijne wetten tegen de

Manicheên. VII. 230. Tegen
de Donatisten, 252. 362 369.

370. 373- Tegen de Pelagia-

nen , IX. 201. 204,

Honorius van Antun; berigt

van dezen Scholastieken God-
geleerden en zijne fchriften

,

XIX. 83.

Honter,(Joann es) predikt

de Hervorming ih Zevenbergen,

XXiII. (IV.) 7.

Hoogftraten, (Jaliob) ts-

genfchrijver van luther, XX»
(1.) 63. Door LUTHER beant-
woord, 72w

Hoog ft raten, (Ja kob) wei-
gert den nieuwen Eed aan
den Koning, XXII. (III.)

264.

Hoogenlaag, (Jan) Priesi

ter te Haarlem, houdt een mond-
gefprek over dtn Godsdieii5(w
XXII. (III.) 251. \
Hoogt» (Everhar dus van
der) geeft eenen Hebreeuws
fchen Bijbel in het licht , XXV.
(VI.) 108.

Hoornbeek, (Johannes)
Hoogleeraar te Utrecht, des-

zelfs verdienden in de Dogma-
tifche Godgeleerdheid, XXV^
(VI.) 168.

Hoorn, (Willem van)pre-
dlkt in Zeeland, XXII. (III.)

212.

Hoorne (de Graafvan>
gevangen genomen , XXII»
(111)276.

te Brusfel onthoofdt
XXII. (III.) 2b6.

Hoppe rus, (Joachim) vark

Sneek, lot Prefident der Staten

Generaal aangelleld , XXII,
(lil) 184-

Hospinianüs, (Rudoï
phus) verklaart zich tegen
het ontwerp van eendragt^

XXIII. (IV.) 121.

Hottinger, (Nic.) ËijzOa-

derheden van dezen eerllesi

Martelaar voor de Hervorming
in Zwitferland , XX. {L)
318.

Houward, (K at har i na)
trouwt met iiendrtk VIII Ko
ning vafl En^sland^vrsDie laa^

b caiï'
r
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daarna Iaat onthoofden, XXI,

Cn.) 307- 310.

Huber, (Samuel) deszelfs

leer en gevoelens, XXIII.

(IV*) 166. i63. Beftrijdc de

gevoelens van beza, 107. ïe
Wittcnberg als Hoogleeraar aan-

gefteld en van zijn ambt ont-

zet, 169. 170,
' verfchillen met denzel-

ven over de verkiezing tot za-

ligheid, XXIV, (V.) 329.

Hugo van St. Caro, geeft eene

verbetering van de vulgata,
XIX. jp. Nader berigt van de-

zen fchrijver , 24. Zijne Concor-

iantice Sacrorim Blbliorum, 25.

Zijn Postillce in uniyerfa Biblia,

34-

Hugo, Aartsbisfchop van Roiien.

Berigt van dezen Scholastie-

ken Godgeleerden en zijne

fchriften, XIX. 82.

Hugo vanSt. Fictor, Kanunnik
re Parys. Berigt van dezen Scho-

lastieken Godgeleerden en zij-

ne fchriften, XIX. 114.

H u i k e f 1 o o t, (J o o s tjSchout

van Hoorn , tracht de vergade-

ring der Gereformeerden te ver-

hinderen, XXIL (UI.) 207.

Huifeman, (Johan) God-
geleerde ie Leipzig ,

geeft een

Theologisch Systema in het

licht, XXIV. (V.) 2cS.

H u i f i u s, ('H e n r i li u s) Hoog-

leeraar te Duisburg, zijne ver-

dienden in de godgeleerdheid,

XXV. (VI.) i6i. 165.

H u 1 s t, (F r a n c o i s v a n d e r)

Raad in Braband, eerfte Inqui-

fitcur in de Nederlafide?i, XXU.
(III.) 44.

«->?=-»'- wordt uit zijnen dienst

gezet, en weder herfleld#

XXII. (III.) 55.

H u n g e r , Bisfchop van Utrecht

op de Synode te Aken, XXII,
(III.) 2.

Hus, (Joannes) Stichter der
hoofdveranderingvan dengods-
dienst in Bohème. LevensberigC
van hem, XiX. 381. Zijn eer-

fte aanval op cenen der toen-

malige Pausfen, 383. Wordt
door den Paus voor eenen ket-

ter verklaard, 385, Zijne ver-

dere aanvallen op den ftoel

van Rome, 387. Wordt voor
regtzinnig verklaard zelfs door

den Pausfelljken Kettermees-

ter in Bohème?!, 389. Reist ge-

moedigd naar de Kerkvergade-

ring te Konfians ald. Komt met
eenen vrij geleibrief van den
Keizer te Konjians

, 390. Wordt
gevangen genomen, fchoon niet

afgeweken van het toenmalig
kerkelijk geloofsftelfel, 392.
Onbetamelijk gedrag der Kerk-
vergadering omtrent hem

, 396.
Wordt veroordeeld en ver-
brand, 397. Zijn gedrag bij

zijne teregtftelling, 399 Aan-
merkingen omtrent dien Her-
vormer, 400. Verbittering der

Bohemers over zijnen dood

,

401.

deszelfs leer in Neder^
land overgebragt, XXI1,(I1L)
II.

Hutten, (Ulrich van) me-
defchrijver der Epistolce ohscu-

rorum viroTum, XV, i83<. Ver-
der berigt van hem, 184-

een vurig voorftander

vao de zaak van luther , fterft,

XX. (I.) I3S.
HuC-
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H u 1 1 e r , CL e o n a r d) Godge-
leerde (g fVittenberg , vervaar-

digt een leerboek der Systhe-

'HiaLifche Dogmatiek , XXIV.
CV.) 194-

H y p 3 1 i 3, eene geleerdevrouw,

wotdc ongelukkig vermoord,
V. 148.

Hyperius, (Getard Ac-
dreas) of van ieperen.
Hoogleeraar te Marburg, zijne

verdienden in de Dogmatifche
Godgeleerdheid, XXV. (VJ.)

147.
Hyrkanus, zijne lotgevallfin

,

i. 3. 4.

I.

Ignatius, Bisfchop v^nJlex-
andrie, ondergaat den Martel-

dood, II. 18. Aanmerking over
denzelven , ; 9. En over d£ echt-

heid van zijne brieven, 22-31.
door criEGonius XV.

onder de Heiligen gefield,

XXVI. (VII.) 10.

Ignatius, Patriarch van Koji

jlantinopolen , afgezet en foti-

us in zijne plaats aangefteld^

XIV* 116. FOTius afgezet en

IGNATIUS weder herfteld ,330
Sterft, 338.

inyricus,(Matthia8Fla-
cius) Luthersch predikant uit

t)uitschlantl overgekomen ,

XXII. (III.) 260.
• tot Hoogle<^raar te Je-
na aangefteld, XXIII. (IV.)

147. Gevolgen hiervan, 148.

Deszelfs dwalingen, 149. Hij

wordt uit ^'ewfl verdreven, 151.

1 1 p e n dam, ( J a c o b v 3 n) ge-

hei mfchr ij ver van Brederode te

'^fM./ö/onthalsd,XXlI,(III.)263.

; Jijb

In igo, of IGNATIUS, Heer vaa
Ognes en Loijola, (licht de or-

de der Jezuiien, XXIIJ. (IV.)

338.
Ir e neus, Bisfchop van Lionsi

bericht aangaande hem en ?,ij-

ne fchrifren, II. 230. eenice
plaatfen uit dezelve aangehaald,

234. 236. 242. 244. 245 246.

2S4- 259. 261. 263- Ö67. Zijr.é

zonderlinge gevoelens /j/i enzj

Aann\erking omtrent derzelvet
opgaaf, 270.

in zijne zonderlinge ge-

voelens zijn de zaaden te ont-

dekken van die, welke nader-

hand, onder de Christenen
meer algemeen geworden zijn ,

271.
Iren^eus, (Christopho-
rus) aanhanger van illyiii-

cus, XXIII. (IV.) 151.

Ifab eila of E! i zabeth, ge*

malin van christiern II. Ko-
ning Van Denemarken s harö
godsdienftigheid wordt zeei

geprezen , XXJ.I. (III.) 534
Woordewisfeling van dezelve

met haren broeder FKROiKANn j

haar affter ven befchreven, 54*

Ifi dor us, X. 276
Ifidorus, Aartsbislchop van
Hispalis , (lelt een voorfchrifê

op voor zijne Spaanfche Mon-*

niken , XII. 7. Zie verder vail

hem, 117. 166.

Ifidorus Hispalenfis;bes
rigt van dezen Geleerden, XL
177. XII. 117.

Is rael, (Georgi us) leeraaf

der kerk van de Boheem''chö

broeders te Pojai, XXIII. (IV.)

20. Tot Superinterdem van

Polen verkozen , 22. Leemiaf

a ié
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te Tarnou, in de gevan^^enis

gcxTorpen doch ontvlugt
,

XXIIl (IV.) 4!^.

1 1 h a c i u s , Bisfchop van Osfo-

nuba in Spanje, zijn karakter,

VII. 267. Gaat de Priscillia-

nisten tegen, 26B. Zie verder

van hem, 271. 273. Afgezet,
28-.

Ivo ofives, berigt van dezen

Latijnfchen Kanon ist, XVII.
326. Zijne werken, 328.

Ivo, Bisfchop van Chartres

,

fchrijft over de Liturgie,XIX.4.

J.

|ablonsky,(DanielErnst)
geeft wBerlynGenen Hebreeuw-
fchen Bijbel in het licht, XXV.
rVI.) 108

Jacobszoon, (Laurens,)
bijgenoemd reaal van Amjler-

dam , bevordert de vergaderin-

gen der Hervormden , XXII.
(III.) 2C6.

Jacobus, de Apostel, ont-

hoofd, I. jjC- HLcft in verre

landen nooit het Euangelie

verkondigd . I, 177 227.
— de Kleine, I. 230. Ter
dood gebragt, 244. Zijn Brief

315.

Jakobus, Bisfchop vzn Niji-

bes; berigren omtrent hem,
IV. 279.

Jakobus I. Koning van En-

geland, begunftigt de Episko-

pale kerk, XXV. (VI.) 35.——— aanflagen tegen zün le-

ven door de Jezuiten, XXVI.
(VII.) 51.

Jakob V. Koning van Schot-

land. Kort berigt van hem

en zijnen dood, XXI. (lï.)

344- .347-

Jamblichus, Eclectisch Wijs-

geer; zijne gefcliiedenis, en
fchriften, IV. 7.

Jan, Koning van Engeland;
zijn karakter , XVI. 198. Zijn

gedrag omtrent Paus innocen-
Tius, III. 2CO. Wordt door
den Paus afgezet en zijn Rijk

aan den Koning van Frankrijk

aangeboden , 204 Wordt van
den ban ontflagen en moet eenc
fchandelijke vernedering on-
dergaan , om zijn Rijk weder te

krijgen, 206. Verdere voor-

vallen in zijne regeering, 207.

Oorlog met de Grooten en Ba-

ronnen des Rijks, welke door
den Paus in den ban worden
gedaan, 208. 210. 212. De
twist eindigt met zijnen dood
in bet jaar J2i6- Opgevolgd
door zijnen minderjarigen zoon
HENDRIK III , 213.

Jan, de Jlandvastige , wordt
Keurvorst v^nSakJen, XX. (I.)

154. Zie SakJen.

J a n s f e, (K o r n e I i s) Bisfchop

van Tperen, (licht c^en aanharg
der Janfenisten, XXVI. (VII.)

II.

--

—

'— zijn roem als Godgeleer-*

de, XXVI. (VII.) 127.

zijn gedrag in de tw'is.

ten met deMolini«ten, XXVI,
(VII.) 183* Deszelfs werk door
URBANus VIII. veroordeeld,

184.

Janszoon, (Herman) van

.Amjlerdam , te Antwerpen om-
gebragt, XXII. (III.) 151.

Janszoon, (Adriaan) Pas-

toor te Ysfelmonde, in den

Haag
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Haag verbrand, XXII. (III.)

302.

Janszoon, (S i jbran d) Pas-

toor te 5c//a^f«, in den Haag
verbrand , XXII. (lil.)

302.

Janfen, (Joris) Hervormer
in Denemarken, XXI. (II.)

192.

Jefus Christus. Nieuwe or-

de van zaiien door Hemaange-
bragt, I. I.— Burgerlijke en Kerkelijke

toeftand der Jooden, ten tijde

van zijne geboorte, I. 2-22.
der Heidenen, 23-50.

Zijn Geboorte- Jaar is

onzei<er, I. 52. Ais ook zijn

Geboorte -dag, I. 55.— is afkomflig uit het ge-

flagt van david, I. 58.

zijne gelchiedenis heeft

een onderfcheidend kenmerk,
1.61.
— de geboorte van zijnen

voorloper voorzegd, J. ald.

— zijne geboorte aan deller-

ders bekend gemaakt , I. 66. En
door de Oosterfche Magi.aan
het Hof van hkrodes, I. 68.

tijdorde der gebeurte-

nisfen.bij zijr e geboorte, niet

zeker te bepalen, I. 68- aant.

•— befneden en in den Tem-
pel voorgefteld , I. 73.
— te Nazarethy in ftilte,

opgevoed, F. 74..

< geeft, al vroeg, een
blijk van zijne wijsheid , 1. 76.

• flaat zijnen Varier, in

desielfs handwerk, ten dien-

fte , I. 7R.

i' Fabelen aangaande zij-

Bg-liindsheid, I. yg,

Bb

JefusChristus, wordt door
joANKES gedoopt, I. ^5.

wordt verzogt in de
Woeftyne; — en vervolgens

door joANNES , als de Mesfias"

aangeweezen, I. 86.

zijn eerfte wonder te

Kana, I. 87.

'

aanvaart zijn Leeraar-

ambt te Jerujakm, I. 88. En
drijft de verhandelaars en wis-

felaars uit den Tempel, ald.

houdt een mcndgefprek
met NicoDiiMüS, I. 89.

laatfte getuigenis van

JOANNES den Dooper , aangaan-

de Hem , I, 90.

hoe de Leerlingen van
JOANNES den Dooper^ omtrenfc

Hem dachten , I. 94,
vervolgt zijne prediking,

1.95-
zendt LXX Leerlingen

uit , om zijne leer te ver-
breiden , I. 96.

ook verkiest Hij XII
Apostelen , I. 97.

waarom JEZUS zelve niet

gefchreven heeft, I. 100.

-^ korte fchets van zijne

Leer, I. 102. 107.

zijne Leerwijze, 1. 108.

En bewijzen voor zijne leer,

I. 109.
zijn karakter, I, iii.

zijne wonderwerkenen
voorzeggingen, I. 112. 113.

hoe lang Hij gepredikt

hebbe, I. 114 en aant.

Hij leerde alleen onder

de Jooden, 1. 116.
— opgang van zijne Leer

en tegenlland tegen dezelve,

I. 117.

3 Je^
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JezusChristus, of zijnLeer,

'bij zijn leeven, reeds opgang
bij de Heidenen gemaakt heb-
be, I. n8.

? wat men te denken heb-
be van eene briefwisfeling,

tusfchen Hem en Koning aü-
GAKL'S , I. 118-125.

^ het oogmerk van zijne

leer en verrigcingtn, I. 126.
" zijn dood, opftanding
en hemelvaart, I. 128-135.
r^ qeloof'.vaardigheid van
zijne gefchiedenis, J. 136.

^ waarom bij ongewijde
Schrijvers van zijnen tijd, zoo
weinig van Hem is aangetee-
kend , I. 138.

ï= • gefchiedenis van zijne

aanhangers en belijders, van
zijn Hemelvaart tot den dood
van HERODES AGUIPl'A, I. I43-
180.

^ wat aanleiding gegee-
ven heefc om zijne Godheid ie

ontkennen, II. 216. 219.

t=- ' gevoelens der Christe-

nen omtrent zijne Godheid in

de tweede eeuw en vervolgens,

II. 113. 121, 123. 168. 175.

^96. 210. 261. 308. — III. 2.

6.85 lóo. 247. 2ör. 275.284.

297. 3^3- 394 • 405. 416-418.

430. 432. 434. Zze ook ARius,

en IV. 288.
=_.—,— omtrent zijne Menfche-
iijkenatmir, 309. 342. III. 85.

278. 298. 405. 431-
"-—— omtrent zijne Mensch
•wording en het oogmerk van
dezelve, III. 297. 393. 419.

431- 432.
^•—— omtrent de Vcrlosfin-

ge door Hem , IL 263. 309,

37Ó. III. 90. 297. 303. 304^

393' 396. 419. 432. 433.

Jefus Christus, omtrent zij-

ne aanbidding, IX. 65.

zijn Geboorte- Feesten
andere Feesten ter vereeringe

van Hem, wanneer in de 4d©
Eeuw gevierd v/erden, VII,

2Ó-31.

Joachim Cistercienfis,
Abt van Flora in Calabrie ; zijn

twist over het Boek, het Eeu-
wig Euingelie der Franciska-

nen, 195. Zijne voorzeggin-

gen ald. en 196. Spreekt niet

met grooten roemvan de Room-
fche Kerk, 107.

JoanCafimir, Koning van
Polen , bekrachtigt de verbind-

tcnis van de Roomschgezinden
en Euangelifchen, XXIII. (IV.)

33.

J o a n n es de Dooper , zijne ge-

boorte voorzegd , I. 61. Worde
befneeden, I. 63.

begint te prediken en
te doopen, I. 81.

doopt jESUs , I. 8$.

zijn laatlte getuigenis

aangaande jesus , I. 90.
> wordt gevangen en (er

dood gebragt , I. 91.

getuig-iiis van JOSEPH.US

aangaande hem, onderzogt, I.

92. yJa7it^

velen van zijne leerlin-

gen bleeven ongelovig omtrene

JESUS , I. 94.

j o a n n es, de Jpostel ; aanmer-

king omtrent de Inleiding vaa

zijn Euaiigeiie, I. 95.
^ zijne verrichtingen I.

150. 162. 163.
———« eenige bijzond§r.he-

dei^
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den omtrent hem , I. 287-

29X-

J o a n n e s , aanmerking omtrent

zijne fchriften, I. 307-313.

J o a n n e s , aanmerkingen over

de plaats, i joh. 5 7. III. 124.

j o a n n e s , Bisfchop van Jeru-

Jalem; berigt aangaande hem,
VI, 322. Zijn gedrag in den

twist over origenes , 323. 341.

343. 344- 346.

Joannes, Bisfchop van Kon-

Jlantinopolen , X. 156, Twist
tusfchen hem en den Bisfchop

van Rome, over den ïitel van

Algemeenen Bisfchop , ald.

Verder berigt van hem, 157.

Joannes, Patriarch van yin-

tiochie , zijn gedrag in den twist

met NEsTORius, X. 361. enz.

Joannes Damascenus, ver-

werft zich roem door zijn za*

menftel der Godgeleerdheid

,

XII. 156. Verder berifzt van

dezen Schrijver en zijn Werk,
IX. 157-165.

Joannes van Salisbury , tegen-

ftander der Scholastieke Wijs-

begeerte, XV. 98.

Joannes, (Plermanus) pre-

dikt de Hervorming in Neder-

land, XXII. (III.) 91.

Jonas, (J us lus) ceszeifs boe-

ken ten vuure gedoemd, XXIi.
(III.) 67.

Jonge, (Joostde) Predikant

te Leerdam, door de Spaan-

fchen opgehangen , XXII. (III.)

332-

Jofephus, (Flavius) Jood-
fche Gefchiedfchrijver, i. M.
6. 33.

<- getuigenis van hem,
aapgaande joannes den Dooper

JBb

onderzogt, l.gi.aant. En aan-
gaande jEsus, 1. 142. Aangaan-
de den dood van herodes a-
GRiPPA, I. 179. Verhaal om-
trent den dood van jacobus
den Kiemen, 246.

Joris, (David) van Delft ,

berigt omtrent deszelfs dwaza
leer, XXIII. (IV.) 187. Zijn
dood, 188. •

J
o V i a n u s , Keizer na den dood
van julianus, V. i. verleent:

aan allen vrijheid van Gods-
dienst, 3. Sterft, ald. VIII. 13.— begunftigt de Katholij-

ken, VUL 12 rierilelt atha-
NASius te Alexandrie , 114.
Jovinianus, Monnik te /2o-

me , fchrijft tegen het bijgeloof,

waar over hij door hierony-
Mus verketterd wordt, VI. 206-
214.

J u d 33 ,
(Leo) Predikant te Zu-

rig, deszelfs verdienden in de
Hehreeuwfche Letterkunde ,

XXV. (VL) 99.
geeft eene Latijnfcho

vertaling van den Bijbel uit,

XXV. (VL) III.

Judas, zijn Brief, I 315.
Judas, een beroemd Leeraar,
bijdejooden, brengt de Mwft-
na tot ftand, II. T04.

Julianus, Bisfchop van Fola-

num, helt over totdezijdevan
pelagius , IX. 205. Verdere be-

rigten van hem, ald. 214.
Julianus, ( Keizer ) gemeen-
lijk de Afvallige genaamd,
fchrijft fchimpfchrifcen tegen
de voorgaande Keizers; bij-

zonderst tegen konstantiji?
de Groote , IV. 39,

.- door KOjjsTANTius, tot

4 Cx.
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Cjefar aawgefteld , IV, 251. In't

jaar 3Ó0 Door zijne Soldaten

tot Keizer uitgeroepen , ald.

Julianus de j^fvallige ; de

Christelijke Godsdienst onder-

gaat onder hem eene geheele

, verandering, IV. 410. De ge-

fchicdenis van zijne jeugd,

413. Belijdt 20 jaren lang het

Christendom, 4%4. Legt zich

toe op de wijsbegeerte en wel-

Iprekenheid, 415. Omhelst in

het geheim het Heidendom,
417. Beoordeeling van zijnen

afval, 421. Oefent zich te -r^-

tketie in de wetenfcbappen

,

423. Wordt Cffifar en Veld-

heer aan denRhijn, 425. Tot
Keizer uitgeroepen door de

Soldaten , 426 Belijdt het

Heidendom openlijk
, 428.

Voorbeelden van zijn bijge-

loof, 429. Wordt als Keizer

erkend, 430. Herftelt het Hei-
dendom, 43 r. Verkeert met
JHeidenfche Wijsgeeren , 433.
Begunftigt de Heidenen met
ambten en (luit de Christenen

uit, 434. Zijne gevoelens , als

Heidensch Wijsgeer , 435.
Prijst den Heidenen de deug-

<3en der Christenen aan, 437.

^ijn gedrag omtrent de Chris-

tenen , 439. Roept allegeban-

ren Bisfchoppen terug, 441.
Vej-Wedt den Christenen on-

derwijs te geeven in de wel-

fprekcnheid en Griekfche ge-

Jieerdheid, 442. Ontneemt den

Geestelijken hunne voorreg

len, 443. Hoont de Chriate-

^ea , bij alle gelegenheden,

443, Laat den Heidenen o.ngec

flirafi lP.e, geweld te pleegen

aan de Christenen, 447. Zija

gedrag te ylntiochie, 449. An<
dere voorbeelden van zijn lisi

tig gedrag jegens de Christe-

nen, 451. Ook gaf hij voor»

beelden van zachtmoeJigheid
en verdraagzaamheid, 454,
Schrijft tegen de Christenen,

456. Uitwerking van zijn ge-

drag op de Christenen, 459,
Zijn Leermeester ecebolius
neemt het Heidendom aan, doch
keert daarna tot het Christen-

dom terug, 459. Onderneemt
den Tempel te Jerujalem te

herbouwen, 460. Dit wordt,
op eene wonderbaare wijze ver-

hinderd
, 462. Aanmerkingover

deze gebeurtenis, 463. Uit-

werking van dit geval op hem
en op de Jooden, 465. Trekt
tegen de Perfen te veld, Voor-
teekcnera van zijnen dood, 466.
Wordt gewond en fterft, 468.
iJijzonderhedcn van zijnen
dood, 469. Invloed van zijne

regeering op het Christendom,
472.

Juliard, (Johannade)fticht
de Nonnenorde der Jonkvroui
wen van de kindschheid vaa
JEZUS, XXVL (VII.) 37.

Juli usAfricanus, zie avm-.
CAKUS

J u 1 i u s III. opvolger van Paus
PAULUS III. Zet de Kerkverga--

dering te Treme voort, XX,
(I.) 262.

J u 1 i u s , (Paus) III. levensbe-
rigten van denzelven, XXIII^
(iV,) 302-305.

J u I i u s , Hertog van Brunsw-jk^

zeldzaam gedrag van den-»

zei ven , omtrent het onc-

werf,
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werp van eeridragt, XXIII. (IV)
128.

Jun ius , (Fr ancisk us)
verbetert de Nederlandfche ge-

loofsbelijdenis, XXII. (11 O
168. Levensbijzonderheden

van hem, 194.217.252.269.
Geeft eene Latijnfche vertaling

van den Bijbel in het licht,

XXV. (VJ.) iir.

Justin ianusl, Keizer in het

Oosten, zijne Regering, X.

5. Sticht eene Kerk te Konjlan-

titiopolen, aan de H. sophia ge-

wijd, nog heden in wezen , 6.

Laat door TREBONfANUS en an-

deren een Wetboek vervaardi-

gen
, 7.

,._ zijne wetten omtrent

de Geestelijkheid, X. iii.

114. 142. XI. 365.

Jusiinus de Martelaar; berig-

ten aangaande hem en zijne

fchriften, II. 109. enz. Aan-

merking omtrent zijn verweer-

fchrift en famenfpraak met
den Jood tryfon , 120. 122.

Hij was van een verdraagzaam

karakter, 123.

Justinus, Keizer in het Oos-

ten, zijne regering, X. 4. XI.

91.

Juvencus, (Ca jus Vetti-
usAquilinus) een Dich-

ter, onder de Christenen , IV.

II.

K.

Kaars, (P i e t e r) Hopman der

Nachtwacht te Amfierdamt ver-

oordeeld, XXII. (III.) 291.

Kalf, (W 11 1 e m M a a r t e n s-

?0Qn) baljuw van Amftel-

landy te Amfierdam gevangen

,

doch vrijgefproken , XXII:
(lil.) 291.

Kaligula, (Kajus) volgt

TIBERIUS op, I. 167.

rampen der Jooden» on-

der zijne regeering, I. 168.

Kant, ( Il e i n i e r) van /Imfter-

dam, bevordert de vergaderin-

gen der GerefortReerden , XXII.
(III.) 206.

houdt te Haarlem een
mondgefprek over den Godif
dienst, XXII (III.) 251.

Karel de Groote, aanvaardt het

Frankifche Rijk, X. 157.

zijne pogingen tot

herftel der geleerdheid, Xl.

169. Of hij de Hooge School
te Farijs gellicht hebbe, 173.
Eene bijzonderheid van dezen
Vorst in het bevorderen der

fcholen , 174. DeSakfers, door
zijne overwinningen, tot het
Christendom gebragt, 284-288.
Zijne wetten voor hun omtrent
den Godsdienst, 291. Wordt
voor Heilig verklaard, 296.
Verbetert den Leerftand der
Geestelijken, 361. 363. Tracht
de Monniken nuttig te maken
voor den Staat, Godsdiensten
Wetenfchappen , X!I. 14.— twisten tusfchcn hemen
den Bisfchop van Rome, over
het regt der aanfteiling van
Bisfchoppen, XII. 87. En over
de opperheerfchappij ovet Ra-
me, 88.— LEO III. Bisfchop van
Rome, erkent hem als Opper-
heer van Rome, XII. 88.

wordt Keizer van bet
Westen,XII. 9 1. Zijne zorgvoor
de belangen der Kerk, 98. 99-

5 Kai
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K a r e 1 de Groote , eene zegwijze

van hem, XII. loi.

. zijn zorg tegen het bij-

geloof, XII. 121, Rigt zang-

fcholen op, ^23.

zijne zorg voor de La-

tijnfche overzetting, XII. 145.

En voor de Predilcacien, 176.

Mengc zich in den twist met

de Adoptianen, 247. En over

den uitgang van den H. Geest,

275. Aanmerkingen omtrent

een Boeii van hem tegen de

Beelden, 349-365. Beoordye-

ling van dit Werlc, 366. Zijn

verder gedrag in dien Beelden-

twist, 368. enz.

, Zijn dood, XIII. i.

Kar el, van An\ou, worde Ko-

ningvan 5/ci/ft?, XVI. 281. 204.

Onlusten onder zijne rege-

ling, 285. Zamenzweering te-

gen hem, bij de Siciliaanfche

Vesper, 298. Sterft, 301.

SCarel Martel; zijn gedrag

omtrent de Geestelijken, XI.

375-
, ^ .

Karel. zoon van den Koning

van Bohemen, wordt, in plaats

van Keizer lodewyk die onder

den Pausfelijken ban lag, tot

Roomsch Koning verkoren

,

XVII. 24.
. zijne verkiezing door

verfcheideneRijksftanden voor

Tiietig verklaard, XVÜ 30.

Een Tegen - Keizer verkoren

,

die echter weer afftand doet,

en KAREL moest zich nog eens

laten verkiezen , ald.

. wordt in'sPausfennaam,

te Roms gekroond, XVil. 37.

... diepe eerbied, door hem,

teiJoiBeaandqnPausbewezsD, 43.

Ka rel, zijn zoon wenzel of
WENCEsLAus, bijzijn leven tot

Roomsch Koning verkoren,
XVII. 49.

K a r e I V. heerschzuchtige oog-
merken van dezen Keizer, XX.
(I.) 6. Volgt Keizer maximi-
LIAAN op , 77. 87. LUTHER
fchrijft aan hem eenen Brief,

88. Ontbiedt luther voor de
Rijksvergadering te Worms ^

98. Doet LUTHEU in den rijks-

ban , 106. Neemt Paus kle-

MENs VII. in Rome gevangen,
doch verzoent weder met hem,
160. 162. Doet eene rijksver-

gadering te Spiers bijeenkomen,

178
vrede tusfchen hem en

de Protestanten, in 1532, te

Neurenberg gefloten, XX. (I.)

206. Zijne magt ten hoogften

toppunt geklommen, 256.
— Laat een formulier van

geloof opftellen, het welk den
naam van Interim kreeg, XX,
(I.) 258.

wordt door maurits ,

Keurvorst van Salijen , beoor-

loogd en tot den vrede te Pas-

jan gedwongen , XX. (I.) £64.
—' Doet afftand van de re-

gering, en fterft, XX. (I.)

269.

verleent octrooi aan

de Rhethor ijkers, XXII. (III.;

41.

laat een plakaat tegen

LUTHERS leer in de Nederlati'

den afkondigen, XXII, (III.)

44.
geeft te Kamerijk een

plaksat uit in 1529. XXII.

(111)32,
Ka-
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Karel, (Keizer) V. doet

afiland van de Nederlanden zin.

PiLIPSll. XXII. (111.) 112.

Karel IX, wordt Koning van
Frankryk, XXI.(I1.) 2 : 7. Woont
het vermaard mondgefprek te

FoisJ'y bij, 224. Zijne zuster

MARGAUETHA trOUWt met HEN-
DRIK 1.V.25S. Gruwelijke moord
aan de Hervormden gepleegd

te Farys , bij de voltrekking

van dat huwelijk, 261. Zijn

dood, 265- Opgevolgd door
HENDRIK III. ald.

Karel, (Hertog) van eo-

MOND, geeft een plakaat uit

te Arnhem, in 1529. XXII. (III.)

73-
,Karoloraan, Hertog der Fran-

ken ; zijne wetten omtrent de
Geestelijkheid, XI. 367.
Katharina de Medici s,

Nicht van Paus clemens VII.

hU*3ft met HENDRIK DE VALOIS,
XXI. (II.) 163. Neemt het

bewind van zaken in handen ,

toen de kroon van Frankryk

aan haren zoon FRAi^cois II.

kwam, 193, Vleit de partij

der Guifen ald. Zie verder van
haar, 218. 219. 220. 224. 246.

249, 255.

Katharina van borre,
trouwt met luther, XX. (I.)

151, Sterft, 251.

]K. e i z e r
, (J a n d e") te jintwer-

pen verdronken, KXU. (III.)

i6i.

Keizersberg, (J. Gailler
van) berigt van zijnen preek-
irant, XIX 214. En preeken
over het Narrenfchip van s.

BRAND , 215. 240.

I^empen, (Jan van) uit het

fticht van Keiden gehoon ig.

Prior van het klooster onzer

lieve vrouwe vificatie nabij

Haarlem; berispt het gedrag

der kloosterlingen, XXII. (III.)

20,

Kempis, (Thomas a) poogt
de verdorvcne zeden der Gees-
telijken te verbeteren, XXII,
(III.) 27.

Keuchlinus, (Joannes)
te Amjlerdam tot Predikant be-

roepen, XXII. (III.) 355,
Keulen, (Pi e ter van) te

Breda in de gevangenis door

zijne dienstmaagd vertroost en
met haar verbrand , XXII. (UI.)

295-

K i 1 i a n , berigt van dezen ler-

fchen zendeling, XI. 222.

Klaaszoon, (Adriaan)
burgemeester van Middelburg

,

beguniligt de beeldftorming,

XXII. (III.) 231.

Klaaszoon, (Anthonis)
predikt te Leeuwaardan ,XyiU.^

(III.) 238.

Klara, ftichteresfe van de or-

de der Klarisfen, XVIII. 78.

Klaudius, volgt kaligula
op, I. 176. Maakt Judea op
nieuw tot eene Provincie. I,

180. Vcrgel. 167. Verdrijft de

Jooden uit Rome , 1. 199, Sterft,

I. 207. 210.

Kleef, (An na van) de vier-

de huisvrouw van hendbik
VIII. Koning van Engeland,

XXI. (II) 307. De Koning
fcheidt zich van haar, 308.

K 1 e m e n s , de Romein ; aanmer-

king omtrent zijne fchriften,

I. 330-333-

KU m e n s yao Alexandrie , be-?

roemd
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roemd Leeraar in de fchool

te Alexandrie, II. 228.

K I e m e n s, (T i t u s F I a V i u s)

ALEXANDRiNus , bijzonderhe-

den van hem , II, 298. Zijne

geleerdheid, a/rf. Zijne fchrif-

ten, 299. 302. Zijn verloren

fchriften , 303. Oordeel over

hem , 304. Voorbeelden van

zijne gevoelens, over de over-

levering van eene geheime leer,

305. Over de waarde der Hei-

denfche Wijsgeerte, 307. Over
de Godheid van JE5US, en God
den Vader, Zoon en Heiligen

Geest, 308. Van jesus men-
fcheijjke natuur en verdienden,

309. Van den vrijen wil, 310.

Omtrent eenen tusfchenftaat

ra den dood, 311. Over het

H. Avondmaal, 313. Zijne aan-

merking over den Marteldood

,

3H-
Klemens; een zoogenoemd
Ketter, XI. 262.

Klemens III. door Hendrik
IV. Roomsch Koning , tot

eenen tegenpaus van gregori-

us VIL verkoren, XVI. 39,

Kroont hendrik IV. tot Kei-

zer, 43. Zie ook van hem
, 54.

58. 60. Zijn dood, 67. Zijn

karakter, 68.

Klemens VII. volgt Paus ha-

DRiANus VI. op , XX. (I.) 140.

Wordt door kabel V. in Ro-

me gevangen genomen, 160.

De Keizer verzoent met hem,
162.

•—!-— treedt in onderhande-
ling met den Keizer over het

beroepen eeneralgemeene kerk-

vergadering. 210.

e-r^—-r- ftfiU dsn Kardinaal de

MARCHA tot Opperinquifiteor

in Nederland aan, XX1I.(III.)

46.

levensberigt van den-
zelven, XXIII. (IV.) 283-293.
Klodwig, Koning der Fran-

ken, wordt gedoopt, X. 74.
Aanmerking over deze bekee-
ring, 75. En de Heilige Olie,

bij zijne zalving, 76. Of hij

bet eerst den titel van j^ller-

christelijkjie Koning gedragen
heeft, 78. Andere bijzonder-

heden, 79. Zijn flecht gedrag

en gevolgen van zijne bekee-
ring voor de zeden der Fran-

ken ,80. 8r.

K n i p p e r d o 1 1 i n g, een d weep-

zuchtig Herdooper in Zweden ,

XXI. (II.) 75.

Knipperdolling, (B er-

nar d) voorzitter van den raad

der wederdoopers te Munjler»

XXIII. (IV.) 183.

Knox, (John) voornaamfle
Hervormer v^n Schotland, XXI.
ni.) 360. Zijn dood, 362.
Zijne loffpraak, 363. Zijn ka-

rakter, 354.
Konftantius Chlorus en
GALERius , worden Keizers,
III. 312.—'-— was een beminlijk en
zachtaardig man, III. 313.

of de vervolging van dio-

cLETiAAN, in zijn gebied ook
heeft plaats gehad ? III. 341.

(lelt zijne Christen -Ho-
velingen op eene bijzondere

toets, III. 342.
-. doet alle vervolging in

het Westen ophouden , III, 345.
Na zijn dood opgevolgd door

zijnen zoon koj}stamtiki;s348.

K o d-
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Kodde, (Adriaan Jan en

Gijsbercvan de r)ltichteis

van hetgenootfchap derRhijns-

burgers, XXV. (VI.3 310
Koen raad Ilf. wordt Keizer,

XVJ. 116. Sterfc, opgevolgd
door zijns broeders zoon fre-

Derik, 129.

Koen raad IV. zoon van fre-

DP.aiK II Keizer, handhaaft

zijn regt tegen den Paus, XVI.

tós.
Koenraad, Bisfchop van U-
trecht, een ijverig voordander
van HENDRIK IV. tegen den

Paus GREGORIUS Vil. XXII.
(IlI.) 2.

Kolyn, (Klaas) berigt van

hem, XV. 207.

Koning, (Carolus Regi-
us of de) Karmeliter Monnik
te Gend , te Brugge gevangen

en verbrand, XXK. (III.) 120.

K o n i n gi (I o h a n F r e d e r i k)

geeft een Theologisch Systema

uit, XXIV. (V.) 211.

Konings, (Johanna) te

Veurne gevat en ter dood ge-

br.igt, XXII. (III.) 158.

Kon stans, zijne wet in de

zaak der Monotheliten, Typus
genoemd, XII. 215.

Konstantinus de Groote

,

zoon van konstantius , als

Gijzelaar , aan het Hof van ga-

LERius . naauw bewaard, III.

327. Ontkomt zijne bewaring
door de vlugt, 345. Wordt
voor Keizer verklaard, 348.
Herftelt, in zijn gebied, de
Christenen in hunne vorige

Godsdienstoefening, 349. Krijgt

den titel van augustus, 350.
Geeft een bevelfchrift, ten

voordeele der Christenen
, 359.-

Onthaalt bij het vieren vaa
het twintigfte verjaringsfeest

zijner regering, alle aanwe-
zende lJisfchoppen,4oo. Her-
ftelt de majefteit van het Ro^
meinfche Rijk, waarom hij

den titel van (iê?! Groeten woem,
IV. 6.

Konstantinus de Groote

,

welke zijn Godsdienst zij ge-
weest , eer hij het Christendom
aannam , IV, 14.
— begunftigt van tijd tot

tijd de Christenen meer en
meer en neemt hunnen Gods-
dienst aan, IV. 16.

redenen van zijnen over-
gang tot het Christendom , en
hier bij , het verhaal van eu»
sEBius, aangaande het teken
des kruis, door hem aan den
hemel gezien, IV. 17. Berigt
daar van bij andere fchrijvers,

21. Aanmerkingen over deze
berigten, 23. Redenen tegen
de geloofwaardigheid van dit

verhaal, 25. — Redenen voor
die geloofwaardigheid, 31.

wat de Heidenfche
Schrijvers zeggen , van de re-

den van zijnen overgang tot het
Christendom, IV. 37.

Of hij enkel, uit ftaat-

kunde, een Christen gewor-
den is, IV. 40. Of hij een
waar Christen is geweest, 43.

hij begunftigt de Chris-
tenen na de overwinning op
MAXENTIUS, IV. 43.

doet LTciNius en vefo
andere voorname lieden ter

dood brengen, IV. 47.

maakt vele wetten ten

voor-
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yoordeele van het Christen-

dum, bijzonderder Geestelijk-

heid, IV. 48. Verklaart dezel-

ve vrij van burgerlijke last-

posten, 49. Zijne mildadig-

iieid jegens de Geestelijkheid

en de Kerken, 50. Andere
voorregten aan de Geestelijk-

Jieid gefchonken, 51. Schaft

de oude wetten , tegen den on-

gehuwden (laat, af, 52. Gebiedt
een ftrenge viering van den
Zondag - en fchrijft tevens

voor hoe zijne Heidenfche Sol-

daten dien dag Godsdienftig

vieren moesten, 54. Veror-
dent ook den Vrijdag, totee-

»en rustdag, 55. Herftelt de
Christenen in al hunne be-

zittingen, ald. Verbiedt den
Heidenen het olreren, 56. Laat
de Christen -kerken optimine-

Ten, 58. Verklaart zich, in het

eerst, tegen alle vervolging,

eld. Laat echter daarna de Tem-
pelen der Heidenen fluiten en
hunne beelden vernielen, 59.

Stelt nog andere middelen in

het werk om het Heidendom
afbreuk te doen , 60.

Konstantinus de Groote,

hij vestigt zijn verblijf te Bij-

Zantiv.m, zinds Konjiantinopolen

genoemd , IV. 63.
' maakt groote verande-

ringen in het beftuur der Chris-

telijke Kerk , IV. 68, En had

een groot gezag en invloed op
dezelve, 70. 232. Had den ti-

tel en het ambt van Pontifex

Maximus, en Bisfchop der

Christenen , 70. Befchrijft kerk-

vergaderingen
, 72. Fabel van

zijnen doop door den Rooai'

fchen Bisfchop sylvester, 72.

En van zijne gift aan dien Paus,

80. Laat prachtige kerken bou-

wen , te Konjiantinopel , te Je-
rufalem, boven Net H. Graten
elders, 85. 87. Geeft het eers-

te voorbeeld van het begraven

van doeden in de Kerk, 85.

Het vinden van het kruis, doqf
zijne moeder HELENA, een ver-

dichtfel, 88 zijn gedrag inde
fcheuring der Donatisten , 137.
i3S« 139- Zie Donatisten.

Konstantinus de Groote, zijn

gedrag in de verfchillen der

Ariaanen, IV, 160. 165- 176.

177. 182. 185 186. 191. 193-

196. 197. 204. 205. Zie ver-

der ARIUS.
. Hij bevestigt de beflui-

ten der Niceifche kerkvergade-

ring tegen arius, 217. Roept
ARi'Js en andere Bisfchoppen
uit hunne ballingfchap terug

en herftelt dezelve, 220 Ont-
vangt van ARius zijne geloofs-^

belijdenis, 223. Beroept eenê
kerkvergadering naar Cafarea,

tegen athakasius en daarna te

Tyrus , 229. Bcgunftigt verder

de Ariaanen. 231. Bant atha-
KASiusnaar rrn/j, 232. Wordt
bewogen om hem uit zijne bal-

lingfchap terug te ombieden

,

237, Wordt kort voor zijnen

dood gedoopt , fterft en worde
plegtig begraven, 237. 238.

zijn karakter volgens

de Heidenfche Scbrijve's, IV.

239. Zijn lof bij de Christe-

tenen , 241. Aanmerkingen om-
trent hem, 241-248.
Konstantius, zoon van Kor*~

STANTYN de Groote, iaat zijiis

©omen.
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Domen en neeven vermoorden ,

IV. 248. Wordt alleen Kei-

zer, 250. Stelt JULIAKUS tot

Cacfar aan, 251. Steift ald.

252.
. zijn karakter , IV. 252.

Yvert tpgen deHeidene.ï, 253.

Geeft een wet tegen de Joo-

den,257. Begunrtigt de Ker-

ken en Geestelijken , 258- En
bijzonderst de Ariaanen, 28.>

Vergunt hun eene kerkverga-

dering te Konflantinopolen , 2%2>'

Is tegenwoordig op eene kerk-

vergadering te Anticchie, 287.

Zijn gedrag omtrent athana-
sius in zijnen aanhang, 307.

309. 310. 311. 312. Behoort
lot den aanhang der halve Ari-

aanen . 320. Komt te Rome
,

328- Belegt eene kerkverga-

dering ts Sirmium, 329. Zijn

verder gedrag in de twisten

der Ariaanen, 337. 347. Zijn

dood, 352. 429. Aanmerkin-

gen omtrent zijn gedrag,

353.
Konstantijn, kowstantius

en KONSTANS , zoonen van

KOBSTANTVN dcH Groote , vol-

gen hunnen vader op , i V. 248.

Het Rijk wordt onder hun ver-

deeld, 249.
•— KONSTANTVN fnCUVelt

en KONSTANS wordt vermoord;
KONsTANTius allccn Keizer,

250. Hun karakter, 251. IJve-

ren tegen de Heidenen , 253.

Zijn miidadig jegens de Ker-
ken en Geestelijkheid, 258.

KONSTANTYN CU KONSTANS be-

gunftigen de gevoelens der

Niceifche kerkvergadering

,

«82.

Konstantinus Coproni*
mus; zijn gedrag omtrent do
vercering der Beelden, XII.
310.

Kooltuijn, (Cornelis)
Priester van Alkmaar, predikt
tegen de misbruiken; verdcra
Jevensberigten van denzelven,
XXn. (Ili.) 145-149.
Koolhaas, (Kas per) pre-
dikt te Deventer, XXII. (IIL)

239-

Koornhert, (Dirk Vol-
kertszoon) Secretaris van
Haarlem t in den Haag gevan-
gen gehouden en ontvlugt,
XXII. (III.) 28r.

keert in het Vaderland
terug, doch verlaat hetzelva
weder, XXII. (III.) 318.

verzet .zich ^egen de
leer van kalvyn, XXV. (VI.)

221.

Kops, (Sim on) Burgemees-
ter van Amflerdam

, gefprek
van denzelven met laurfks
JACOBS REAAL , XX!L ('II.)

267.
Korneliszoon, (Pieter)
van Alkmaar, oredikt buitea
Enkfmimi , XXil. (III.) 210.

Kornelius, Romeinfche Be-
velhebber, bekeerd, I. 170.
Kors Stevenszoon, in den
Haag omgebragt, XXil. (III.)

294.
Korver, (Hendrik) Onder-
fchout van Hoorn, woont eene
vergadering der Gereformeer-
den bij , XXn. (III.) 207.
Koster. (Jan Dirkszoon)
vader van jan de Bakker, be-

moedigt zijnen zoon in dege-
?angenis, XXJI. (lII.} 60.

Koa*
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Koster, (Kornelis Jansz)
van Amfierdam, bevordert de

vergaderingen der Gerefor-

meerden, XXIJ. (III.) 206.

Kost er ,
(IVl aar t en mm Am-

Jierdain verbannen, XXI1,(II1)

290
Kreus (Hendrik de) van
coGs VELDE te Tperen opgehan-

gen, XXII. (III.) 362.

Kroefen , ( Kornelis)
Schiout te Genabrugge , tracht

. de vergaderingen der Gere-

formeerden te veilloren, XXII.
(III.) 201.

K r o k , (M i c h i e 1) te Schageii

onthoofd, XXII. (III.) 321.

K u i k , ( J a n v a n) te Dordrecht

verbrand, XXII. (III.; 311.

L.

Xactantius , ( Luc lus
Coeiius of Coecilius)
FIRMIANUS, ten uitmuntend

fchrijver onder de Christe-

nen; zijn leven en dood, HL
421. 423'

»— zijne fchriften zijn :

Godsdieni^ig onderwijs, 423.

Eenige voorbeelden uit dit

werk aangehaald van zijne

zeldzame gevoelens omtrent

den oorfprong van het kwaad,

425, Omtrent de leer der

geesten, 427. Waarom God
het kwaad toelaat, 428. Om-
trent de kracht van den gods-

dienst en van den doop, ald.

Omtrent de leer van jesus

CHRISTUS, 429. Van den H.
Ge^st, en het oogmerk van

JESUS komst in de wereld

,

431. Over het teken des

kruis en over de eenheid dea

Vaders en des Zoons, 434»
Over de ketterijen en geen
zaligheid buiten de kerk»

435. Over de deugden der

Heidenen en de goede wer-

ken, 436. 437. Over de ze-

denleer, 438. Over het einde

der wereld en het geen daar-

mede verbonden is, 439. Be»
rigt aangaande zijn werk over
den toorn van God en over

de Voorzienigheid, en over

den dood der vervolgeren

,

440.441. Zijne verdere fchrif-

ten, 442. Uitgave van zijne

werken, door wien bezorgd,

443.
Lactantius, IV. 21.

Lainez, (Jakob) eerfte Ge»
neraal der Jezuiten, XXVI.
(VII.) 39.

Layman, (Paulus) zijne

verdienden in de Zedekundi-
ge Godgeleerdheid, XXVI.
(VII.) 102. 127.

Lamberc van Avignon, Her-
vormer van Hesfenlandf XX.
(I.) 189.

Lambertus, (Franciscus)
deszelfs boeken ten vure ge-
doemd, XXII. (III.) 67.

Lamy, (Bernard) deszelfs

verdienden in de Zedekun-
dige Godgeleerdheid, XXVI,
(VII) III.

Lampe,(Frederik Adolf)
Hoogieeraar te Utrecht, zijne

verdienden in de Godgeleerd-

heid, XXV. (VI.) 165,

Lan franc, een tegenftander

van BERENGARIUS, XiV. 247.
levensberigt van hem,

XV. 70.

Lan-
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iLinïioy, (Mattheus) ge-

wezen Priester , in beeidtenis

opgehangen ; hij verzoent

2!ch met de Rooinfche kerk

,

.
XXII. (HL) IÓ2.

Lanoy, (Jan de) te Doornik

verbrand . XXII. (III.) 162.

Lap, (Jan) Proost te Haar-

lem, houdt een mondgefprek
over den godsdienst, XXII.

cm.) 251.

.Lasco, (Joannes a) een
Pooisch Edelman en Leeraar

te Evibden, vertrekt naar Lon-

dm, om de gemeente aldaar

te befturen. XXII. (III.) iro.

ijvert tegen tancakus
in Polen, XXJIL (IV) 25
Deszeifs dood, ald.

Latomus, (Jacobus)Ka-
jiunnik e» Profesfor te Lm-
ven, fchrijft tegen erasmus,
LUTHER, OECOLAMI'ADIUS CH

TYNDAL, blijft in eeiie pre-

dikatie fteken, en de fchaam-

te vervoert hem tot wanhoop
;

deszeifs dood, XXII. (III.^

82.

t (rhrijft tegen luther,
XXIL (III ) 47-

t,aud, (Willem) Aartsbis-

fchop van Kantelberg , vervolgt

de Puriteinen, XXV. (VI.)

.35.
La uren s, (Mr. Joost) of

LOVERiNG, voornaam lid der

.Inquifitie, XXII. (III.) 57.

Laurentius, de Diakon,
verhaal van zijnen martel-

dood, III. 145.

Leo <^e Groote, Keizer in het

Oosten, de eerfte die zich liet

kroonen, V. 67. Sterft, 68.

tM^o de JJaurier, «ijne wet re-

Cc

pen de vereering der Beelden^
XII. 281.

Leo X. Hoe hij in hec eerse

de zaak van luther befchouw-
de, XX. (I.) 65. LUTHER.
fchrijft aan htm eenen on-
derwerpenden brief, 69»
Ontbiedt luther te vergeefs?

naar R.ome , 72. Verklaart in
een brevet luther voor eenen
ketter, 76. Geeft eene bullö

in het licht omtrent de aflai

ten , ald. Zendt karel vai^

miltitz aan den Keurvorst
van Sakfen, om met luthei^
te handelen , 78. luther zendt
aan hem zijn boek over de
chri^teliike vrijheid met eenen
bij^evoegden brief, 89 De
Keizer beantwoo di Hen brieé^

met eene veroordeelc; de bul-

Ie, 90. 91. Verfch llende gé-
volj.:ep. van deze buMe, 92*
Dcize buMe door luther bui-

ten H'ittemherg openliik ver-

brand
, 93, Sterft , opgevolgd

door HADRiANus VI 123.

berigr aangaande dens
zelven, XXI I. (IV.) 272»

277. Geeft de bulle der Indul-
gentien uit, 273.

Leonardus, bijgenoemd dè
Ragafis . h< uJt de eerfte pre-
dika'ie in de Groote Kerk té

Hoorn, XXII. (lil.) 314
Les f, (Leonardus j zijne

verdienden in de Zedekui di-*

ge Godgeleerdheid, XXVIj
.(VIL) 102

Leszynski, (Cafimir)
podsedecic brzkski , een»

Pooisch Atheïst, XXIV. (V.)
112,

Leusden, (Johahnes)
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Hoogleeraar te Utrecht, geefc

eeneii Hsbreeuwfchen Bijbei

in het lieht.XXV. (VJ.) io8.

Leydekker, (Melchior)
Hoogleeraar te Utrecht, zijne

verdienrten in de Godgeleerd-

heid , XXV. (VI.) 171.

I^eyden, (Jan van) of jan

SEUKELZEN, iaat zich te Mun-
fier tot Profeet en Koning uit-

roepen, XXIII. (IV.) 183.

Deszelfs leer , 184.

1, i b e r i u s neemt de Macedo-
Eianen in de kerkgemeenfchap

aan, VIII. 22.

Lichtenberger, (Jan)
1.UTHER fchrijft eene voorre-

de voor een boekje van de-

2en Starrenkijker , XX. (I.)

374.
Liciniustot Keizer en -rfw-

gustus verklaard , III. 351.

Geeft met KONsTANTir;us een

bevelfchrift ten voordeele der

Christenen, 359. IV. 15. Ver-

volgt de Christenen, 44. Zijn

dood
, 46.

Liesveld, (Jacob van)
geeft eene Nederduitfcbe ver-

laling van den geheelen Bij-

bel in druk uit,' wordt iQAnt-

verpen onthaist, XXII. (III.)

<58.

Lindanus, (Wil helm us)

tot Onderinquifiieur aange-

fteld, XXII. (III.) 170.

Lingendes, (Jean en

Cl au ds de) hunne verdien-

ften in depredikkunde, XXVI,
CVII.) 120.

Linter, (Reinier) Min-
derbroeder , te Roermonde ver-

moord, XXII. (III.) 31(5.

Lipoman, (Aloirius;Bis-

fcliop van Verona, als ï^ayfe'

lijk Lenaat naar Polen gezon-
den , XXIII. (IV.) 30.

Li va, (Nicolaus a) voor
eenen Brabander gehouden,
XXII. (III.) 9.

Lismanin, (Franciscus)
predikt de Hervorming in
LitJiaiiwen en Folen, XXIII.
(IV.) 22.

Lobkowitz, (Johan Ca-
ramuel) deszelfs zedekun-
dige fchrifjen , XXVI. (Vil.)
104.

Lodewyk X. Koning van
Fra?ikryk, fterft, XVI. 361.
-— Hertog van Btijeren^

tot Keizer verkoren, XVI.
362. Zijn twist met Paus jo-

ANKSs XXII. 363. Wordt door
dien Paus geëxcommuniceerd
en afgezet, 364. 366. Wordt
te Rome gekroond, 369. Nieu-
we vonnisfen van den Paus
tegen hem

, 370. Hij zet dea
Paus af, 371. Stelt eeneii
Tegenpaus aan , onder dea
naam van kicolaus V, 373.
Moet met zijnen nieuwen
Paus Rome weder verlaten,

374. Doet vergeeffche pogin-
gen ter verzoening met den
Paus, 37Ö. 379. Handhaaft
zich echter in het bezit des
Keizerrijks, 381.

ftout gedrag van Paus
KLEMENs VI. omtrent hem,
XVil. 16. Zijne laffe toege-

vendheid, om van den ban
ontllagen te worden, vruch-
teloos, 18. Vreesfelijke ban-

vloeken van den Paus tegen
hem, 22. KAREL, zoon des

Konings van Ëohemen, tot

Roomscb
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Roomsch Koning verkoren,

23. Dood van Keizer lodi:-

WYK, 27. Zijn zoon, Keur-

vorst van Brandenburg , van

den ban ontflaf^en, 41.

Loeder, (Hen d r ii<) Prior

van het klooster Vrendf^sweel

bij Noorthoorn, XXII, (UI)
20.

Lollard, (Mattheus) des-

zelfs lijk wordt opgegraven

en verbrand, XXII. (III.) 10.

Lombardus, (Petrus) Bis-

fchop van Parys, zijn gedrag

omtrent zijne moeder , die eetie

gemeene v ouw was , XIX.
loi. Verdere berigten aan-

gaande hem als Scliolascieke

Godgeleerden , en zijne zoo
zeer toegejuichte fchriften

,

102-107-

Longinus, zijn getuigenis

van de verhevenheid in mo-
SES ftijl, III. 217.

Loo, (Jacob van) te Rysfel

gedood, XXII. (UI-) 161.

Lotharius, Hertog van 5a^

ƒ«», worde Keizer, na den

oood van hekdrik V, XVI,
3C4. Verlangt hec Investituur-

regt vruchteloos terug, 107.

Wordt door Paus innocen-
Tius II. te Luik gekroond

,

ald. Sterft, 108. Opgevolgd
door KOENRAAD III , Il6.

Lourens, Jansz. Factoor

der Rederijkkamer te Haarlem,

berigt aangaande deszelfs ge-

fchriften, XXII. (III.) 42.

Lovering, (Mr. Joost; of

LAURENS, Prefident van den
grooten Raad te Mechelen,

een voornaam lid der Inquifi-

lie, XXJI. (III,) 57.

Cc

Lucretia, dochter van Paus

ALüXANDER VJ. Berigt van
haar,XVIi. 272. 273. Aan-
merking van iNFEssuRA om-
trent hare ulthuwing door ha-

ren vader, en bruilofcsvie-

ring, ald. Haar tweede huwe-
lijk, 286- Puntdichten op hare

onkuifchc veikcering met ba-

ret) vader, den Paus alexan-
D£R \'1 , 290.

L u c i a n u s , verflag van dezen
befpotter der Christenen, II.

144.

Ouderling van ^ntio-

chie, verbetert de Alexandryii-

fciiC Overzerting , III. 288.

Sterft als Marcelaar , 289-

Lucifer, Biifchop van Cagli'

ari, zijn fcheuring, lotgeval-

len en fchriften, IV. 371.372.
Hoe lang zijn aanhang ftandi

heeft gehouden , 380. In 5'flr-

dinie als een Heilige vereerd,

ald.

Ludek, (Jan) burger van
Groningen, khsgt inde biechc

over de vertlrikking van zijn

gemoed, XXII. (III.) 31.

Lu kas, dezelfde, volgens
fommigen, met silas, I. 193.
Waarom zich bijzonder bij da
lotgevallen van petrus en
PAULUS bepaalt, 222. Zijn

Euangelie en Handelingen der

Apostelen , '103. 3C9.

Lullius, (Raym un d) herige

van dezen Goudmaker, XV«

Lumef, (Willem, Grpaf
van der Mark, Heer van)
Admiraal van de Vloot der

Watergeuzen , XXII. (III.) 31 ?•

Deszelfs vpreedheidy 317.
2 Lu-
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Lupatinus, (Bald as) Pro-

vinciaal der Franciskancn tcFe-

?ïef2(?oingebragriXXIIl.(lV)67.

Luther, (Maarten) ondtr

welicen naam hij flaat op de

lijst der Hoogleerareu te kFü-
tenberg, XV. 55,

Luther ,
(Maar ten) Hervor-

mer der Godgeleerdheid in de
XVde eeuw, XIX. 57. 60.

Luther, ( Maar te n ) zijne

geboorte en opvoeding, XX.
(I.) 38. Zijne levenswijs, 39.

Wordt Doctor der Godge-
Jeerdheid, 40. Verzet zich al-

lengs openlijk tegen de on-

befchaamdheid van tetzel,

41. 42. Laat openlijk 95 ïhe
fes aanplakken . 43. Aanmer-
king omtrentde fchielijke ver-

fpreiding van zijne fchriften,

43. aant. Inhoud der Thefes
of ftellingen, , welke hij ver-

dedigde, 44-55. Beoordeeling
dezer ftellingen, 56. Eerzucht
was het roerfel niet van zijne

handelwijze, n/t^ Veifchillende

bewegingen in Duiischland o-

ver zijne ftellingen, 58. tüt-

ZEL geeft ftellingen tegen hem
uit, 59, Andere ftellingen van

hem, 61. Verdedigt zijne Pa-

radoxa te Heidelberg, 62. 13s-

rigien van drie zijner tegen-

fchrijvers, 63. Schrijft eene

verhandeling, onder den titel

van Refolutïones cf Oplosfingen ,

66. Zijn brief aan den Paus,

(58. Hij beantwoordt de famen-

fpraak van sylvester de prie-

luo, 69. Hij wederlegt eck,

71. Paus LEO ontbiedt hem te

Rome , doch ontflaat hem weer
van die reis, 72, 73, Zijn ge-

fprek met den K<irdinaaï CA'»

jF.TANUi te ^ugsburg, 73.
Wordt onverhoord te Rome
veroordeeld , y6. Beroept 21 ch
op eene vrije algemeenekerk-.
vergadering, flW. Onderhan-
delingen van KAREL VAN MIL-

TiTZ met hem
, jj. Schrijft

eecen nederigen enonderwer-
pelijken brief aan den Paus
LEO, 79. Wordt van velen

toegejuicht, 81. De Bohe-
mers fchrijven aan hemeenen
brief, 86* Hij fchrijfc aan Kei-

zer KAREL V, 87. En aan den
Paus , 89. liulle van den Paus
tegen hem, 91.

^

Luther, (Maarten) hij*

verbrandt de Paufelijke buiié

en fcheidc zich openliik van
de Roomfche kerk , XX. (I )92.

Zijn beeldtenis wordt verbrand

94. Schrijft zijn werk over de

Eabijlonifche ballingrchap,95.

Aanmerking omtrent zijne he-

vigheid, g6. Wordt door dea
Paus in den ban gedaan

, 97.
Z'jne leer wordt allerwegen

uitgebreid , ald. Verfchijnt o{)

i^en Rijksd.Tg te IVorms, 98.
Wordt op het flot IVartburg

in veiligheid gebragt, 104.
Wordt in den rijksban gedaan,
ic6. Inhoud van dien ban,
107. Gevoelen van erasmus
omtrent dit bannen door den
Paus en Keizer, 108. aa^it. Zij-

ne fchriften door de Godge-
leerden van Parys veroordeeld,

109 HENDRIK Vill , Koning
van Engeland, fchrijft tegen

hem , ald. Beantwoordt dit

werk des Konings, iti. Zijne

briefwisfeling mtt den Aarts-

bis*
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*isfchop van Metits , 112.

Spreekt niet minder fterk over

óe Roomfche Mis dan de

Heideibcrgfche Katechismus
in het antwoord op de Softe

vraag, 114. aant. Hij maakt
eenc Overzetting van den Bij-

bel uit het Hebreeuwsch en

Grieksch in de Hoogduitfche
taal, 115. lïoe hij over de

moeijelijkheid van het over-

zetten dacht, 118. Lof van

zijne onderneming en uitvoe-

ring, 119. Lotgevallen van

zijne overzetting, 120.

L-uther, (Maarten) komt
van het kasteel Wartenbnrg
weder in M^itiemherg , XX. (I.)

127, Merkwaardige inhoud
van zijnen brief, aan den
Keurvorst gefchreven, 128.

Zijn verfchil met caholosta-
Dius, 131. Maakt aanmerkin-

gen op de befluifen van de
' rijksvergadering {q Neurenberg,

135, Sterke uitdrukkingen in

zijn boek over de v/ereidlijke

magt, 136. Ontvangt een ge-

zantfchap der Bohemers, 139.

Twist tusfchen hem en eras-

mus over den vrijen wil, 142.

Aanmerking over zijn werk
over den knechtclijken wil,

144. 145. Begin van den twist

over het H. Avondmaal tus-

fchen hem en carolostadius
en anderen, 146. 152. Zijne

leer geene oorzaak van den

boerenkrijg in DuitscIilaJid, 1 50.

« trOUWr KATHARINA VAN
BORRE, XX. (I.) 151.

»— leert de alomtegenwoor-
digheid (Ubiquitas) van chris-

Tus ligchaam, XX. (L) 172.

Cc

Schrijft eene voorrede voor

een boekje van den Starren-

kijker JAN LICHTENBERGER,

174. Stelt zijnen kleinen ea

grooten Katechismus op, 177.

En zijne groote belijdenis van

het Heilig Avondmaal, ald^

Houdt te Marburg een mond-
gefprek iret zwinglius en an-

deren, 185. Bijzonder over

de teeenwoordigheid vancHRis-

Tus ligchaam in het H. Avond-
maal, j86. Over welke arti-

kelen hij het met zwinglius
en de zijnen eens was, 187.

Stelt 17 artikelen op, bekend
onder den naam van Torgau-

fche artikelen , zijnde de grond-

flag der Augsburgfche Geloofs-

belijdenis , ipo. Schrijft eenen
hevigen brief over hen die

van hem omtrent het Heilig

Avondmaal verfchlllen, 211.

Zijne verklaring omtrent den
Kinderdoop, 215. Vaart op
eene driftige wijze uit tegen

de Zwinglianen, over hun ge-
voelen omtrent het Avond-
maal , 227. Valfche geruchten
van zijnen dood, 230.

Luther, (Maarten) fterfc

te Eisleben, in den ouderdom
van 63 jaren, in de maand
Februarij 1546, XX. (I.)235»

Eenige bijzonderheden van
zijn ziek- en fterfbed, 236-

Zijne hoofdieer was de leer

van de regtvaardigmakingdoor

het geloof, 237. Op welk
eene wijze hij tot het aanne-

n:en van die leer gekomen is,

ald. Zijne belijdenis omtrent

die leer en omtrent de goedo

werken, 239 ;24o. Zijne hooge

3 acl>
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achting voor de Heil.Schrifr,

24.1. Zijn antwoord aan mü-

LANCHToN, Omtrent de zaak

der Sacramenten , ald. Be-

fcbrijving van zijn karakter

door PETRUS SCHADE, gezcgd

MOSELLANUS, 243. DoOr RO-

EÉRTsoN, 244. Aanmerkingen
ohitrent de hem te laste ge-

legde iiiwbeid en hevigheid

van ftijl, 247. Verdere aan-

merkingen van ROGERTEON',

248. Zijn zegel en fpieuk

,

250. Berigt van zijne kinderen

en den dood van zijne huis-

vrouw, 25T.

Luther, (Maarten) krijgt

aanleiding tot de Hervorming
door de kramerij der aflaten,

XXII. (III.) 32. Hij worde

van allen '^toegeiuicht , ald.

Vaart hevig uit tegen eras-

inus, 3v Verfchoning voor

deszelfs hevigheid tegen eras-

MUS, 35. Desïelfs fchriften

worden in Nederland overge-

bragten openlijk verkocht, 36.

Zijne leer vindt ingang, 37.

, deszelfs fchriften wor-

den openlijk verbrand te Leii-

yen, XXII. (III.) 43- Schrijft

zijnen brief aan alle de Broe-

ders in CHRISTUS , die in lïol.

land, Brabond en Vlaanderen

Zijn, 52. Brief van denzelven

over elizabeth , Koningin

van Denemarken, aan joann.

agricola, 54. Deszelfs boe-

ken worden ten vure gedoemd,

C6.
.^ houdt briefwlsfeling

me' de Boheemfche Broeders,

XXIII. (IV.) 39.

. zijne fchriften te Venetië

in den ban gedaan, XXIII.
(iV.) 57.

Luther, (Maarten) des-
zelfs verdienden in de Theo-
logifche rtudien, XXIV. (V.)
158-160.

deszelfs verdienden in

de Predikkunde, XXIV. (V.)
256.

deszelfs fchriffen (er

weJcrleggii g van de Roomsch-
gezinden, XXIV. (V.) 266.

M.

Maagd van Kent
, (E 1 1 z a b e t h

Ba ito n) hare bedriegerijen,

XXI. (IJ.) 293.

Maarten, (Heilige) of mar-
TiNus, Bisfchop van Tours,

bevordert het Kloosterleven
in Gallie, IV. 112, Overleed
in het jaar 400, 113. Zie vet'
der van hem, V. 213. 215.

358. VI. 192.

Maartenszoon, Q Cle-
ment) te Hoorn tot Leerasr
aangenomen, XXII. (m.)3i^^
Macari us, IV. m.
Maccovius, (Johannes)
of MAKOwsKi, Hoogleeraar te

Franeker , voert de Scholastie-

ke Godgeleerdheid weder in,
XXV. (VI.) 149.

M a c e d o n i u s , Bisfchop van
Konftantinopjlen , IV. 365. Zijre
lotgevallen , cld. Gevoelens
der Macedonianen omtrent
den H. Geest, 367. Uitbrei-

ding van dezen aanhang, 3<59,

Vcroordeeling en ondergang
van denzelven, 370.
Mach i ave 1, zijne aanmer-

king omtreni den ftaat van
den
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é&n godsdienst in het begin

der XVIde eeuw, XX. (I.)

16. 19.

JMadrufius, (Ludovicus)
Voorzitter van eene kerkver-

gadering te Rome , XXVI. (VII)

178.

M a i 1 1 a r d , (F i 1 i p s) te Ta-

lenchyn gevangen en veroor-

deeld, doch door het volk
verlost, XXII. (III.) 163.

Maimburg, (Ludovicus)
zijn roem als Godgeleerde,
XXVI. (VII.) 127.

Hajor, (Georgius) hoofd
van den aanhang der Majoris-

ten, XXIII. (IV.) 144.

Liakarius, twee voorname
Monniken van dien naam

,

ber.igt van dezen en hunne
fchnften, VI. 27. 41. De jon-

gere MAKARius fchrijft eenen
regel voor de Monniken, 47.
In dezen kotnt het woord
MisfcE in Vigiliïs voor , ald.

JMaiachias. Eeni;?e aantee-

keningen omtrent de voorzeg-

gingen van dezen lerfchen

Aartsbisfchop, XVI. n8.
Maldonatus, aanzien en

j-oera van dezen Jezuit , XXVI.
(VII.) 53. 126.

. zijne verdienden in de

Biibeifche Dogmatiek, XXVI.
(Vil.) 87.

Mamertus, (Claudianus)
Bisfchop van Fienne , ftelt

godsdienftige omgangen in tot

afwending van rampen, v/elke

de itad rienne troiFen,V. 351.— een Christen V/ijsgeer,

X. 48.

Mande, (Hendrik) geboor-

tig te Dordrecht
,
geheimfchrij-

Cc

ver van Graaf willem VI,

van Bolland en van de Gravin
MARGRiETK, Verlaat het bof

en wordt Monnik, XXII. (III)

23, Verbeeldt zich gezigtentö

zien en verfchijningen te heb-

ben; doorreist Holland en ver-

zamelt veel geld, 24. Deszelfs

dood , 25.

Man es, zijn gefchiedenis,

III. 251. Aanmerkingen ovet

dezelve, 257. Zijne leer, 258.

Hield zich voor eenen bui-

tengewoonen Leeraar, 259.

Zijn rijk des lichts en der

duisternis, 260. Twee begin-

felen, doch maar een God,
ald. God een licht, 261. Zij-

ne leer van de Drieëenheid

,

ald. Strijd tusfchen het licht

en de duisternis, 262. Oor-
fprong der wereld en löeftand

der menfchen, 203. Hetgeen
CHRISTUS verrigt heeft, 264.

Zijne zedeleer, 265. Staat

der zielen na den dood , 267»
Zijne leer omtrent de Heilige

Schriften, 268- Aanmerking
over dit leerltelfel , 269. Uit-

breiding van zijne leer en aan-

hang, 270, Inrigting en ge-

bruiken van zijnen aanhang»

271. Zijn aanhang vervolgd

in Perjie en in Afrika, 273.

Mauritius, Bisfchop van
Tagris in Mejopotamien , bij-

zonderheden van hem, V. 100.

Mark , C Willem Graaf
van der) Heer van Lumei,
Admiraal van de Vloot der

Watergeuzen, XXIL (III.)

312. Deszelfs wreedheid, 317.

in hechtenis genomen, 320.

Mark, (J o h a n n e s a) II '^og-

4 leer-
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Jeeiaar te Frajieker, deszelfs

verHicnften als Uitlegkundige

de! Heil. Schrift, XXV.(VI.)
139-

3V1 a r k , Hoogleeraar te Leden,
zijne verdierjften in de Dog
marifche Godgeleerdlieid

,

XXV. (VI ) 173
2V1 a r m o c h i n u s , (S a n c t e s)

vertaalt den l>ijbel in het Ica-

liaansch, XXIV. (IV.) 59,
Marnix (Jan van) Heer
van Tliouloufe, te ontwerpen
verflagen, XXII. (III.) 268.

Marot, (Clement) brengt

de eerile vijftig Pfalmen in

Franfche dichtaiaat , XXI. (II.)

ï8r.

Marcel Ia, berigt omtrent
haar, IV. 284.

;-—— de eerlte Non te Rome,
VII. 143. Verdere bengten
van haar, 144. 145 148. 155.

158. 160
Marcellus, Bisfchop van
\Ancyra, twisten over hem,
en zijne lo'gevallen, IV. 355
Zijne gevoeler^s, 358.

Marcha, («"ie Kardinaal de)
wordr door Pius klemeksVIÏ
tot Opperinquifiteu*- in de

Nederlanden aangefteld, XXII.
(III ) 46.

Marcianus, Keizer in het

Oosten, V. 66. Sfeifr, 67. Zie

ooü van hem XI. 48

M a r f i o n , een Gnostiek , II.

S5 Vervalscht de H. Schrif-

ten, 89.

!|iJarkus, zijn Euangelie, I.

300.
'-^—- een Valentiniaan, ?ijn

gevoelen, II 344
T-—r een Egypienaar, brengt

de Gnosfifche ketterij in de
IVde eeuw het eerde na^e
Spanje over, VII. 235.
Marefius, ("Samuel) of de
MAREÉs , Hooglecraar te 5e-

dan, bevordert de Scholastie-

ke Godgeleerdheid , XXV.
(VI.) 153.

Margaretha, Koningin vati

Navarre , begunrtigt de Her-
vorming, XXI. (IL) 134. 140.
veroordeeling van een dooK
haar gefchreven boek weder
ingetrokken, 163. i65- Hare
verdere zorg voor de Her-
vorming, 166. Haar dood,
255.

" van Oostcmyk, Land»
voogdesfe der Nederlanden',

laat het Plakaat van Keizer
KAREL V. tegen luthers leer

afkondigen , XXil. (III.) 44.
•— fchrijft eenen briefaan

de (leden en kloosters, XXII.
(Hl.) 64-66.

Hertogin van Panna,
tot Landvoogdesfe der Neder-
landen benoemd, XXII. (III.)

155
Maria, eerjle aanleidingen
tot hare vereering, V. 175,
]8o.

-. wanneer derzelver vew
eering eenen aanvang nam,
VI. 181. IS.

"verfchillen over bareu
Maagdeüjken ftaat , VI. 186.

verlc!)illende gevoelens
der Kerkvaders omtrent haar,
VI. 214— of Moeder Gods ge.f

noemd kan worden , X. 344.
_ buitenfpoorJKe veree?.

ringen van haar, XII. ijs.

Ma»
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filaria, hare vereering neemt
meer en meer toe, XVI. 56.

Rozenkrais of PJalter der H.

Maagd , wanneer begonnen
is, 57. Predikatien ter eete

van haar, 58. Twist over de

wijze der geboorte van jesus

uit haar, öi. Wonderen door

haar gewrocht, 63. Over-
biijffels van haar, 71. Feesten

ter harer vereering ingefteld,

XIV. 82.
' godsdienftige vereering

der Maagd mari-a, XVIII.

370. Een gebed aan haar

,

371. Feest van hare onbe-

vlekte ontvangenis, 372. De
P/a/ïer van MARIA, 373- Ver-
volg der twisten over hare on-

bevlekte ontvatigenis , 375.
Aanmerking omtrent harever-
fchijningen

, 379.
> van Oostenryk, bijzon-

derheden van haar, XX. (I.)

161.

r dochter van hendrik
VIII. Koning van Engeland,

blijft Roomschgezind. (XXI.)

(II.) 324- Wordt Koningin
van Engeland, 330. Trouwt
met pHiLTPs II. Koning van

Spanje, 332. Vervolgt de Her-

vormden allerhevigst, 332.

333- 334- 335. Haar dood

maakt een einde aan de ver-

volging. 336.

f Koriingln van Engeland,

vervolgt de gemeente aldaar

gevestigd, XXII. (IIJ.) iii.

f STUART, Koningin van

Schotland, XXI. (\l.) 348.
. weduwe van lodewvk,
Konifig van Hangarren, wordt
L.sndvoogdasi'edcrNedsrlanden,

XXJI.(III.)75. Cc

Maria, Landvoogdesfe der

Nederlanien , wordt verdacht

van verllandhouding met dö
Lutherfchen ; verkrijgt van den
Kei/er de verandering van het

Plakaat over de Inquifitie,

XXII. (III.) 98.

neemt affcheid van de

Staten der Nederlanden, XXII.
(III.) 112.

Martyn, (Paus) de V. laat

eene kruisvaart prediken le^

gen de Husfuen, XXII. (III.) 1 1,

Martyr, (Petrus) berigc

van dezen voortzetier de|p

Hervorming in Engeland, XXf,
ai.) 321.

M art in us , IV. 114.

Martinus, Bisfchop vaij

Tours, verzet zich tegen den
gerigishandel omtrent Pius-

ciLLiAKUs, VII. 273. Heeft

onaangename ontmoetingen
wegens zijne afkeuring van

het gedrag der üisfchoppen

die de veroordeeling ter dood
van PRiscfLLiANUs aangeftookt

haddön, 278.

van Tours, berigt vaa
hem, VII 278.

Mascaron, (Ju 1 ius) zijne

verdienden in de PrcJikkun-

de, XXVI. (VII.) 121.

Mastricht, (Petrus van)
Hoogleeraar te Utrecht, des-*

zelfs verdienften in de Dog-
matifche Godgeleerdheid,
XXV. rVI.) 170.

Mater nus, (Julius Fir*
m i c u s ) fchri jft tegen de

Heidenen, IV. 295. Zijne an-

dere fchrifien, 296.

M a 1 1 h e u s , zijn Euangelie ,

I. 29.

5 M ^ ^.
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jmattbeus Paris, berigt van
hem, XV. 13(5.

JW a 1 1 h i a s , Aartshertog van
Oostenryk, tot Gouverneur der

Nederlanden verkoren , XXII.

(1^1.) 353.
Mattbysfen, CJan) van

JJaarlem , laat zich te Mtinfter

tot Profeet uitroepen, XXlII.
(IV.) 183.

ÏSauritius, Keizer in het

Oosten, zijne regtriiig, X 9.

» • (Petrus) berist van

dezen Abt van Clugny, XVIII.

4. 5.

JVlaxentius werpt zich tot

"Keizer op, III. 348. Begun-
frigt de Christenen , 349 Zijne

dwinglandij en dood, 355.
B^laxi m il iaan I. Keizer,
begunftiger der geleerdheid,

XV. 52.

ft fluit mede het vermaar-
de verbond van Kameryk,
XVII. 290. Wordt onverge-
Boegd op Paus julius II. 297.

305. V<f\\ met ernst eene kerk-

hervorming daarftellen en zelfs

Paus worden, 306.

I I. deze Keizer verlangt

zelfs naar eene kerkhervor-

.rairg,XX. (I.) 4- Zijn ge-

drag omtrent de Afiaatsbulie,

•as. 3c. Zijn dood, 77.
»— II. (Keizer) in 1576
overleden , XXII. (III.) 349.

Brief van denzelven aan la-

ZAliUS SCHWEKD, 349 353.
i— begunlligt de Boheera-

fche broeders, XXIII. (IV.)

45.
Rjaximinianus, berigt aan-

gaarjde dezen Doiiatisi, Vil.

329-338.

M a X i m i n u s , berigt aangaat^

de dezen Keizer en zijn ge-

drag omtrent de Christenen,

II. 401. Veranderingen in het
Romeinfche rijk door zijn

wreed beftuur, 404.
wordt CKfar, III. 312.

Zijn karakter, 314. Neemt
den titel van j^ugustus aan,

351. Zijn lireng gedrag om-
trent de Christenen, 351. 356.
Oorloogt legen de Armeniers,

359. Behandelt verder de

Christenen gunlliger, 362.
Sterft, 363.
Maximus wordt Keizer , VU.
272. Laat op aandrijven van

twes Bisfchoppen priscillia-

Kus ter dood brengen, 273.
Zijn verder gedrag omtrent

den Bisfchop martinüs van
Tours ^ 279.

zijn dood, IX. 92.

IMazarin, (Kardinaal) zijne

handelwijze omtrent de Her-

vormden in Frankryk, XXV»
(VI.) 8.

M a z o i i n
, (S y 1 v e s t e r) bij-

genoemd pRiERius , fchrijft te-

gen LUTH£R, XXIV. (V.)26r
Medio is, (de) P^us sixtus

IV. neemt deel in de zameu-
zweering tegen de broeueis

DE MEDicis, XVII. 256.

M e g e n ,
(de Graaf van) doet

cie prediking in Gelderland op-

houden , XXII. (III.) 263.

M e i n a a r t s z o o n , (E g b e rt)

een huidekooper te^^m/^fr^aw,

befchuldigt en omgebragt

,

XXII. (III.) 292.

ivl e y e r ,
(G e b h a r d T h e o-

door) Hoogleeraar ie Heim-

Jlad,gsQit. eene ZedeUundige
God,
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Godgeleerdheid in het licht,

XXiV. (V.) 223.

Melanchton, zijn Hoog-
duitfche naam was te voren
SCHWARTZEUD , XV. lyó-

•. (Philippus) berigt

van dezen Hervormer, XX.
(],) 84. 116. 131. 170.
^ deszelfs boeken ten vu-

re gedoemd, XXII. (UI.) 67.——— deszeifs fchriften wor-

den in Italië onder vreemde
namen ve;fpreid, XXIII-CIV)

58.— deszelfs verdienden in

de Theclogifche Studiën,

XXIV. (V.) i6r.
•— deszelfs verdienften in

dePredikkunde, XXIV. (V.)

236.

Melania, berigt -van twee

vrouwen van dien naan, VI.

66.

JVIeletius, Bisfchop te LykO'

polis, wegens zijnen zoet-

vloeijenden ftij'I beroemd, 111.

289.— oorfprong , voortgang

en einde van zijne fcbeuring,

IV. 119-127. 20Ó. B.rig'. der

tweede Meletiaanfche fcheu-

ling , VII. 127. 128. 130. i3}<.

350. Daarna Bisfchop ^an ^n-
tiocbie , doopt chrysostomu?,
VII. 7, Maakt dezen tot Dia-

ken , 13. Zijn dood, 17, De
fcheuring blijft nazijnendood
duuren , öW. VII. 138. Opge-
volgd door FLAVIANÜS , 18.

Melis S t o k e , berigt van

hem , XV. 207.

M e I i t o , Bisfchop van Sardes,

berigt omtrent hem en zijne

fchnften, II. i6i.

M e n a n d e r , een ketter in de
eerrte eeu^i^ , I. 365.

Mercatur,(Ma ius)herig-

ten van hem, IX 221. 250.

Mercerus, (Johannes of
MERCiEK, i'csieifs ver.lici.ftea

in de Hebreeuwfche Letter-

kunde, XXV. (VI
) 99

Mer Ie, (Angelus MeruFa
of Engel van) levensbij-

zonderheden van denzelven,
XXII. (III. 120-139
Mcriin, (jaques) zijne

verdier.ften in de Patristiek,

XXVI. (VII.) 114.

Mer ui a, (Willem) of van
Mer Ie, bezoekt zijnen oom
EKGEL Mf^RULA in de gevan-
genis. XXII. (III.) 134.

Mesfias, deszelfs algemeene
verwachting, I, 19.

Metapbrastes,(S imeon)
een der flechtfte levensbe-

fchrij vers der Heiligen, XVIII,

358.
Methodius fchrijft tegen de
gevoelens van origcnes, III,

279. Over de opftanding, 280,
0^'er eenige plaatfen en ge-

zegden van PAULUS, 281. Over
de gefchapene dingen , 282,

Over d^n vrijen wil en over
de kuischhcid, 283 Geeft aaa
vele Bijbelplaatfen zoutelooze
allegorifche verklaringen, 284.
Meteren, (Eraanuei van)
deszelfs getuigenis aangaande
de Refereinkamers , XXII,
(III.) 40.

Meulere, (Geleyn de)
gezegd KAAN, Schoolmeester
te Oudenaarden, berucht we-
gens zijne ketterij , wnrdt ge-

vangen j zijne kloekmoedig-
beid
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heitl bij hst vet hoor, XXII.
(III.) 103. 104.

!M i c h a e 1 de Stamelaar , Keizer
in het Oosten, een vijand der

beeldtn, XIV. 166

M i c h i e I s z o o n , (/\ n d r i es)

te Doornik verbrand, XXII.
(III.) 167.

ÏVl i c r o n i u s
, ( M a r t i n u s

)

Leeraar te Lwden, XXiL{lll.)
TII.

jyiiietius, zijne fcheuring

üMun f e ^aiiochie nog voort,

VIII. 40. 48. Einde van de
fcheuring re Amiochie , 64.

Mill, (Johannes) geeft

eene nieuwe uitgave van het

N. Te.c'amcnt in het Grieksch

uit, XXV. (VI.) II o.

3V3iore, (Pieter) deszelfs

kloekmoedigheid voorde reg-

ters, XXII. (III.) 92.

ftliltitz, (Kar el van) on-

derhandelingen van LUTHER
ji.et dezen Paufelijken gezant

,

XX. (I.) 77.

3VI i ! t i a d e s fchrijft een ver-

weerfchrift voor de Christe-

nen, II. 164.

JWinucius (Marcus) Fe-

lix, berigt aangaande fiem
,

ÏI. 384. Verdedigt het Chris-

tendom, 385.

Riodct, ( Hermannus )

piedllu de Hervormin;^ in Ne-

derland, XXII. (III.) ^90.

. of sTRYCKF.R, opftellor

van de Nederlandfche Ge-

loofsbelijdenis , XXil. (III.)

168.
> houdt de eerfte open-

bare preek bij Oudeti'iarde

,

XXII. (IH.) 201.

JVI o h a m ra e d , llichtet van het

rijk der Arabieren of Saracei

ren, Xf. 147. Toefland der

Jooden onder de heerfchappij

der Chalifen, 315.
Mohammed, berigt van zijn

leven, XI. 318. Volgens de
Arabifche fchrijvers

, 319-329,
Griekfche fchrijvers zeggen
dat hij de vallende ziekte ge-

had heefr, 350.
< zijne godsdienstJeer, Xf.

334. beoordeling van hem,
344. Of hij een dweeper of
bedrieger is geweest? 345.
Waarde van zijnen godsdienst,

349, Staat van zijnen gods-

dienst na zijnen dood, 351,
Zijn zoogenaamd testament,
ald.

M o 1 3 y, (
J a k o b van) Groot-

meester van de orde derTempe-
lieren, wordt met al de Tem-
pelieren in geheel Frankryk

gevangen gezet, XVIII. 193.
Aanvang der geregtelijke ver-

hooren , 195. Voornaamfie
punten vanbefchuldiging, 190.
Zijne antwoorden op de be-
fchuldigingen, 197, Vervolg
van deze regtspleging, 200.
Wordt op last van Koning
FiLTps verbrand, 211.

Molina, (Lodewyk) ge-
voelens van dezen Spnanfchen
Godgeleerden, XXVI. (VII.)

176
M o 1 1 e ru s , (H e n d r i k) ge-

noemd VAN zuTFEN, bijzon-

derheden aaiigaa?(de denzel»

ven, XXII. (III.) 49.

Mom ma, (Willem) Hoog-
leeraar in de7i Ham, verbeters

de leerwijze der Coccejanen,
XXV. (VI.) 155,

M o m-
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Morameranci, (Flor is

van) Heef van Montigny
,

raar Spanje gezonden , XXII.
(IlI.) 193.

Mont, (Rogier du) te

Doornik verbrand, XXll. (IIÏ.)

172.

Montanus, ftichter van ee-

nen bij^onderen aanhang, II.

130. Werpt zich tot eenen
Hervormer op, 131. Zijne

leer omtrent het vasten, 132.
Her huweiijii, 133. De ker-

kelijke tucht, 134. De vlucht

bij vervolgingen, ald. Krijgt

eenen grooten aanhang, 135.
Voeren geene verandering in

de leer in, ald. Scheuring
met hun, 136. Beoordeeling
van deze fcheuring, 137,
Schrijvers over dcEelve, 138.

» krijgt het toezigt over

het vervaardigen van eene
lijst van verbodene boeken,
XXII. (JII.) 309.

•

—

deszelfs verdienden in

de Theologifche Letterkunde,

XXVI. (Vil.) 61.

Montfoort, (Hendrik
van ) koopt eene aflaat voor

eenen vadermoord , XXII.
(III ) 14.

M o n t i b u s , (Mr. N i c o I a u s

Capinus a} Inqaiüteur,

XXII. (III.) 5?.

^^ontigny door de Land-

voogdesfe naar S^anja gezon-
den, XXII. (lII.) 169.

Moor,(Bernardinus de)
Hoügleeraar te Leyden, zijne

verdienlien in deDogmatifche
Godgeleerdheid, XXV. (VI.)

174.

Jklore of Morius, (Tho-

mas) fchrljver van het werk

Utopia, XV. 197. Eene bijzon^

derheid van zijnen leermees-

ter thomas LiNAciiP. , 198.

Morigia, (Jacobus An*
tonio) tlicht de orde der

Barnabicten , XXIII. (IV.)

330.
Moron,(Joannes) Risfchop

van Modcna, te Rcms gevan-

gen gehouden, XXIII. (iV.)

68.

Moskorzowsk i, (Hier o*

nymus) van Moskorow, vol-

tooit den Krakowfchen Kate-

chismus, XXIIL (IV.) 261.

Muis, (Kor nel is) Pastoor

te Delft, door lumei mishan*

deld, XXIL (III) SLO.

Munt, Clan) Leeraar te Brug*

ge, XXIJ. (III ) 253-

Muntzer, (Thomas) vcr-

fpreidt gevoelens van geest-

dri/^erij en dweeperij, XX,
(I.) 149.— ftelt zich aan het hoofd

der oproerige boeren inDuitsch-'

land, XXIII. (IV.) 175-

Mutakofi, (Georgius)
ftookt onrust in Zevenbergen

^

XXIII. (IV.) 15.

Myconius, (Ferd.) door

de openbare ongerijmdheid der

aflaten tot kennis der waar-

heid gebragt, XX. (I.) .,1,

Zijn merkwaardige droom

,

34. Wordt een vriend van

LUTHER . ^y- Zijn dood, ald^

Merkwaardig gefprek van heni

te Diisfeldorp met den Monnik
CORBACII, JÓ3.

Myle, (Pieter Dam as-

zoon van der) te Dordrcchi ,

verzet zich tegen de leer vaa
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LUTHER. XXII. (III.) 37.

IMyle, (Koinelisvan der)
belet de bceldftormiijg tcGou-

da, XXII. (III.) 237.

l^lyle, (Arend van der)
Burgemeebter van Dordrecht,

verhindert de beeldllorming

aldaar, XXII. (IlI.) 237.

N.

Navarre y margaretha , Ko-
ningin van dat rijk, begun-

ftigt de Hervorming, XXI.
(II.) 134. Zie verder marüa-
TtETHA, .'.NTOINE.

Nasfau, (Graaf LODEVfYK van)
verllaat den Graaf van arem-
BERG, en belegert Groningen ^

XXII. (III.) 286. Door alea
verllagen, 28b'.

' met zijn leger verflagen

en gefneuveld, XXII. ^III.)

329.
Kemefius, een Chrissen

Wijsgeer, berigt van hem en

zijne werl<en, V. 198

JSieri, (Ph ilip van) rticht

de orde v/an de Broeders der

H. Drieëenheid,XXVI.(VlI.)

26.

Kero volgt CLAUDius op, I.

207. 210. Vervolgt de Chris-

tenen, 247, Hoe ver zich die

vervolging heefc uitgellrekr,

256. En hoe iang zij geduurd

hebbe, 259. Z'jn dood, 265.

Kerva, opvolger van domi-

TiAAN, I. 287. Is den Chris-

tenen gunftig, II. 4.

Nestorius, berigten van

hem , X. 340. Is een vervol-

ger van ketters , 341. Worde

zelf van ketterij befcbuldigd^

342. Zijn gevoelen omtrent
de menschwording van jesus ,

343 359- Onrusten daar over
te Konjlantinopolen

, 344. cr-
RiLLus, Patriarch van Jlexan-'

drie, mengt zich in den twist,

347. De Roomfche Bisfchop
coELESTiNus veroordeelt hem,
351. cYRiLLus geeft twaalf

banvloeken tegen hem uit,

355. NEsToRiusrtelt hier twaalf

banvloeken tegen, 358. joan-
NES van Antiochie en andreas
van Samofata keuren de ban-

vloeken van CYRILLUS af, 361.
De Keizer beroept eene kerk-

vergadering ie Efefe, 362. Z/ff

E/efe. Wordt veroordeeld,

366. Raakt bij den Keizer in

ongenade, 371. Zijne verdere

lotgevallen, 380. Niets met
zekerheid van zijnen dood
bekend, 383. De twisten met
zijnen aanbar.g blijven voort-
duren, X. 384.
Niceforus, een voorftander
der beelden , bijzonderheden
aangaande hem, XIV. 164.
Nicolaus van Lyra, zijne

uitlegkundige werken, bijzon-

der zijne Postilla in Biblia,

XIX 68.

(Antonius) predikt

de Hervorming in Nederlani,
XXII. (III.) 91,

Bisfchop van Kameryk,
laat de beenderen van willem
KORNELissE Verbranden, XXII.
(III.) 6.

I. brief aan dezen Paus
gefchreven door de Synode te

^ken, XXII. rill.) 2.

JNicole, (Pierre;) züne
Ze»
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Ze-lekundige rchrifieii,XXVI.

(VII.) io8.

Nicole, (Pierre) zijn roem
a!s Godgeleerde , XXVI.CVII.)
128.

Nieuwland, (Nikolaas
van) of A. NOVA terra,
Pastoor te Haarlem , tracht

MÊiiüLA terug te treliken

,

XXII. (III.) 126. 127.

Noetus, zijn gevoelen om-
trent den perfoon van jESüS,

m. 3.

Noirkarmes belegert Falen-

chyn en neemt hetzelve in

,

XXII. (III.) 250.

Nor bert, berigt van dezen

llichter der Preraonftratenfer

orde, XVIII. 42. Wordt hei-

lig verklaard, 53. Zijne fchrif-

ten, 54.

Novatianus, zijne gefchie-

denis, III. 27. Zijne gefchrif-

ten, 29. Zijne gefchilien met
coRNELiüs, Ouderling te Rome,

30. Scheuring hieruit ont-

ftaan , 31. Beoordeeling van

deze Itheuring, 33. Zijn aan-

hang heeft langen tijd ftand

gehouden, 38.

Novatus verwekt eene fcheu-

ring in de gemeente van Car-

thago, III. 24.

Numerianus, zoon van Kei-

zer CARus , f ot Csefar benoemd,
XIX. 359. Zijn lof, aW. Zijne

droefheid over zijns vaders

dood , 365. Wordt door zij-

nen fchoonvader anius apa
vermoord, 366. Die vervol-

gens door éQn nieuw^en Kei-

zer DIOCLETIANUS Wfild OJll-

gebragt, 368.

O.

Ocellus, ( BernardinjI
of ocHiNus , leeraar der Itaü-

aanfchs Hervormde gcmeentCa
XXIil. (IV.) 67.

Odo.Bisfchop van Kameryk^
berigt van dezen Scholastieken
Godgeleerden en ziji^e fchrif-

ten, XIX. 85.

Odoacer,een Rugier, doet
het Romeinfche Keizerrijk in

het Westen eindigen en voorde
Koning der Duitfchers in /fa-

lis, V. 60. Onderdrukt nie-
mand om den godsdienst, 355.

zijne regering, X. 14.

Oecolampadius, (Joan)
geeft eene verhandeling uic

over het Avondmaal, XX (I.)

153. Getuigenis van euasmu*
omtrent dit werk, ald.

berigt van dezen Zwit-
ferfchen Hervormer, XX. (I.)

286. 346. Zijn dood, 372-
deszelfs boeken tea

vure gedoemd, XXII. (III.)

67.
Okkers, (Wyn Adriaan)
helpt aan de beeldftorming te

Amfterdam, XXII (III.) 233.
op het fchavot ver-

dronken, XXII. (III,) 293.
01iva,(Pieter Joan van)
Franciskaner, berigt van hem,
XVIII. 114. Zijne fteilingea

door KLEMENS V. verworpcH ,

115. Zie ook 129.
Oom, (Wouter) te /infwer'

pe?i verdronken , XXII. (III.)

173.

Oostenryk, (^Dm Jan van)
door den Koning van Spanje

als Landvoogd naar de Nuder-

iath
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ianden gezonden , XXÜ. (III.)

348. Bemagtigt Namvu, 353.

OptatuSj korie iuhuud van

zijn werk tegen de Douatis-

len , Vil. 311-315. üeoordee-

ling van dat werk, 316. Ver-

dere berigten van hem, 337.

Oquier, (Robert) niet zij-

De vrouw en beide zonen te

üysfel gevangen, merkwaar-

dig lijden van dezelve, XXil.

(III) 113-110.

Oranje, de Prins vSn) geeft

zijne gevoelens te kennen om-

trent den ftaat van den güds-

r dienst, XXII. (III.) J74.
' weigert den nieuwen
eed aan den Koning, XXII.

(III.) 264.

verlaat het Iand,XXII.
(IIÏ.) 270.

.- vat de wapenen op,

XXII. (III.) 285.
. — doet eenen vruchtelo-

2en togt legen alba, XXil.
(III.) 296.

, — maakt fchikkingen tot

ótn oorlog ter zee , XXII.

(III.) 307. Geeft zijne inzig-

len in bet ftuk van den gods-

dienst te kennen , XXIL (HL)

314. Begint eenen tweeden

veldtogt, 316. brief van den

2elven aan sonoi, 321. Zijne

gevoelens over de vrijheid

•van den godsdienst, 326 De
iooge Overheid aan denzel-

ven opgedragen, 332. Doet

eenen wanhopigen voorflag,

335.
O r i g e n e s , zijne lotgevallen,

III. 42. Of zich zelvc-n ont-

mand hebbe? 44. Leert het

Hebreeuwsch, 45. Zijnegroo-

(e vermaardheid
, 46. Ongc^

noegen van den Bisfchop dè-
METRius tegen hem, 47. Of
hij ook aan de Afgoden geof-

ferd hebbe, 49. Begeeft zich

naar Ccsjarea
, 50. Brengt ee-

nige Arabifche Christenen van
hunne dwaling terug en waar-

fchuwt legen de Eicefaïten,

51. 52. Zijn lijden in de ver-

volging van DECius en zijn

dood, 53. Zijn karakter 54.
Zijne fchrifiei

, 56. Zijne
verlooren fchriften , 68. Wer-
ken van anderen aan hem toe°

gefchreven, 70. Uitgaven zij-

ner werken, aan wien ver-

fchuldigd, 71. Voorafgaande
aanmerkingen omtrent zijne

leerwijze, 72. De leer der

kerk volgens zijn gevoelens,

73.- Zijn gevoelen omtrent de
Jijst der H. Boeken, y6é Eii

derzelver zin, 78. Zijne ge-

voelens van God, van de
Drieëenheid, 84. Omtrent de
eeuwigheid der wereld en hec
vcorbertaan der zielen , 87,
Vrijen wil, 88. Beftuur der

wereld door de Engelen, 89.

De verlosfing door jesus, 90.

De voorbidding der Engelen
en Heilige overledenen, 91.
Den toekomenden ftaar na die

leven, 92. De herftelling al-

ler dingen, 94. Hij begunftigt:

de Myftieke of verborgene
Godgeleerdheid, 95. Aanha-
ling van eene plaats uit zijne

fchriften omrrent het Avond-
maal ,üld. En omtrent petrus,

97. Zijne opgaaf der Christen-

feestdagen, 98. Zijne zeden-

leer I 99. Beiluic der berig-

ten
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rigten omtrent hem, loi.

Origenes, twisten over htm
en over zijne gevoelene, Hl.

276 Zijne vrienden en voor-

ftanders onder de Christen-

Leeraren , 276. enz. 285, Zijne

tegenftanders, 279.
' door velen aangemerkt
als 'de voorloper van arius,

doch door anderen verdedigd,
VI. 317. Op de ketterlijst

door EPiFANius geplaatst, 319.

PAcHoMius ijvert tegen hem ,

321. Hevige twist over hem
tusfchen vier aanzienlijke

Kerldeeraars, 322. 331-346.
Einde van dien twist, 346.
Voortreffelijk gezegde van

AüGusTiNus over dezen twist,

358. Nieuw tooneel van de-

zen twist in Egypte, door de
fcbuld van theofilus van A-
lexandrie

, 360. Door ver-

fcheidene I3isfchoppen ver-

oordeeld, 3_7i. Befluit van de-

ze twisten , 398 Redenen van

de uitvoerige opgaaf van deze

twisten, ald.

* twisten over zijne ge-

voelens in de Vde en Vide
en Vilde eeuw, X. 292.

Orofius, (Paulus) Pres-

bijter in Spanje, zie van hem
V. 47. VII 26r.

Ortzen,(Iman) bijgenoemd
de Zeeuw, wordt naar JVezei

beroepen als Leeraar, en van
daar verdreven en terug ge-

roepen ; deszelfs dood, XXIL
(III.) 85.

Ofiander, CA ndreas) ge-

boortig van Gïmfeniiaus, bïen gt

gefqhillen ter baan, 154. Hij

He.eft vel€ begunftigers, 158.

Ofiander, (Andrea s) des-

zelfs gefchillen over de regt-

vaardiging, XXIV. (V.) 315.

Ostendorp, (Jan) Kanun-
nik der St, Levynskerk te De*
venter, XXII. (III.) 28.

Ostorod, (Christoffel)
Sociniaansch Leeraar in de.

Nederlanden vervolgd, XXV..
(VI.) 302.
Ostorogius, (Graaf Ja cow
bus) bevordert de Hervor-
ming in Polen, XXIII. (IV.)
20. Deszelfs dood, 21.

Otto IV. Keizer, wordt vaa,

den Paus gekroond, XVI.193»
maar vervolgens in den banr

gedaan, 194.
Oudergeeste, (Dirk) eem
Monnik, wordt door eenen
anderen Monnik doorftoken,
XXII. (IIL) 10.

P.

Paauw, (Adriaan) voor
den Bloedraad gedaagd, XXIL
(III.) 291.

Pachomius (lichter van hetf

Kloosterleven, IV. 105. 108.
IIO.

Padua, (Antonius van)
kort berigt van hem, XVIII.
90.

Paj on, (Claude) berigt van
de gefchillen met hem , XXV.
(VI.) 241.

Palland, (Floris van)
Graaf van Kuilenburg , laac

uit de kerk de beelden weg-
ruimen , en aldaar door Gere-
formeerde Leeraars prediken,
XXII. (III.) 205.

Palme, (Quiryn de^t»
Leer-
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Leerdam door de Spanjaarden

opgehangen, XXII. (1II.~)332.

P a m f i l u s verdedigt origekes,

III. 285. J3ezorgt eene nieuwe
uitgave der Alexandrynfche
Overzetting, 287.

Pa nis, (Pieter) te Mechelen

onthalsd, XXII. (III.) 353.
Pantcnus, Leeraar in de

School iQ u-llexandrie , II. 228.

Pagn ini, (S 3 n t es) ofp^o-

jsiNus, verdienilen van dezen

Monnilï in de Hebreeuwfche
Letterkunde, XXVI. (VII.;

61.

Paphnutius, IV. iii.

Pa pi as, Bisfchop van Hiera-

polis, leert een duizendjarig

lijk, en is de verzamelaar dei

overleveringen, II. 33. 248.

Parengl, ( Petrus) fticht

'eene nieuwe Ke k en H' ope-

fchool te Parakin, XXIII.
(IV.) 7
Parminianus, een voor-

naaHi Leeraar der Donatisren

te Carthago , VII 310 Verder

berigt van hem, 323,

Parre, (Katharina) zesde

Gemalin var. hunduik V'li.

Kor.ing van Engeland, XXI.
(II.) 312. Zij wordt op eene

bijzondere wijze voor eene

gevangeonemng bewaar *. 31 ?•

Trouwt ra den doo I >Jfs Ko-

nings met thomas seymour,
326. Sterft, 327

»- begunltigc de ylugtefin-

gen om het geloof, XXII.

(IIL) 92.

Pafchafius Radbertus,
door zijn boek over het A-

7ondmaal wordt in het begin

det IXdc eeuw eene nieuwe

twist over hetzelve veroor-

zaakr, XIV, 207. Korte le-

venhfchets van hem, 21c.

Pafcha fi us Radbertus,
inhoud van zijn boek over
het Avondmaal opgegeven,
XIV. 212-218.

doet moeite om de ver-

andering van het brood te be-

wijzen, XIV, 219. Zijn ge-

voelen omtrent het Avond-
maal in alles niet volkomen
overeenkomende met dat der

Roomfcbe kerk, 220.

—zekere frudeoard fpreekt

hem met eene plans uit een

werk van augustinus tegen ^

XIV. 221. Als ook een ra-

J3AN fpreekt zijn gevoelen te-

gen , 222 ratramn fchrijft

insgeiijks teaen zijn gevoelen,

225, Zie ratramn.
Pafor, (Georgius) zijne

verdienilen in de Griekfche
Letierkunde, XXV. (VI.)i04.
P a r r i c j u s brengt de Ieren tot

het Chr. stendom over, V. 83.
Verhaal van zijn Vagevuur,
91.

Paula, berigt van deze zon-
dcriirge Heilige, VI. 55. Eii

van hare dochters elasilla,

58 Fü TOCHITM, ald. PAULI-

KA 63 En hare kleindochter
Paula , ald

eene.t;od«"uchtige vrouw
.'oor HERONYMus Onderwe-
zen, VII. 147. 148 151. 156.

159. i6o
P>iul3 Vincentius de)
fticht de orje van de Prieste-*

ren der JVl'sfie, XXVI. (VII.)

28

Pauli, (Georg) Predikant

te
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te Krakaw , fchrijft den Kra-

Jjawfcben KatecliismuSjXXUJ,
(IV.) 26r.

Pau Una, beiigt van haar,
VI 63.

Pauliiius, (Meropius
Po n Cl IJ s Anicius) een

beroemd Christen Dichter,

berigt van hem en van zijne

werken, V. 187.

Bisfchop van Nola

,

VII. 138. 139. nDïROMyMus
fchrijfc aan hem. V. 178.

Paulinianus, VII. 1 56.

Paul us, zijne afkomst, opvoe-
ding en vroege levenswijze,

I. 159. Zijnt bekeering, 1. 165.
-: begeeft zich naar Jeru
J'alem, verder naar Tarjus , l

172. 173. Wordt door jljus

lot Apostel der Heidenen ?_e-

ïoepeo , aUl. Gaat naar ^ntio-

chie, 174. Wordt naar Jerufa-

km gezonden , 1 76 Keert naar

jintiochie terug, 180. -Krijgt

met EARNAKAs eene zending

om het Euangelie voort ie

planten, i8i.

_>_— zijne verrigtingen te

Fafos, I. i8ï. Waarom hij

zijnen naam saulüs in dien

van PAULUS veranderde, 182.

Steekt over naar Klein -Ajic,

ald. Kon-.t te Antlochie , en

bekeert daar vele Heidenen,
eld. Begeeft zich naar Ikonie,

en verder raar Lyftren en Der-

be, 183. Stelt Ouderlingen

-aan, 184. Komt te Antiochie

'terug, i85- Met barnabas af-

• gevaardigd naar Jemfalem,
om daar bet gevoelen der A-

postcten in te nemen over de

iWistvraag: of de bekeerde

Dd

Heidenen ook moesten befn«-

den worden, 186 Keert we-
der naar Antiochie terug, 191,

Beftraft PETRUS , 192. Scheidc

zich af van BAaNAUAS en reisc

verder met silas door S^rie

en Cilicie, 193. Neemt timo-
THEus ook niec zich, dien hi|

liet befnijdcn, ald. Komt ia

Europa te Filippi, in Macedonië^

194. Lydia bekeerd en ver-

volgens een ftokbewaarder,

195. Reis verder naar Thesja'

lonica, oproer aldaar, ipö.

Begeeft zich naar Bcreé'n, ald.

En verder naar Athencn, 97.
Voorts naar Corinth'i, 198 Al-
waar hij een hardwtrk ocfcn-^

de, ald Vestigt eene aanzieu-

lijke gemeente te Curirdhe

^

201. Komt te Efeje, ald Koaic
aldaar voor de tweede i^eer,

202. En verricht er wonde-
ren , 203. Aanmerking over
deze v^onderen , 204. Oproer
tegen hem aldaar, 205 Zijne-

verdere reizen door Macedmie.
in Griekenland , "2.06. Reist te-

rug naar 3^ejz^jaifjj2, 207.Worde
aidaar gevangen, 211. Voor
den Joodfcher: Raad verhoord,

214. Voor FELix befchuldigd,

216. Verantwoord zich voor
FESTUs en AGRiPPA, 21 8- Naat
Rome gezonden ,219. Aldaar

in eene vrije bewaring gehou-
den, 220. Zijne verrigtingea

gedurende zijne gevangenis,

241. Zijne reizen na zijn ont-

flag, 2'43. Ziin marteldood,
261. Zijne brieven, 314-

Paulus over dt; echtheid vati

zijnen brief aan- de Ikbreën,
II. 33J.

2 Pau-
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Paulus S am ofatenus, zie

SAMOSATENUS.
~- (Se rg ius) Landvoogd
van Cyprus, omhelst het Eu-
aiigeiie, I, i8i.

•— var» Thebe, de eerfte

Kluizenaar onder de Christe-

nen, IL 437.
*- Bisfchop te Konjiantino-

folen, berigt van hem, IV,

283. 294-
^ Cortes ius. Scho-

lastieke Godgeleerde, XIX.

153.

P e I a g i u s , breedvoerig berigt

over de Pelagiaan fche twis-

ten, IX. 128-246.
»— berigten aangaande hem,

'JX. 130. Zijn karakter en hoe-

danigheden, 131. Zijne ge-

leerdheid en fchrifien en zijne

verklaring van de brieven van

PAULUS, 13'2. Zijn brief aan

DEMETRiAS, ecne aanzienlijke

jonge Romeinfche Juffer, 134.

Gevolgen van dezen brief en

aanmerkingen van augustinus

op denzelven, 141. En van

SEMLER, 145- '^'ï"i brief aan

CELANTiA en andere fchriften,

145. 147 Berigten aangaande

zijnen vriend coelestius, 148.

Zie coelestius.
w- AUGUSTINUS fchrijft le-

gen hem, IX. i6o. 175- Ge-

matigdheid van augustinus

omtrent hem, 164. Zijne dwa-

lingen in Sicilië verfpreid,

165. Hij komt in Palccjlina,

167. HiEROJSYMus fchrijfc te-

gen zijne gevoelens , 168.

Wordt verhoord voor den ker-

kenraad te Jerufalem, 170 De
kerkvergadering van Dios^olii

verklaart hem regrzinnig, 177-
183- Beoordeeling van deze
kerkvergadering door hiero-
NVMDS en AUGUSTIKÜS, 1P4I.

Gevolgen van deze kerkver-
gadering, 185. IJver der Afrö-

kaanfche Bisfchoppen tegen
hem, 186. Zijne leer door in-

NOCENTius , Roomsch Bis-

fchop, veroordeeld, 187. Ver-
dere ijver van augustinus te-

gen hem, 18R. 20SIMUS , op.

volger van iknocektius, ver-

klaart zich gunitiger omtrern:

de geloofsbelijdenis van heaï

en van coelestius, 193 Aan-
merkingen der Afrikaanfche

Bisf^oppen hierover, 195,
Pe lag ius, zijne leer plegtig

door de kerkvergadering van
Karthago veroordeeld , IX. 197;
Aanzien van deze kerkverga-

dering, 200. De wereldlijke

arm tegen hem ingeroepen ,

201. zosiMus verklaart zich
tegen hem. Wederzij dfche
klagten over mishandelingen,
202. JULIANUS, Bisfchop van
Eolanum, helt over tot zij 5e
partij , 207. Scheuring der
beide partijen, 209. Verdere
fchnfcen van augustinus te-

gen hem, 211. julianus ver-

dedigt de Pelagianen, 214,
BONiFACius, Bisfchop te iïorne,

verzet zich tegen hem, 216.
Laatfte berigten van hem, 219.
Zie verder Pelagianen.

Pellicanus, (Conradus)
of KURiiNER, Hoogleeraar te

Zurich, deszelfs verdienden in

de Hebreeuwfche Letterkun-

de, XXV. (V[.) 98.

feuiphlinger, (Markus)
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begunftigt de Hervorming in

Jiongaryen , XXIII. (IV.) 3. 5.

, Pennitier, ( Hendrik )

valt van de Hervormden af,

en verzoent zich met de

Roomfchekerk, XXII. (III.)

163.

Perenot, (Antony) IJis-

fchop van Atrecht , tot Aarts-

bisfchop xznMecheknbQXXQexnó,
XXII. (III.) 157.

P e r k i n s
, (\V i II i a m) Hoog-

Jeeraar te Cambridge, zijne

verdienden in deZcdeKundige
Godgeleerdheid , XXV. (VI.)
i8(5.

Perini, (Petrus) Heer van
uigrie in Hongaryen, omhelst
ÓQ Hervorming , XXIII. (IV.)

4-

Perron, (Jakob Davis
du) Kardinaal en Priester van
St. Agnes, fchrijft tegen de

Proteltanten , XXIV. (V.)263.

Petavius, (Dionyfius)
zijne verdienden in de Bijbei-

fche Dogmatiek, XXVI (VII.)

iJO.— zijn roem als Godge-

leerde, XXVI. (Vil.) 127.

Peter de Kluizenaar, berigt

aangaande dezen aanvoerder

der kruistogten,XV. 268.

Peter fon
, (O I aus en Lau-

rens) eerfte Hervormers van

Zwden , XXI. (II.) 74. Eene
Overzetting van het Nieuwe
Testament in het Zweedsch
door hun vervaardigd , 76.

OLAüs fchrijft een kerkelijk

handboekje, 90. En een ge-

fchrift over de regtvaardigma-

Jiing des zondaars voor God,

Dd

Petgaud, Aartsbisfchop vau
Trier, tegenftand van denzel-

ven tegea den Paus, XXII,
(III.) 2.

Petrarca, (Francesco)
levensberigt van hem, XV.
155. Zijne fchriften, 157.

P e t r i , (C u n e r u s) te Leeu-
waarden als Bisfchop aange-

fteld , XXII. (III.) 302.
Petronius, Landvoogd van
Syrië, I. i68-

Petrus, zijneverrigtingen, I.

150. 151. 154. 153. 170. 171.

178. 180. i8«. 191. Of hij Bis-

fchop te /hitiochie geweest is,

234. Of hij te Rome 25 jarea

Bisfchop geweest is, 236. Is

geen algemeen Bisfchop ge-

weest, 239. Of hij te Rome is

geweest, 240. Zijn martel-

dood, 261. Zijne brieven, 316.
Gevoelen van origenes om-
trent zijn voorregt , III. 97,
En van cyprtanus, 183.

Bisfchop van ^lexan-,

drie, zijne gcfchiedenis, III.

375. Zijne kerkregelen, 376.— MARTVR, etin beroemd
Domi'iikaner, overgegaan tot

de Protellanten , berigt van
hem , VII. 102.

Petrus door aijgustinus ge-
houden voor den eerften der
Roomfche Eisfchoppen, IX.
324-

Bisfchop te Ravenna,
voor een voortrefFeÜjk Rede-
naar gehouden, X. 285. Een
ftaalije van zij'ne zoogenaamde
welfprekendheid, 286. 287-
Pen ierus, ( Gaspar us )
hoofd der Filippisten in Sak-

/en, XXIII. (iV.) 116, Inde
3 ge -
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•gevangenis geworpen en ver-

lost, 119
Pfeiffer ftelt zich aan het

hoofl der oproerige boeren

in Duitschland , XXill. (IVJ
175.
Ph ri i pp us. Diaken, predU;t

hvii Eu tiigelie onder de Sama-
ritanen . i. 160 Doopteeiien

Ethiopiër , 1 164.

P fi • lopon U!^ , i^Jt>3nnes)
een Cnrisfen W^ijs^eer , X. 43.
? o i I o f t o r g i u s , 1 V. 94,

P h o t i n u s , Bisfchop van Sir-

mium, deszelfs gevoelens ver-

levendigd , XXIII. (IV.) 240.

Picret, ( Benedictus )

lloogleeraar te Geneve, zijne

verdienden in de Dogmatifche
en Zedekundige Godgeleerd-
heid, XXV. (VI.) 183. 192.

P i c u s . ( J o h a n n e s) een po-

fïtive Moralist, XXVI. (VII.)

99.
Pi er lus, zijne gevoelens, III.

277.
Pi eter van Poüiers, berigt

van dezen Scholas'.ieken God-
geleerden , XIX. 112.

P i e t e r s z o o n , (K I a a s) Ka-

pellaan IC Haarlem, houdt een

jnondgefprek over den gods-

dienst, XXII. (III.) 251.

Pi ghius, ( Ai bert ) van

Kampen, Kanunnik te Utrecht,

fchnjft reeden bucerus; eemge
van zijne boeken worden ver-

holen; oorzaak van deszelfs

dool, XXII (III.) 78.

Pilatus, volgens berigten

waar Vienne in Frankryk geban-

nen , flaat de handen aan zich

zeiven, I 167.

PIpyn, door £Onifaciüs tot

Koning van Fra?ikryk gezalfd,
XI. 275. Zie verder van hem
XII. 63. 65. 69. Zijn dood,
78.
Piscator, berigt van den
twist met denzelven, XXV.
(VI.) 237.

Pistorius, (Joinnes) of
j.\N DE DAKKEU, van IVotrcien^

berigt aangaande zijn leven
en marteldood, XXII. (lU.)
55-6'.

Place, (Jofiia de la) of
TLACiEüs, berigt van den rwigt

met denzelven, XXV. (VI.)

239'

P 1 a t i n a
, ( B a r t h o 1 o m e us)

berigten van dezen Levensbe-
fchrijver der Paufen , XVil.
249.

P 1 a t o , waar lesfen gaf, I. 41.
Zijne gevoelens, 43.

PI o tin us, een Eclectifche

Wijsgeer, geneigd tot dwee-
perij en geestdrijverij , III. 2 ' 3.

Pocok, (Eduard) Hoog-
leeraar te Oxfort, deszelfs ver-
dienden in de Oosterfche Let-
terkunde, XXV. (VI.) 103
Polocoka, (Andréas) te
Kattenherg verbrand, XXIII.
(IV.) 39.

Polus, (Mattheus) ofi'oo-
LE, Predikant te Loeiden, be-
rigt omtrent zijne fchriften,
XXV. (VI.) 1,^2.

( R e g i n a 1 d u s ) be-
roemd Engefsch Godgeleerde,
XXVI. (VIL) 125.

Polykarpus, aan de echt-

heid van zijnen brief aan de
Filippiers wordt zeer getwij4
feld, IL 129. Ondergaat den
marteldood, 154, Aann-.erking:

over
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over de wonderbare bijzon-

derheden bij denzeiven, 159.

Eerbied voor zijne nagedach-

tenis , 160.

Polykraces, Bisfchop van

Smirna, voert eenei/ bcvigen

twist met vicToR , lisfchop

van Rome, o^/er de viering van

het Paaschfeest, JI. 27S.

Po meranus, deszelfs boeken
ten vuregedoeind . XXII. (UI.)

67.

Pompejus fcheurc een ge-

deelte van het Joodfche land

af van het rijk van hyrkanus,
I- 3.

Pontius Pilatus, zijne

regtsplegingen omtrent jesus,

I. 13Ï.
•— onderzoek nopens een
berigt van hem aan tideriüs

gezonden, aangaande jesus,

1, 139. Wordt gebannen, 167.

Posfidius, bisfchop van
Calama, levensbefehrijver van

AUGUsTiNus , IX. 295.
Porfyrius fchrijft tegen hét

Christendom het leven van
PYTHAGORAS. lil. 213. Zijne

andere werken , 214..

Porta, (Aegidius a) brief

van denzelven aan zwinglius,

XXIil. (IV.) 63.

Praag, (Lukas van) over-

leden, XXIII. (IV.) 41.

Praedicator, (Joannes)
predikt te 0§^en in Zevenber-

gen, XXIII, (IV.) 9.

Praedinius, (Regnerus)
geboortig van IVinfum, bevor-

dert de Hervorming in Gro-

ningen
, XXII. (III ) 139.

Prasnifius, (Laurentiu s)

predikt de Hervorming in

Dd

Polen , XXIII. ( IV ) ip.

Prasceas, een Dwaalleeraar

in de llde et uw, berigt van
hemen zijne leer, II. 216.218.
Hoe zijne aanhangers geuoemd
verten, 221.

Pres f, (Pau lus) Hoogleer-
aar te Prang , ftelt eene alge-

meene belijdenis op, XXIII^
(IV.) 49.

Pr Ier i as, of de priero,

(SYLVESTER ) Tegenlchrijvcr

van LUTHF.R, XX. (I.) 63.

Door LUTHER beantwoord, 69.

Priscianus, een Spraakkun-

dige, X. 55.

Prisciliianus, van wi'en

deze zijn leerftcifel ontvangen

heeft, VIL 255. Zijne afbeel-

ding, 255. Maakt opgang in

Spanje , 257. Eene kerkvergade-

ring KiSaragosja in Spanje over

zijiekeitenj gehouden, 257.

Gevoelens aan zijne gezindte

toegefcbrev'en , 259. BerigC

van AUGUSTINUS aangaande zij-

ne leerileilingen, 264. Beoor-
deling v.in deze berigten, 267;
Men wendt z'ch tegen hem
tot de wereldlijlie o>/erheid

,

268. Gevolgen hiervan, 269.

De Priscillianistcn worden bij

den Keizer maximus befchul*

digd, 271. Wordt met ver-

fchefdene zijner aanhangers

veroordeeld en ter dood ge-

bragt , 274, Beoordeeling van
bet ge^Hrag van maximus, 277.
MARTiNus van Tours heeft

onaangename ontmoetingen
wegens zijne afkeuring van

het gedrag der Bisfchoppen,

die bet doodvonnis hadden

aangeftookt , 278. Andere Kerk-

4 leer-
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leeraars keuren mede het dood-
;vonnis af, 281. Als ook de
Jieioenen, 282 Andere Kerk-
/eeraren van dien tijd fchij
3ien de ftraffe der PriscüJia
Jiisren goed te keuren. 263.
Verbittering en vervolging
daardoor te meer gaande ge-
maakt, 284.
P r i s c i II i 3 n n s na 2ijnendood
door zijnen aanhang als een
•neilige vereerd, VI!. 285.
Zijn aanhang neemt in Spajijè
werkelijk toe, 287. Z/e verder
rriscillianisten.

Pr oc op ius, onvoorzigtfgge-
zegde van dien Martelaar. III.
327.

r van Gaza, X. 277.
ir r Q cl u s een Heidensch Wijs-
geer, X. 37. Zijne leerlingen
wijken naar Perjïe, 38.Pr os per de ^quitanier, een
Jjverig aanhanger van augus.
TiNus IX, 233. Schrijïr tegen
de halve I^elagianen, 239.Prudent ius Cleo^tns.
(Aurelius) berigt van dezen
«-hrisielijken dichter en zijne
dichterlijke werken, V. 176.Was ten uiterfte bijgeloovia
181.

^ ^*

P u p p e r
, JAN VAN GOCH aldus

bijgenoemd. predikt regen de
Jeerdes P:usdcms; zijne ge-
voelens; deszelfs Ichriften
worden door het Concilie van
I rente verboden , XXII

{ II1 1
30. 31.

' '''

Pythagoras, zijn leven door
yoBFYxius befchreven, III
213.

Quadratus fchrijft ter ver^
weQïing der Christenen, II. 66.
Quarre, (Karel) Raad vare
Braband, komt te Groninzen.
^XïL{l\l,)2gj. ''

'

Quc'ker, (Christiaan de)
te Veurne gevat en ter dood
gebragt,XAII.CIli.) 158.

R.

Radboud, Koning der Frie-
zen , zijn antwoord

, toen men
hem doopen wilde, XI 229.
Radzivil, (Nikolaus*)
bijgenoemd de Zwarte, begun-
fti;:t de Hervorming in Polen,
XXIII. (IV.) 28.

bijgenoemd de Roode

,

begunftigt de Hervorming in
Polen

t XXIII. (IV.) 29.
Ram, (Joachim Gerard)
deszelfs Deïstifche gevoelens.
XXIV (V.)ii4.
Rambacb, deszelfs verdien-
ften in de Uitlegkunde des
Bijbels, XXIV. (V.) 188.
Rosfellius, (Lucius'Pau-
lus) brief van denzelven aan
MELANCHTHON, XXIIJ. riV,^
65. 66. ^ ^

Ratherius
, Bisfchop van

Verona, zijn ijver om de ge-
breken der Kerkdijken te be-
ftrafFen, XIII. 373.
Rathmann, (Herman)
deszelfs verfchil metcORviNus
over de kracht der H. Schrift
tot Godzaligheid, XXIV. (V.)
335.

Ratramn, een geleerde Mon-
nik, in het Klooster teCorbie,

treedt
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treedt in de IXde eeuw met

lof in verfcheidene verfchiilen

op , XIV. 225. Schrijft tegen

BADBERTus over het Avond-
maal , 226. Waarmede daarna

de Hervormden de leer der

Tranfubftantiatie beilreden

;

terwijl Roomfche Godj^eleer-

den UATRAMN voor eenen ket-

ter verklaren, 231.

Reaal, (Laurens, jacobs-

zooN bijgenoemd) bevordert
de vergaderingen der Gere-
formeerden, XXll. (III.) 20Ö.

gefprek van denzelven
met den Burgemeester simon
KOPS te jimjïerdam, XXII.
(III.) 267.
Regius, CCaroIus) of de
KONING, Karmeiiter Monnik
te Gend, te Brugge in hechte-

nis genomen en verbrand,
XXII. (lü.) 120.

Reland,(Adri aan) de<zelfs

verdienften in de Oosterfche
Letterkunde , XXV. (VI.) 103.
Renialnie, (Ka sper dej
Schepen te Antwerpen, kriigt

wroegingen over het vonnis-

fen van aangeklaagden, XXII.
(III.) 149.

Requefens, (Do?i Louis
de) tot opvolger van alba
benoemd, komt te Brusfel

,

XXn. (III.) 324. Doer een

algemeen pardon afkondigen

,

328. Deszelfs dood, 336.
Reuchlin, (Joannes) be-

rigt van hem, XV. 174.

Hervormer der Godge-
leerdheid in de XVde eeuw,
XIX. 54. 62.
—- deszelfs verdienften in

4e Predikkunde, XXIV.(V)234.
Dd

Rhodius, (Joannes") Rec-
tor van het Collegium Hierony-

mitanum ic Utrecht, XXII.(III.)

56.

Ribera, TFran ei scus) be-

roemvi Spa-^nsch Godgeleerde,

XXVI. (VU.) 126.

Richard, Kei<er, fterft, ea

RüDOLF van Habsburg tot Kei-

zer verkoren, XVI 188.

R i c h e I i e u
,
(Kardinaal) zijne

handelwijze omtrent de Her-

vormden in Frankryk, XXV.
(VI.) 8.

poogt de Protedantfche

met de Roomschkatholieke

kerk te vsreenigen, XXVI.
(VII.) 1 60.

Richer, ( Gregorius )
fchrijft tegen böhme, XXIV.
(V.J36I.
Ridder, (Jan de) te Utrecht

gedood, (XXII. (III.) 294.

Rigal tius, (Nicola us )

zijne verdicr.ften in de Patris-

tiek , XXVI. (VIIJ 114.

Rienzo, .^N i c o 1 au s) maakt
zich ro'Tribunus tt Rome, XVII
25 Zijne herfenfchimm, ge ont-

werpen , ondergang en dood,
26. 27. 36.

Ryke, (Roeland de) Pen-
üonati^ vzn Leuven , in hech-

tenis genomen, XXII. (III.)

281.

Ryk, (Jakob Simonszoon
d e) te jimfterdam befchuldigd

en gebannen, XXII. rill.)290

rust een oorlogfchip

uit voor de Watergeuzen,
XXII (lil.) 312.

Rys wy k
,
(Jonker Korn elis

van) poogt te vergeefs eeni-

ge burgers gevangen te ne-

5 men
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men, XXII. (ill.) 282.

Rineftein, (Joost) van

Tieit, tot lr,qu;fiteur-Ger'e''aal

aaogefteld, XA.\i. III., 170.

Rj^i verius, (Franciscus)
Leeraar te Londen , XXII,

(III.) III.

Rivet, ( Andreas ) zijne

verdien(l:en in de Uitlegkuïjde

des hijbels, XXV. (VI.) 124.

Rixner, (He n r icusjHoog
Jeeraar te Helmjlad, geefteene

Zedelijke Gjdgeleerdheid in

het licht, XXIV. (V.) 223.

Robert, of roteert .*.ruris-

ZEL, ftichter der orde van

Fo?itvraiid , XVlll. 36. Zeldza-

me inrigtingen door hem ge-

maakt, 39.

»^ van Mehin, berigt van

dcicnSchoIastieken Godgeleer-

den en zijne fchrifien, XIX.

"3-
Robrecht bewerkt de ver-

volging der Waldenzen, XXII.
(III ) 4.

Rodrigues, (S 1 m on) reist

naar de Oost - Indien ter be-

keering der Heidenen, XXIV.
(V.) 76.

R o ë 1 1
,
(Herman A 1 e x a n-

der; zijne verdienllen in de

Coccejaanfche leerwijze, XXV.
(VI.) 162
— berigt van de gefchil-

ien met denzelven , XXV.
(VI.) 25S.

* R o e m u n d , (J.) te Antwerpen

geefc eene Bijbelvertaling in

het Ncderd'Jitsch in druk uit,

XXII. (III % 63.

Rogatus, 'berigt van dezen

Donatist , VII. 327.

Romuald, ÜIctiter der. orde

van Camaldoli , XIV. 10,

Romuli.?, moeder van Kei-

zer GALEKius, berigt omtrent
dezelve, III, 324.
Ros cel in, levensberigt van
hem, XV. 80.— gefcLriften van dezen
Scholastieken Godgeleerden,
XIX. 77.

llofella, (Elizabeth)
fticht de Nonnenorde der Je-
zuitinnen, XXVI. (VII.) 35.
Rofemund, (Godfchalk)
Iiiquifueur, XXII. (III,) 57.
Ruardi, (Feyto) predikt te

Groningen, XXII. (III.) 140.

Rudbert, de Apostel van
Beyeren geroemd , XI. 233.

R u b i a n u s , (C r o t u s) berigt

van hem , XV. 183.

R u d o I f , Hertog van Zwaben ,

tot Duitsch Koning verkoren,

XVI. 36. Sneuvelt in eenen
veldilag tegen hendrik IV.

40.
van Hahshurg wordt

Keizer, XVI, 288. Staat veel
aan den Paus af, 294.
Rufinus, (Tyrannius)
berigten nopens dezen fchfij-

ver,V. 216. VI. 324. Zijne
fcoiiften

, 327, Z'jn karakter,

330. Zijn gedrag in den twist

over ORiGENES, 331. Nieuwe
twist (usfchen hem en hiero-
NYMUs , 347. Hij vertaalt het

werK. van origekes over de
beginfelen , 349. Gevolgen
danrvan, 350-356. Zijn dood,

357. Lof van hem bij zijne

tijdgenooten, 358.

Rui^geri, (Cosmo) Abtvan
Saint-Mahé, als Atheïst geftor-'

ven, XXIV. (V.) 1I3.

Ru-
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R a p e r t , Abt van D?afs,fchrijft

over de kerkelijke plegtighe-

den . XIX 4. Zie ook van

hem 28

Ru plecht, Paltsgraaf aan

óeu Rhyn wordt Keizer, XVII,

78. y?. 2. in appel -eeen de

KerK vergadering te Pï/a, 101.

Zijn dooi, 110. Opgevolgd
door SlGr.vMUND, III.

Rusticius, t^Fiiippus)
vertaalt den Bijbel in het Ita-

Ijaansch, XXIIl. (IV.) 59.
Ruysbroch, (Joannes)
Mylbek Godgeleerde, XIX
169-17Ö.

S.

S a b e 1 1 i c u s , herigt van hem

,

XV. 211.

Sdbeliius, zijne gevoelens
omtrent den perfaon van jti-

sus en de Drieëenheid, III. 8.

9. Verfcheidene benamingen,
voortgang en einde van zijnen

aanhang, ip.

Sales, (Frans, Graaf van)
fticht de Nonnenorde van on-

zer lieve Vrouwe -Vifitatie,

XXVI. (VII.) 32. Levensbe-
rigten van hem , 33.

Salmuih, (Hendrik) geeft

eene nieuwe vertaling vanden
Bijbel te Dresden uit, XXIII.

f IV.) 130.

Samofatenus, (Paulus)
zijn hoogmoed en verwaand-
heid, JII. 241. Aanmerkingen
over de befchuidigingc-n tegen

hem ingebragt, 243. Zijne ge-

voelens, 246- Kerkvergade-
ringen tegen hem gehouden

,

248. Door de wereldlijke magt

uit het huis der Christelijke

gemeente gezet, 250. Hor
lang zijne aanhang geduurd
hebbe, 251.

Samfon, ( Bernhardin )
beti^f van dezen Aflastpredi-

ker in Zwitjerland , XX. (I.)

2H9 Zijne verregaande onbe-
fchaanidheid vindt al rasregen-

ftand, 291. Zijne ontmoetin-
gen re Baden en te Zurichy

292- 293.

Sanchez, (Thomas) zijne

verdhinften in de Zedekundige
(Godgeleerdheid, XXVI. (VII)
102.

S a n c t a C r u c e , (J o h a n n es
a Hervormt de Karmelieten,
XXill (iV)325.
Sara via, (Adrianus) Op-
fteller van de Nederlandfche
Geloofsbelijdenis , XXII. (III.)

168.

Sarforius, (Joannes) ver-

dedigt de Hervorming tegen

K. CRocus en alard, XXII.
(IJl.) 75.

geeft eene verklaring
van de Boeken der Profeten
in het licht, XXII. rill., 140.

S a t u r n i n u 5 , een Gnostiek

,

zijn leerfteifel . II. 35.
S a t y r u s , Bevelhebber van een
Romeinsch Landfchap, broe-
der van AMüRosius, zijn dood-,
IX 57.

Savoiiarola, (Hierony-
raus) levensberigt van hem
en zijne voorzeggingen, XIX.
216 En zijne verdere lotge-
vallen, 217-239.
Schall, (Adam) Zendeling
in China, deszelfs voorfpoed.
XXV. (V.) 78.

Schelcius, ( Nicolaus )

toe
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tot Predikant beroepen te j^m-

fterdam. XXII. (III.) 241.

Schelfius, (Nicolaus)
te Embden o\?erIeden, XXII.
(III ) 274.

Schlere, CNikoIaas) Pre-

dikaiit te Bolswaard , zijne ver-

dienfteni'i de Godgeleerdheid,

XXV. (VI.) 166,

Scninkel, (Herman) te

Delft; omgebragt , XXII. (III.)

289.

Schmalz, (Valentinus)
Ilecior te Smigla, voltooit

den Krakauwfchen Katechis-

mas, XXIII, (IV.) 261.

Schmidt, (Eras mus) des-

zelfs verdienden in de Uit-

legkunde des Bijbels , XXIV.
(V.) 178.

Schol, (Ysbrand) Priester

van Amflerdam, te Brusfel ver-

brand, XXII. cm.) 77.

Schomer, (Justus Chris-
toph) Hoogleeraar te Roitok ,

deszelfs verdienden in de Ze-
dekundige Godgeleerdheid ,

XXIV. (V.) 224.

Schoonhoven, ( Klaas
van) Monrik in het Klooster

te mndesheim, XXII. .(III.)

20.

Sconius,(Matthi as) hoofd

van de kerk der Boheemfche
broeders te Pofen , XXIII.

(IV.) 20.

Scot, (Joan) een wijsgeerig

Godgeleerde in de IXdeeeuw,
zijn gevoelen over het Avond-
maal, XIV, 231. Schrijft te-

gen de leer van godschalk
over de Praslestinatie, 302.

Scotus, (Joannes Duns)
Jevensberigt van hem, XV.
aio. 228.

Scotus, (Joannes Dans)
Berigt van dezen Scholastie-

ken Godgeleerden en zijne

fchriften , XIX. 139. Twee
vermaarde «Scholastieke partij-

en der Thomisten en Scotis-

ten door hem en van zijnen
tijd ontdaan , 145.

S c h u 1 1 e n s
, (A 1 b e r t) des-

zelfs verdienden in de Oos-
terfche Letterkunde, XXV,
(VI.; 103.

Schultetus, (Gregorius)
ftookt onrust in Zevenbergen,
XXIII. (IV.) IS.

(Abra ham) geeft eene
Leerrede uit over de Afgods-
beelden , XXIV. (V.) 279.
Schwenkfeld, (Kaspar)
berigt van zijne leerdellingen,

XX. (I.) 155. 157.
deszelfs gevoelens,

XXin. (IV.) 160-166. Hij

wordt verbannen» 163.

van Os/ing , deszelfs

gefchilien met luther, XXIV.
(V.) 285.
Segerts, (Jeronimus) te

Antwerpen verbrand ; troost-

rijke brief van denzelven aan

zijne gevangene huisvrouw;

die, na hare bevalling, in de

Schelde verdronken werdjXXII,
( JII.) gg. 100.

Senault, (Jean Francois)
zijne verdienden in de Pre-

dikkunde, XXVL {Vil) 120.

Seneca, zijn gevoelen om»
trent God, I. 43.

Ser ap i o n, IV. ili.

Servatus Lupus, berigt

van dezen Monnik, XIV. 300.

Verklaart zich voor de leer-

ftellingen vati godschalk,
om<
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omtrent dePrsJestinatie, XIV.
300. 301.

Servatus, (Michael) of

MiGUEL SERVETO, ecD Span-
jaard, aanhanger van de Jeur

der Antitrinitarisfen , XXIII.
(IV.) 217. Deszelfs gevoe-

lens, '219-223. Begeefc zich

naar Frankryk , onder den naam
van viLLANOVANus, 225. Te
Geneve verbrand, 231-236.
Severianus, JJisfchop van

Gahala in Syrië, oneenigheid

tusfchen hem en chrysosto-
Mus, VIL 87.

een vermaard Heilige in

Oostenryk, X. 83.

Severus, (Lucius Septi-
mius) wordt Keizer, II. 205.

Lotgevallen der Christenen

onder dezen Keizer en zijne

opvolgers , 286. Eerst niet

ongunftig jegens de Christe-

nen , 287- Verbiedt dat iemand

tot het Christendom zai over-

gaan , 289. Oorzaken van de-

ze vervolging, 291. Steifc,

389.^ (Al ex ander) berigt

aangaande hem en zijn gedrag

omtrent de Christenen, II. 392.

De eerfte Keizer die hoog-

achting voor JESÜS CHRISTUS

IJetoonde, 393. Wordt ver-

moord, 398.— wordt Caefar, III. 312.

Zijn karakter , 314. Siuit de

vervolgingen, 345, Door ga-

LERius tot mededeelgenoot
des Rijks verheven , 348.Wordt
omgebragt, 350.— (Sulpicius) berigt

van dezen Gefchiedfchrijver

«n zijne werken, V, 2u.

Severus, Patriarch van y^«-

tiochie, zijne lotgevallen, XI.

93 130.

Seymour, (Joanna) trouwt
met HENDRIK VIII. Koningvan
Engeland, XKl^nr^; 29^ Haar
dood, 301.

Siccama, (Hen ri kus) zij-

ne verdienden in de Godge-
leerdheid, XXV. (VI) 167.
Sidonius, een Gricksch Dich-
ter, X. 56.

S i g i s m u n d , wordt Keizer van
Duüschland , XVII. 11 1. Komt
op de Kerkvergadering te Kon-
jlans, 118. 120. Zijn gedrag
op die vergadering, 125. 128.
Doet den Hertog van Oo^ffew-

ry^ in den Rijksban, 130. Komt
te Perpignan, om een mond-
geTprek te houden met bens-
DicTus XIII. over deszelfs af-

ftand van het Pausfchap, 138.
Komt van zijne vruchtelooze
reis te Konjlans teiug, 141.
Dringt aan op eene Hervor-
mingder Kerke, voor het ver-
kiezen van eenen nieuwen
Paus , na het afzetten der
drie fcheurzieke Pausfcn, 14?,
Stemt, or'^er zekere voorwaar-
de toe het verkiezen v?n
eenen nieuwen Paus, 148. Be-
wijst den nieuwen Paus ten
diepllen eerbied bij desztf^
plegtigen uittogt uit Konjiaus^

159. Wordt, met eene zon-
derlinge plegtigheid door Paus
EUGEKius IV. te Rome gekroond,
172. Komt op de Kerkverga-
dering te 5a2e/, 170. Sterft,

i8r. yiLBERT van Oostenryk in

zijne plaats verkoren," 182.

Sigismund, (Jan) verleent

vrij-
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.vrijheid van godsdienst in Zs-
yenbergtiu, XXIII. (IV.) ir.

Sisismuiid, (Augustus)
verdrijft de Boheemfche broe-

ders mtPokn, XXIII. (IV.) 19.

Sipis.aiund, TAugustus)
keurt de geloofsbelijdenis der

Hervormden in Polen goed,
XXIII. (IV.) 31.

Sigismundl. Koning van Ps-

kn geeft een plakaat u:t tegen

het invoeren van boeken
,

XXIII. (IV.) 29.

Sigismund II. verbant de Eu-
angelifchen uit Polen ^ XXIII.
(IV.) 30
Sigismund III. Koning van

Polen, bekmchiigt de vtrbind-

tenis der Roomschgezinden en
Euangelifclien , XXIII. (IV.)

33.
Sikiiingen, (Fr. van) een
wakker voorftander van de
zaak van luther. Sterft, XX.
.(I.)i35.
Sik kingen, (Fr.) dood van

dezen edelen voorl^ander der

Hervorming, XX. (I.) 137.

S i 1 a s , niedgczel van paulus ,

I. 195-

S i in > ( A g g. ) predikt de Her-

vorming in Nederland, X\Il.

(11)91.
S'raeon, Bisfchop van Seleu-

^ie, ondergaat den Marteldood,
IV. 277.
Simeon Stylites, bijzon-

derheden van dezen zon -fer-

lingen pijiaar-heilii^en, VI 3.

Simon, de Toveraar , I. 161.

3^0-362. III 300. aaJit

Simon, Bi>fchop van jerufa-

lem gekruist. II. 6.

Simon , een Doopsgezind

kramer te Bergen op Zoom^vJti'

gert voor het Sacrament te

knielen, en wordt verbrand;

uitwerking van zijne ftandvas-

tigheid op eenen dsr Regters,

XXil. (lil.) 103.

Simons, ( Menno) geboor-

tig van Witviarjum , tw ij \c i caan

de leer der Roomfche Kerk,
XXili. (iV. 190, voe^t zich

b j de Doopsgezinden, 192.

Simon, (Richard) dc;.^ zelfs

verdienften in rie u-tlcgkóinde

desBiibds, XXVI.' VII. 73.

Simonszonn, (Wouter)
Pastoor te Munfter bu sGra'

venzande , m den Haag ver-

brand, XXII. (III.) 303.

S ir mond, (jakob) zijne

verdienften in de Patristiek,

XXVI. (VII.) 114..

Simplicius, een Heidersch

wijsgeer, X. 39.

Siuis, (Mr. Kornelis) P-e-

fiJtnt van den Hove is niet in

(laat de prediking der Gere-
furnieerden te beletten, XaIL
(III.) 210

S 1 i i p e r , ( /\ d r i a a n J a n s ?!

)

befchuldmt den Schout bar-

DF-S re Aitfterdam var ketterij

en word daar m gebannen,
XXII. (III.) .63

S m e ' i u s ,
' M a r t i n u s) I^er-

vormd Leeraar re Walem rer

dood gebragf . XXIf. ^I I. 1 262.

Smit, (Chrisr ot fel ) of

FABRicius , '6 Antwerpen ver-

brand ; levensbijzonderhedên

van denzelven, XXII. (III.)

170, 177-

S m ij t e r , ( K a r e I de) ge-

magrigde van het Hof naar

ii/(?orng€aoncieD,XXH.(IlI ;8>2.

Smouc,
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Smout, TAdriaan) Parochi-

aan te Brugge, zoekt de In-

quifitie de hand te bieden;

voorval denzel v/en gebeurd met
het Sacrament, XXII. (III j i8(5.

Socinus, (Lelius) geboor-

tig van Siitia, aanhanger van

de leer der Antitrinitarisfeu,

XXlil. (IV.) 245.
Socinus, (Faustus) llich-

ter der Socinianen , XXIII.

(IV.) 256.259, deszelfs Schrif-

ten, 259.

S o crates, I. 43. 197.

S ocrates, IV. 22.

Socrates; na eusebius de

voortrefFelijkfte Gefcbied-

fchrijver; berigt van hem en
zijne Schrif:en, V, 216 - eene
merkwaardige plaats, omtrent
de uitwendige Kerkplegtighe-

den , uit zijne Gefchiedenis
aangehaald, 21 8.

Sonnius, (Franciscus)
onder -irquficeur, onderzoekt
de Schrif(en van M£rula ,

XXLI. (III.) 122.

S o n o y , (D i d e r i k) tot Stad-

houder in NoordhoUani aange-

fteld, XXII. (JII.) 314. Des-

zelfs fchrikkelijke handelin-

gen, 334.
Sc pa ter, Eciectifche Wijs-

geer , door KONSTANTYN de

Groote , ter aood gebragt
,

IV. 10.

Sophronius vei'zet zich te-

gen de vereeniging me' de

Monotheliten, XII. 203, 20''.

Soto, (Petrus a) hiechi a-

der van Keizei kauel V. XXII.
(III.) 80.

Sozo min us, IV 22.

Spangenberg, (Joan) Lu-

thersch Predikant uit Duitsch-

land overgekomen , XXII. (III.)

260.

Spangenberg, (Cyria-
cus) aaohar.gcr van illyri-

cus, XXlil. (IV.) ï:ir.

Spanhéim, (Krederik )
Hoogleeraar te Genevè. Zijne

verdienllen in iie verklaring

des iiijbels, XXV. (VI.) 123.

Spener, ( P hil i p Jacob^
deszelfs verdienften in de
predikkunde. XXiV. (V.)
243.
Spener, (Philip Jacob)-
deszc-lfs verdieAftea in de uii-

legkunde des Bijbels, XXiV.'

(V^O 183.

Spinoza, CBenedicfus
de) levensberig'en en uevoe-
lers van denzelven , XXIV.
(V.) 116.

Spreng, (Jacob gezegd)
Prior van hetAugustijnenkloos-'

ter te ontwerpen , begunfti^c

de leer van luther , XXIÏ.
(111)43
Spreng, (Jacob) Proost te

Antwerpen , herroept in de
gevangenis zijne gevoelens

,

wordt op nit'uw gevangen,
en ortvlugt. XXH. (III.) 49.
Stanc^rus, (Francisc us)
deszelfs gevoelens over hec-

avondmaal , XXIII. (IV.) 10.

S t a n c a r u s . (Franciscus)
predikt de leer van zwiKoLifS
in Polen en Lithauwen; wordt
tot Superinrendant orer dè
kerken in Neder Polen verko-

zen , XXIH.- (IV.) 23.

S r a r c 3 r u s , (Franciscus)
van Mantua, twist met an-
D££AS OSIANDER OVGX de rCgt-

vaar-
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vaardigirig , XXIII. (IV.) 159.

S t a n c a r u s , (F r a n c i s c u s)

cieszelfs gefchillen met osian-

DER, XX. V. (V.) 327.
Statorius, (Petrus} aan-

hanger van sociKus; XXIII.
(IV.) 259 , deszelfs gevoe-
lens, 260.

Stephanus, (Robertus)
vooinaam Boekdrukker , I.

Inl. 38. en aant.

deszelfs verdienfle in

de Grlekfche letterkunde
,

XXVI. (VII ) 63.

de Diaken , eerfte bloed-

getuige , I. 157.
' (Henricus) zijne ver-

dienften in de Griekfche let-

terkunde, XXV. (VI.) 104.

Steven van Tigemo, ook
van MARET. Berigt van dezen
(lichter der orde van Grani-

•mont, XVIII. 21.

Storbasus, (Joannes)
een Heidensch Wijsgeer ,

X. 40.

Stork, (Nicolaas) ftelt

zich aan het hoofd der op-

roerige boeren in Duitschland,

XXIII. (IV.) 175-

Strakmans, (Rudolphus)
[ Deken van ff^estfrieslaiid, XXII.
(III.) 167.

Stralen, (Antoni van)
Burgemeester van Antwerpen in

"hechtenis genomen , XXII.

(III.) 275.
Strigelius, (Victori-
nus) verdedigt de gevoelens

van MELANCHTHON tegen de

Synergisten , XXIII. ( IV. )
I46.

Strycker, (Herman Mo-
det of) opfteller van de Ne-

derlandfche geloofsbelijdenfs

,

XXII. (lil.) 168. Houdt de
eerfte openbare preek bij Ou-
denaarde, XXII. (III.) 201.

Suares, (Frans) zijne ver-

dienden in de Zedekundige
Godgeleerdheid, XXVI. (Vil)

102,

S w a r t , (C o r D e l i s M a r t sz)

Notaris te /Imjlerdam, be-

fchuldigt den Schout bardes
van ketterij, en wordt hier-

over geftraft, XXII. (III.) 163.

Sylvanus, (Georgius) of
VAN DEN EOscH , predikt de

leer der Hervorming in Ant»

wrpen, XXII. (III.) 97-

Sylvius, (Aeneas) Gei
heimfchrijver en Ceremonie*
meester op de kerkvergade-

rir.g te Bazel , en Schrijver

der gefchiedenis van die ver»

gadering , XVII. 183. 187.
Zijn blijde uitroep over do
afzetting van Paus eugenius
IV, 188. Komt van lieverlede

weder over tot de ziide van
den Paus, 203. 205. Zijne be-
fchnj\/ing van het karaktervan
EUGENIUS IV, 208. Erkent Paus
NicoLAUs V. 209. Doet eene
vleiiende redevoering voor
den Paus, 212. tiiomas , Bis-

fcbop van Siena , ald. Schrijft

als Kardinaal ter verdediging

van het gezag der Paufen,

219. 220. 221. 223. 225. Zi&

verder nus II.

naderhand Paus, onder

den naam van pius II. Berigc

van hem. XV. 208.

Synefius, een Christen

Wijsgeer, berigt van zijne

levensbijzondcrheden, gevoe-

les
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'en en fchrifcen, V. 200-210.

Szidloviesky, (Eliza-
beth) begunftjgt de Hervor-

ming in Folen, XXIII. (IV.)

28.

T.

Talleyrand of \ \v peri-

GORD , Kardinaal, zijije partij

wapent zich tegen de partij

vanden Kardinaal cominius,
in den twist van .'en Paus

KLEMENs VI. met den Keizer
LODEWYK van Beyeren, XVLi.

23-

Tamerlan, zijn godsdienst,

XV. 347.
Tanchelm of tanchelyn,
berigt van zijne leer in de Xllde
eeuw, XIX. 359.

predikt in Nederland,

XXil. (III.) 4.

Tap per, (Ruar d) van Enk-

hiihen , Inquifiteur, XXII.
(Hl.) 57.
~- Groot - Inquifiteur van

Nederland, ftelt zich tegen

MliRULA, XXII. (III.) 124 125.

——— van Enkhuiien te Brusjel

geftorven , karaktertrei ken van
denzelven, XXII. (III.) 153.

Oorzaak van deszeifs dood,

154.

T a r n o u , (J o h a n) Hoogleer-

aar te Rostok, deszeifs ver-

dienden in de IJitlegkundedes

Bijbels, XXiV. (V.) 178.

Tatianus, berigt van hem
en van zijne aanhangers, En-
kratiten , II. 19-;, 195.
Taufon ofTAUsxAN, (hans)
Hervormer in Denemarken,
2i;ne levensfchets, XXI. (H.)

Ee

193. Krijgt bij eenen openen
brief van den Koning vrijheid

om het Euanf:eiie te vcrl<on-

digen , 104. Inhuud van Hien

brief, ald. aant. Verder btr:gt

van hem en zijnen doüJ,io6.
Taufon of taussan, (hans)
Eene geloofsbclii-ienis door
hem opgebeld, door de Lu-
t^erfchen op den Rijksdag te

Koppenhagen ingeleverd , XXI.
(11.) III. Een vonnis tegen

hem door Roomschgezinden
bewerl:, wordt verzacht, en
hij weder in vrijheid herfteld,

122.

Tauler, (Joan) opgave van
zijne predikatien, XIX. 197.

Berigt hoe hij van tijd toe

tijd zoo ver gekomen is, om
zoo geestrijke en roerende

predikatien te doen, waartoe

hij te voren geheel geene be-

kwaamheid had, 198.

Teekszoon, (Teunis) van
Naardeti, predikt de Hervor-
ming en wordt in den Haag
verbrand, XXII (UI.) 72.

Teellinck, r.W il Ie m) Pre-

dikant te Middelburg, zijne

verdienden in deZedekundige
Godgeleerdheid, XXV.

,
VI.)

190.

Tell, (Johannes) geeft

eene nieuwe uitgave van het

N. Testament in het Grieksch

uit, XXV. (VI.) iio.

Tetzel, rj oan) Aflaa^niedi-..

ker in DuitscJUand, XVll!.

343-
Tetzel, (J.) onbflfchaamd-

heid van dezen Aflaatpie:!i« er,

XX, (I.) 26. Waartegen lu-

THE»,
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THEB zich allengs openlijk

verzet, 41. Zijn verder ge-

drag tegen de verachters van

zijne aflaatsbrieven , 42. Geeft

tegenftellingen tegen die van

LUTHER uit, 59. Zijn dood,
80. Zijne fchande vereeuwigd ,

81.

Te t zei, (Jan) a^s jandietz.
T e s t a r d , (P a u 1 u s) deszeifs

twist over deleer der genade,

XXV; (VI.) 232.

Tertullianus, (Quintus
Septimius Florens) zijne

gefchiedenis, II. 327 Zijne

fchriften gefchreven voor zij.

ren overgang tot de Monta-

nisten
, 331. Na zijnen ge-

xnelden overgang, 333. Zijne

fchriften van onzekeren tijd

voor en na dien overgang

,

336. 337. Zijne fchrifren , van

wier tijdsbepaling wij geheel

geene zekeriieid hebben , 342.
Zijn verloren fchriften, 343.

'fm bijzonderheden uit zij-

ne fchriften , otntrent de las-

teringen der Heidenen tegen

de Christenen, II. 344 Om
trent de wonderwerken door

de Christenen verrigt
, 345.

Omtrent den toeftand der

Christenkerk, ten zijnen tiidt,

346 Over de gebeden der

Christenen, 349 Over den

Doop, 352. Over het Heilig

Avondmaal , 360. Over de

. Liefdemalen, 363. Over de

Kerkenboete, 365. Over het

onderfcheid tusfchen Geeste-

lijken en Leken, 365. Zijre

lesr omtrent de Heil. Schrift

,

3^8. Ëa het gezag der o verie.

veringen, 369. Over het bot);

van HENocH en den Herder van
HERMAs, 371. Over het wezen
van God, 372. Over de Drie-

eenheid, 374 Van de ver-

dienften van jasus, 376. Vau
de zonde en vrijen wil, 377,
Van den ftaat der ziele na den
dood, ald. Over de gebeden
voor de dooden, 378. Over
het duizendjarig Rijk en de

vrijheid van Godsdienstoefe-

ning, 379. Vele fpreekwijaen

van hem in de Westeilche
kerk in gebruik gebraijt, 380.

Over de zedekun'e der Kerkw
vaderen, 381 Waarom hijetn

ketter was, VI. 311.

Thaumaturgus, (Grego-
rius) ontvlugt de vervolging

onder decius, II 434 Zijn

leven, III 219 Wonderen
aan hem toegefchreven , 220.

Vergunt aan de Christenen de

gedachtenis der Martelaren
met vermakelijkheden te vie-

ren, 227. Voorzegt eene pesi-

ziekte en geneest de geenen

,

die beloven Christenen te zul-

len worden , 228. Befchuldigt
van Sabellianerij , 228- Zijn

dood. Of hij in de kerk be-

graven is, 229. Onderzoek
over zijne Wonderwerken,
230. Zijne fchriften, 231. Zij-

ne onechte fchriften, 240.
Themistius, berigt van de-

zen Heiden fchen geleerde, V.
152.

Theodora, Keizerin in het
Oosten, begunftigt de beelden,

XIV. 174. Zij herilelt de beel-

den bij de minderjarigheid

van
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an haren zoon, II. 175.

Theodoretus , X. 276.

, berigten van hem, XI.

g. Zijn Monnikenleven, n.
Wordt Bisfchop van Cyrus

,

ia. Zijn ijver in het bekee

ten van ketters, 13. Zijne be-

trekking en gedrag omtrent

21JB8TORIIIS , 14. Wordt door

BiosKOucs vervolgd, 16. Wordt
in een Klooster gebannen, 17.

Sterft, 18. Zijne fchriften,

ao-24. Uitgave van zijne vler-

ken, 25.

Theodori, (Joannes) of

JAN DiRKENs, predikt te v^?ii-

roerpen, XXII. (lil.) 142.

Theodoricus, of diederik

van Niem, berigt van dezen

fchrijver, XVII. 51.

Theodorik, of diderik,
aijne regering, X. 14. Uitge-

ftrektheid van zijn rijksgebied,

15, Zijn roem, 16,

Theodorus Mopsvestonus
,

berigten van hem, JX. 248.

Of hij een voorftander is ge-

weest van het Pelagianismus,

249. Zijn dood, lof en eer,

254 Zijne geleerdheid en fchrif-

ten, 255.
• van Mopfuestia, ver-

oordeeld, X. 196. Nieuwe
twist, de Tribus Capitulis , kort

na zijnen dood ontdaan, XI.

III.
' vermaard Aartsbisfchop

van Cantelbury, XI. 366.

Stud i tes, een vriend

det beelden, bijzonderheden
van hem, XIV. 161.

Theodofius, Bisfchop van

JHeraklea, berigt van hem en

Ec

zijne fchriften , IV. 288.

Theodofius J, tot Mede-
keizer door GRATiANus aan-

genomen, V. IC. Wordt allecQ

Keizer , 11. Stetft, 21.

zijne wetten omtrent

de Heidenen, V. 14 Omtrent
de Bisfchoppen , 23» De Di-
akonesfen , 231. Omtrent het

onttrekken van misdadigers

aan de rechterlijke IlrafFen,

248. Omtrent de vrijplaatfen,

249. Omtrent het Monniken-
leven , 397. Omtrent het ge-

loof zijner onderdanen, VI.

237. Tegen de ketters, 240.
Zonderling antwoord van ee-

nen Bisfchop aan hem met op-

zigt tot de Arianen, VJ, 244.

Zijn gedrag in het beflisfen

der kerkelijke verfchillen

,

254. Zijne wetten tegen d«
Manicbeën, VII. 228. 229,
-— noodzaakt de Arianen

hunne kerken te KonftantinopO"

len aan de Katholijken weder
over te geven ,VIII. 42. Zijne
wet omtrent de Ketters, en
gevolg van dezelve , 45,— laat eene algemeen©
Kerkvergadering te Konjianti-

wopo/en houden, VIII. 45 Zijne
bevelen omtrent de Arianen ,

49. Aanmerking over zijn ge-

drag
, 54.— wordt meester van haf.

geheele Rijk, VIII. 59. Geeft

nieuwe wetten tegen de Aria*

nen, 61.

AMDROsius gedraagt zich

trotsch tegen dezen Keizer,

IX. 9S'— laat op eeije verfchrlic»

2 ke-
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kelij'ke wijze eenige duizcnde
inwoners te Thesfalonka om
het leven brengen , IX. 97.

AMBROsius legt hem deswe-
gens eene zware kerkelijke

boete op, 98. Gedrag van den
Keizer onuer deze boete, 102.

Theo do fins I. overwint en
doodt EuG£N]us , Keizer in

het Westen, IX, iii.
*——-— zijn dood, IX. 112.

Theodofius II, Keizer in

het Oosten , V. 24,
— zijne wetten omtrent

de Heidenen, V, 32. Omtrent

zekere kerkelijke bedienin-

gen, 237. Het regt der vrij-

plaatfen, V. 251.
' berigt van zijne rege-

ring en levenswijze, V, 60.

Sterft, 63.
• heeft zijnen naam hekend

gemaakt door iier Wetboek,
naar hem Codex Theoilofianus

genaamd, V. 64.
— zijne wetten tegen de

ketters, VI. 241.
—- vereert chrysostomus

na deszelfs dood, VII. 108.

fterft, X. 48. Opge-

volgd door MARCIANUS, ald.

Theodotus is de eerfte au-

teur van het gevoelen der ge-

nen die jESus voor een bloot

mensch houden , II. 210.

• de geldwisfelaar, hoofd

der Melchizedekiten, II. 213.

Ti^eofilus, zesde Bisfchop

\zn Antiochie , berigt omtrent

hem en zijne fchriften, II.

174.
•— Bisfchop van Alexan-

drie, zijn gedrag in den twist

van OFJGENES , VI. 341. 342;
345. 348. 360. Zijn karakter

361. Zijne fchriften, 362,
Verlaat de partij van orige-
NES, 363. Zijn verder gedrag
in den nieuwen twist over
ORIGENES, 365. 367. 369. 373.
375. Wordt bij het hof aan-
geklaagd, 376. Komt te Kon-
(lanti7iopole7i, 382. Vervolgt
CHRYSOSTOMUS, 383, Schfijft

een groot beek tegen dezen
Leeraar, 394. Vervolgt dezen
nog na zijnen dood, 396.
Theofijus, Keizer in het
Oosten, een vijand der "beel-

den, XIV. 172.

Theognostus, zijn gevoe,
Icn omtrent de Drieëenheid,
III. 277.

T h e o p h i I u s
, (Maximus)

vertaalt den Bijbel in het Ita-

liaansch, XXIIL (IV.) 60.

Therefia, eene Spaanfche
vrouw, hervormt de Karme-
liter Nonnen, XXIII. (IV.)
325.
Thielt, (Thomas Tillius
of van) Abt van St. Bermrd,
verlaat zijne Abdij, X:XII.
(III.) 276.

predikt buiten Amjler-

dam, XXII. (III.) 354.
Thiene, (Captanus of
Gaetanus de) onderfteun:
de (lichting der Theatiner or-

de , XXIII. (IV.) 328.

Thomas Aquinas, zijn Je-

vensberigt, XV. 108.

Scholastieke Godge-
leerde, XIX, 123. Verdedigt

het Christendom, 250.

Thomas a Kempis, of

VAN
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VAN KEMPEN, bcri'gt vaahcm,
XV. 171.— Myftiek Godgeleerde,

XIX. 177-181. Aanmerking
omtrent zijn Boek over de

navolging van christus, 179.

Thomasfinus, (Ludovi-
c u s) zijne verdienden in de

Bijbelfche Dogmatiek, XXVI.
(VII.) 9+.

Thummius, (Tbeodorus)
Hoogleeraar te Tuhingen ,

ijvert zeer in de verfcailien

der Lutherfchen en Hervorm-
den, XXIV. (V.) 280.

Tiberius volgt augustinus
op, I. 80. JOANIMES de Dooper
aanvaart onder zijne redering

het leeraarambt, 81. Zie jo-

ANNES de Dooper. Onderzoek
nopens het bcrigt vau tilatus
aan dezen Keizer, 139. Sierft

en opgevolgd door cajus ca-

LiGULA , 167.——•— Keizer in hel Oosten,

zijne regering, X. 9.

Til eraan. Minderbroeder te

Groningen, heeft veie vrije

gevoelens, XXII. (III.) 31.

Tilleman, (Gillis) te

Brnsjel gevangen en omge-

bragt, XXII. (III.) 80, 8r.

T i 1 ii us, (T homas) of van
THiELT, Abt van St. Bsrnard ,

verlaat zijne Abdij , XXII.

(III.) 276.

Tillotfon, (Johan) Bis-

fchop van Kantelberg , des-

zelfs invloed op de godsdien-

ftige gefteldheid van Engeland^

XXV. (VI.) 47.

Timan, (Joan) genoemd
JAN DE AMSTERDAMMER , VCr-

Ee

dedigt de Hervorming , is

Leeraar te Breinen , XXII.
(in.) 75.

Tim o t heus, leerling en
reisgenoot van taülus , I.

J93.

Presbijfer te Konftanti-

nopolen , fchr ijver over de ket-

terijen , XII. 177.

Tisnach, (Raadsheer karsl^
wordt van Brusjd naar Door-'

nik gezonden, XXII. (III.)

91.

Titelman, (Petrus) De-
ken van Ro?ifen. ! quifi eur in

Vlaanderen laat jan Dr cR»iUS

veroordelt^n , XXii. (UI. / 160.—' vervolgt e kei'er.s he-

vigliik, XXil. (111 1 i8s.

klagten over deu/.t;lven

door die van Vlaanderen , X.KII.

(IlI.) I9Ö-

T ole t. (Fr anciscus) door
Paus GREGORius naar oe Ne-
derlanden gezonden , XKVi.
(VII.) 174.
Toland, (Johan) deszelfs

Deïstifche gevoelens, XXIV.
(V.) 96.

Tombe, (Nicafius de Ia)

te Doornik verbrand, XXII.
(III.) 172.

Torre, (Jacob de la) Ge-
heim fchr ij ver van den Raad,
door de Landvoogdesfe naar

Amftsrdam gezonden , XXII.
(III.) 266.

Tofarrius, (Joannes)
of sartorius , geeft eene ver-

klaring van de Boeken der

Propheten in druk uit, XXII.
(III., 140.

Tostatus , zijne Uitleg.

3 kUQ-
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kundige werken, XIX, 70.

Trajanus, (Ulpius; geen

vervolger der Christenen , 11.

5. Aanmerkingen omtrent ee-

ren brief van plinius den

Jongen, en het antwoord van

dei) Keizer op denzelven, II.

7-18.

Trecius, (Galeaci us) om
het geloot verbrand, XXIII.

(i^^) 83-

Tremellius, (Immanuel)
geeft cene Latijnfche Verta-

ling van den Kijbel uit , XXV,
(VI.) III.

T r e V i fa , Priester uit Corn-

•wal, berigt van hem, XVllI.

244
T r e b o n i a n u s , medevervaar-
diger van het Wetboek on-

der JUSTINIAN'US , X. 7. En
andere regisgeleerde ftukken

,

ald.

Trebo n ian us , X. 71.

Trokendorf, (Valenti-
nus) bevordert de Hervor-

ming in Polen, XXIII. (IV.)

25*

Tyacon, (Gozewyn)Re
gulier Monnik van Zwol,

ijvert tegen het fnllokken van

landen en beemden, XXII.

(III.) 23.

Tychonius, een Donatis-

tisch Schrijver; opgaaf van

zijne uitlegkundige regelen

,

VII. 319. Verdere berigten

aangaande hem, 320. Maakt
cene verdeeldheid onder de

Donatisten, 321. Oordeelvei-

lingover zijne denkwijze als

Donatist , 322.

Tyndal, (William) een

der eerde Hervormers van
Engeland, XXI. (II.) 287.
Verbrand, 288.

Tyndal, (Willem) een
Engelschman , vertaald het
Nieuwe Testament in het En-
gelsch , wordt naar Vilvoorden

gevoerd en verbrand, XXII»
(III.) 77
Turrettin, (Frans) Hoog-
leeraar te Geneve , zijne ver-

dienden in de Dogmatifche
(Godgeleerdheid, XXV. (VI.)

169-

Tzegedin, (Steven) pre-

dlkt in Zevenberpen, XXIIL
(IV.) 10. Deszelfs dood, 14,

U.

Uberfeld, (Johan Wil-
lem) voorftander der Gich°
telianen , XXV. (VI.) 335-

U itenbogaard ,
(Pieter

Janszoon) te Utrecht nage-
fpoord XXil. (IH.) 294.— ontkomt de Spanjaar-
den, XXII. (III.) 334.
Uitenhove, (Antonis)
Edelman te Ge?id gemarteld ,

XXIL (III.) 325.
Uifilas, Bisfchop der Go-
then, IV. 209. Zie Gothen.
Urfinus, (Zacharias) op-

lleller van den Ileidelber;^-

fchen Katechismus , XXV.
(VI.) 210.

ü r f u i a, ongerijmdheid van
bet verhaal omtrent haar en
hare elf duizend maagden ,

II, 403.
Urfula, dichting van eene
orde van Nonnen aan óeze

hei-
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heilige toegewijd ,

V,

XXVI.

Valla, (Laurentius) her-

üellcT der echte Theclogi-

fche leerwijze in de XVde
eeuw, XIX. 52. 63. 71.

Valentius, een Gnostiek;
zijn leerfteizel, II. 48. Zijn

voornaamllc aanhangers, 344.
Valerianus, wordt Keizer

en vervolgt de Christenen

ailerhevigst , Hl. 114.138-
150.

Vanini, (Juiius Csfar
of LuciLius) Atheïst in Ita-

lië, XXIV. (V.) 109.

Varinnes, (joan van)
een Parysch Godgeleerde of

iLid der Sorbonne, XVII.

79-

Vargas, (Jan de) een
Spanjaard , hoofd van den
Bio^draad , XXII. ( UI. )
278^

Valens, Keizer in het Oos-

ten, V. 5. fneiivelt 6.

Valens, handelt verdraag-

zaam omtrent den Gods-
dienst, V. 6.

Valens, geeft eene wet te-

gen de Monniken, V. 7.

Valens, begunftigt de Aria-

nen, VII. 15, Drukt de Ka-

iholijken, Macedonianen en
Novitlanen, 20. Vervolgt de
Katholijken, 24. enz. Aanmer-
king over deze vervolging,

35. Zijn dood, in het jaar

378. Maakt een einde aan

^e vervolging, 38.

Ec

Valentinianusl. wordt Kei-

zer. V. s. En neemt zijnen

Broeder valens tot medebe-
fluurder aan, ald. Regeert in

het westen , ald. Sterft , ald.

Valentinianusl handelt ver-

draagzaam omtrent den Gods-
dienst, V. 6. 228. Geeft een
voorfchrift omtrent de Stu-

deerende jeugd te Rome , 144.
Valen tin ianus I. zijne wet-
ten tegen de Manicheën

,

VII. 227.

V a 1 e n t i n i a n u s II . zijne wet-

ten tegen de Manicheën

,

VII. 229. Wordt vermoord
door ARBOGASTES, IX. I09.

Va 1 e n t i n i a n u s II. begunftigÈ

de Katholijken, VIII. 15, 35.
Na zijnen dood in het jaar

375 duren de vervolgingen
in het Oosten voort, 37.

Valentinianus III. Keizer
in het Westen, V. 52. Sterft

55-

Valentinian us III. geeft een
bevel uit in de zaak van
HiLARius, V. 326.

Valentinianus III. wordt
Keizer in het Westen, VIII.

S6. Gunftige uitzigten voor
de Arianen in het Westen

,

onder zijne regering, ald. 57.
Wordt in het jaar 392 ver-

moord, 59.

Valen tin us, een Gnostiek",

il. 48. Zijne fchriften, 49;
Zijne leer, 31. Aanmerkin-
gen omtrent zijn leerftelzel

,

56. Zijne aanhangers in ver-

fcheidene gezindheden ver-

deeld, 58.

Vasques, (Gabriêl) zijne

4 ver-
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verdienden in deZedeknndi^e
Godgeleerdheid, XXVl. (Vil.)

I02. .26.

Veidowski, (Andreas)
Sociniaansch leeraar in de

Nederlanden v:irvoIgd, XXV.
(Vlo 303
Velter, fGoorg) Leeraar

derBoheemfche broeders, iielt

eene algeineene geloofsbelij-

denis op, XXIII. (IV.) 49.

oV e 1 u .1 n u s , ^ .1 n a s t a f i u s )

of VAN r>E vELOWE, Pasfoor

te Garder ,
geeft een boekje

in het licht; wordt ^c-'-'angen

naar Arnhem gebragi ; her.

roepr ,:.!jn gi'chrift, en wordt

tot de i^t'vangenis verwezen
,

doch ontOjg n en begeeft

2ich naar Stru^tshurg^ XXII.
(III.) 148.

Velfius, (Jusius) geeft

zich in Holland voor eenen

Hervormer uit, XXII. (III.)

3.'52. 364.
Venema, (Hermannus)
zijne verdienften in de God-

geleerdheid , XXV. C VI. )
166.

Vörbiest, (Ferdinand)
Zendeling in China; deszeifs

voorfpoed, XXIII. (V.) 78.

Verdikt., (Gillis) van
HILVERSEEL tC BfUsfel OïïïgQ-

bragt, XXII. (I'I.) 143-

Ver d uin, (Gerbrand)
Uurgemeester van Hoo)7J, ver-

dedigt de gematigdheid der

regering van dezen ftad ,

XXII. (III.) 283.

Vermili, (Petrus Mar-
rvr^ predikt t« Napels,

XXIir. (IV.) 7?. Rigt eene

leerfchool te Lucca op, 74.
Wordt vervolgd

, 77.
V e r f c h o o r

, (J a k o b) (lich-

ter van den aanhang der Ver-
fchoristen, XXV. (VI.) 342.
Verus, (Lucius) Ro-
meinsch Keizer. Zijn karak-

ter, II. 139.

Vespafianus, (Flavius)
wordt Keizer, I. 268.

Vesfalia, rjoannes de)
of JAN vAj.' WEZEL wordt ver-

volgd en als ketter veroor-
deeld, XXII. (III.) 29.

Victorinus, zijne fchrif-

ten, III. 290.

Victorinus, (Fabius
Mavius) een Heidensch
geieerda neemt hst Christen-

dom aan, iV. 259. Zijne

fchrifcen, 260.

Vidal, (Ar na lid) berigt

v.in hem, XV. 220.

Vigilantius; een hevig be-

ftrijdcr van het Bijgeloof,
door iiieronymus verketterd,
VI. 213-223. ^
Vi gli u s VAN TApsus , fchrijft

tegen de Arianen , X. 318.
door den Prins van

Oranje nadrukkelijk aangefpro-
ken ; krijgt eene beroerte,

XXII. (III.) 183, 184.

Vitringa, (Campegius)
deszelfs verdienften in de uic-

legkunde des Bijbels, (XXV.)
(VI.) 137.— zijne verdienften in

de godgeleerdheid , XXV.
(VI.) 163.

deszelfs gefcbillen met
Roëll, XXV. (VI.) 263.

Villers, (Petrus) Hofpre-

dt-
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diker van den Prins van Oraji-

je, fchrijft tegen het Formu-
lier van cendragt , XXIII.
(IV.) I2I-I26.
Villers, (Ch.) fchrijft over
den invloed der Hei vorming
van LUTHER op den ftaïiikun-

digen toeltand van Europa,

XX. (I.) 3. en aani;. i8.

19. 23.

Vincent! , (Franciscus
de Mino) een mededichter
van de Orde der J>.*aiiten,

XVIII. 157. Een groote

dweeper, 158.

Viretus, (Petrus ) Le-

vensfchets van dezen Her-

vormer van Geneve , XXI.
(H) 5-

Visch, (Jan) te Gend op-

gehangen, XXn. (III ) 361.

V i t a 1 i s , te Karthago , een
halve -pelagiaan, zijn gevoe-

len, IX. 232.

Vitellius, Stadliouder der

Romeinen in Syrië; 1. 155.

l6s'. aant. 167.

Voragine, (Jacobus de)
een der flechtfte Levensbe-

fchrijvers der Heiligen , XVIII.

360.

Voes , ( Hendrik ) een

Monnik te Bnnfel verbrand,

XXII. (III.) 50.

Vos, (Arend Dirkszoon)
Pastoor van Liere bij Delft,

in den Haag verbrand, XXII.
(III.) 302.

Voet, (G ijs bert) gezegd

voETius , Hoogleeraar te U-

trecht, deszelfs gevoelens over

de uitlegkunde des Bijbels,

XXV. (VI.) 113. Bcvordprt
Ee

de fcholastieke godgeleerd-

heid, 153.

Voet, (Gijsbert) zijne

fys'ematifche godgeleerdheid,

XXV. (VI.) 167.

W.

Waal, (Frank de) van
Amftcrdam, büvorJert de ver-

gader ingetj der Gereformeer-
den , XXII. (III,) 206.

Waalwijk, (^Paulus van)
Kapellaan te Roermond ver-
moord, XXII. (III.) 316.
Waerdt , ( Chr istiaan
de) Procureur Generaal van
het Hof, XXII. (III) 147.
Walxus, (Antonius) of
DE WAELE , Hoogleeraar to

Leyden, voert de fcholastie-

ke godgeleerdheid weder in,

XXV. (VI.) 152.

Wal les, (Uke) berigt aan-

gaande denzelven , X'XV.
(VI.) 288.
Weigel, (Valentyn) Pre-
dikant te T/chopaUy verfchil-

len met denzelven, XXIV.
(V.) 343.
Wendelin, (Markus Fre-
d e r i k) i loogleeraar te ^w-
halt, bevordert de fcholastie-

ke godgeleerdheid , XXV.
(VI.) 153.

Wendelmoet, (Klaus)
dochter eener weduwe van
Monnikendafn , te IVoerden ge-

vangen; hare ftandvascigheii

en marteldood, XXII. (jII.)

69-71.

Wen zei of wenceslaus, tot

Roomsch Koning verkcen,

5 XVIi.
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XVII. 49, Wordt door de

Keurvoiften afgezet, en nu-

PRECHT in zijne plaats ver-

koren, 78.

We fel, (Jan van) wil den

Godsdienst alleen uit de H.
Schrift afgeleid hebben

,

XXIIJ. 238, Verdere berig-

ten aangaande de2en Hervor-

mer, 239 Voor een K.tter

verklaard en opgeflocen, 242.
— wordt vervolgd en als

Ketter veroordeeld ; deszelfs

dood, XXII. (III.) 29.

W es fel, (Joan) Levens-

berigt van hem, XVIII. 235.

Poogt de kennis van den

Godsdi-enst uit den üijbel af

te leiden, 237.
.— (Jan) Hermans»
zoon, GESVORT of GANS-

FORT, een geleerd man en

voorlooper der Hervorming-
XXII. (III.) 28. Deszelfs

ÖOüd, 29
Westphalus, (Joachim)
Leeraar te Hamburg, ijvert

tegen het leerftuk van het

Avondmaal, XXIII. (IV) 96,

Wevelinkhoven, (FIo-

lis van) Bisfchop van U-

trecht, laat een lijk opgraven

en verbranden, XXII. (III.)

10.

Wicelius, (Georg) Predi-

kant te Niemeck , aanhanger

van de leer der Antitrinita-

fiisfen, XXIII. (IV.) 215.

Keert tot de Roomfche kerk

terug, 216.

Wie lef, (Joan) of wicltf.

Stichter van een nieuw Gods-

dienllig Genooifchap in En*

geland, in de XlVde Eeuw,
XIX. 372. Zijne gevoelens,

373. Zijn antwoord, op zijn

ziekbed, aan de Monniken,
die zochten hem zijne ge-

voelens te doen herroepen,

376. Herftelt ald. Zijne ver-

dere verrigtingen en lotgeval
len, 377. Verfchillend door
de Nakomelingfchap beoor-
deeld, 378. Zijije aanhangers
vervolgd, 379. Zijne been-
deren opgegraven en ver-

brand, ald.

Wiklef, (Jan) deszelfs

leer en fchriften worden in

Nederland overgebragt, XXII.
(III.) II.

W i g b e r t
, predikt het Euan-

gelie onder de Friezen, X'^
225.

W iggertszoon , (Wil-
lem) op het Slot te Scha-

gen onthoofd, XXII. (III.)

77.
Wilde, (Hendrik) Re-
gulier Monnik van 's Herto-
genbosch, predikt tegen het
leven der Geestelijken, XXII,
(III.) 22. Deszelfs gedach-
ten over de zielinisfen, ald,

W i 1 h e 1 IE i n a ; eene Dweep-
fter in de Xllde Eeuw ,

XIX. 364.

Willibrod; berigt van de-

zen Angel - Sakfifchen Zen-
deling, XI. 224.

tot Aartsbisfchop over
de Friezen gewijd, XI. 227.

Zijne verrigtingen in de Ne-
derlanden, 229.

Willem, Gi aaf van Molland,

wordt lOt Roomsch Koning
vêr=
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terkoren, XVI. 263. Sterft,

278. Twee Roomfche Ko-
ningen verkoren na zijnen

dood, 279.
Willem van 5"^ Amour, Doc-
tor der Snrbonne, verdedigt

de Univerfi eit te Paryj te-

gen de Bedelmonniken , XXIII.

pp. Aanmerking omtrent zijn

Boek over de gevaren der laat-

Jie tijden, ald en loo- Valt

het Boek aan , het eeuwig
Euangelie , 108.

Willem Occam, fcholas-

tiek Godgeleerde, XIX 148.

Willem, Bisfchop van U-
trecht, kiest de zijde van den
Keizer hsndrik IV. in des-

zelfs gefchillen met Paus gre-
GORIUS VIL XXII. (III.) 2.

Willem, Prins vaw Oranje

,

vertrekt naar Frankryk als

gijzelaar; ontdekt den toeleg

om de ketters uitteroeijen
,

XXII. (III.) 152. Wordt tot

Stadhouder aangefteld, 155-
—" zijn gedrag in den

burgeroorlog in Frankryk,

246. 247. Beklaagt zich over

de woede van zijne geloofs-

genooten in eenen brief aan

KALVYN, 248. Verzet zich te-

gen de geweldplegingen van
zijne partij , 250. Waarfchuwt
door eenen brief den Admi-
raal DE coLiGNY, om bij de
voltrekking van het huwelijk
van HENDRIK IV. niet ten
hove te komen, 255.
Wiilems, (Volkje) be-

fchuldigd WILLEM DIRKSZOON
BARDEs van Ketterij; worde
iq dm Haag gevangen en ge-

llraft, XXII. ( ÏII. ) 163.

Wilmot, (Johan) Graaf

van Rocbester, deszelfs Deïs-

tifche gevoelens , XXIV.
(V.) 92.

Wilfrid, predikt het Euan-
gelie onder de Friezen, XI,

225.

Winfrid of wpnfrid, 2<e

BONIFACIUS.

W i n f r i e d , federt deszelfs

prediking is het christendom

in Nederland gevestigd, XXII.
(III.) I.

Wingen, (Godefried')
opfteller van de Nederlanci-

fche Geloofsbelijdenis , XXIL
(ill) 168,

Winshemius, (Vitas)
bevordert de Hervorming in

Hongaryen, XXIII. (IV.) 4-

Wit, (Jan de) een Mon*'

nik ftaat tegen de inbeeldin-

gen van HENDRIK MANDE Op

,

XXII. (III.) 25.

Wit, (Pieterde)te Ain^,

Jlerdam ter dood gebragt

,

XXII. (III.) 293.

Wits, (Herman) of wit-

sius, Hoogleeraar te Franeker^

poogt de Coccejaanfche wijza

van Bijbelverklaring te her-

vormen, XXV. (VI.) 137.

deszelfs verdienften iit

de Godgeleerdheid , XXV."
(VI.) 159-

Wittichius. (Christo-
phorus) Hoogleeraar ta

Leydeuy bevordert de Carte-

fiaanfche Wijsgeerte in de

Godgeleerdheid, XXV. (VI.)

158.

Wi-adislaw rV. Koning van
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Polen, bekrachtigt de verbind-
tenis der Roomscbgezinden
en Euangelifchen , XXIII.
(IV.) 33.
Wolf, (Jan de^ te Antwer-
pen verdronken, XXII. (III.)

173-

Wolfgangus, (Fabricius
Capito) berigt van dezen
Zwifferfchen Hervormer, XX.
(I.) 285.

Wubbema, (Johannes)
deszelfs gefchiilen met bek-
KER , XXV. (VI.) 269.
Wulf ram doopt den zoon
van Koning radboud , XI.
229.

Wyngaarden, (Jonkbeer
Al bert van) wordt Mon-
nik; gevolgen hiervan; hij

verfoeit de pracht der kerke-
lijke kleederen en fieraden.
XXII. (III.) 21.

Wyngaarden
, ( Floris

Oem van ) te Dordrecht,
verzet zich tegen de leer van
LUTHER, XXII. (III.) 37.
Wyttenbach, (Thomas)
Leermeester van zvvinglius,
XX. (I.) 273.

*- wederlland van andere
Cantons tegen de Hervor-
ming. XX. (I.) 324. Inhoud
van een befluit te Lucern ge-
nomen , ald. Opfchuddiijg te

Stammheim , op de grenzen van
Torgmi

, 325. De Baljuuw
wip,TH , nevens zijn zoon

,

door het bijgeloof ter dood
veroordeeld, 328.

-^ de Hervorming opeene
voorzigtige wijze te Zurich
voortgezet, XX. (I.) 330.

Ook in andere oorden
, 337.

Opfchuddingen der Weder-
doopers aldaar, XX. (I.) 338.
Wyttenbach, (Thomas)
vijf Cantons verbinden zich
tegen de leer van luther en
ZWlNGhWS, XX. (I.) 35c.

oorlog tusfchen de
Roomfche en Hervormde Can-
tons , XX. (I.) 351.

pogingen ter Hervor-
ming te Solothurn, XX. (I.)

357.

burger -oorlog aldaar,
XX. (I.) 364.

X.

Xaveer, (Frans) een Je-
zuit, door Paus paulus III.

naar Oost -Indien gezonden,
XXIII. (IV.) 342. Deszelfs
verblijf in jPapfl», 343. Reist'
naar China, 344. Keist naar
Oost - Indien ter bekeering der
Heidenen

, XXIV. (V.) y6.
Xenaias, Bisfchop van Hie-
rapotis, zijne lotgevallen, XI
93-

Ximenes, (de Cisneros)
bezorgt voor meer dan 50,000
Dukaten de Complutenfijche P».
lyglotta, XIX. 61.

Z.

Zacharlas van Mitylene , een
Christen Wijsgeer, X. 42.
Zacharias

, ( Antonio
Maria) van Cremona , (licht
de orde "Aer Barnabieten

,

XXIII. (IV.) 330.

Za-
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Zapolya, (Joannes van)
ofsEi'üsius, Prins van Zeven-

bergen ^
geeft een edikt uit

tegsn de Hervorming, XXIII.

(IV.) 5. Vlugt naar Polen
,

en wordt herfti;ld, 6.

Zas, (Laurens) Predikant

te Alkmaar, XXII. (III.) 147.

Zen o, Kepser in het Oosien,

V. 68.

Zeno.Kt^izer in het Ooiten,

zijne regering, X. i. X. iii.

Zer.o, Keizer, begunftigt de

Katholijken , XI. 74. Henoti-

cm , of Formulier van eenig-

heid, door hem uitgegeven,

75. Door ANASTAsius opge-

voigd, 8r.

Zie hen is, (Euftachius
de ) genoemd van de rivie-

ren, fchrijft tegen lüther,
XXII. (111.) 47.

Ziska, (Jan) of zischka,

bedrijven van dezen aanvoer-

der der Husfiten, XIX. 495.
Zofimus, berigt van dezen
Heiden ichen Gefchiedfchr ij-

ver, V. 158.

Zutfen, (Hendrik van)
of HENDRIK MOLLERUS, bij-

zonderheden aangaande den-

zelven, XXII. (JU ) 49-

Zwinglius, (U Ir ie b) zijne

geboorte en opvoeding , XX.
(I.) 272. Verder levensberigt

van hem, 273. Wordt naar

Einjiedlen, een Benedictyner

Abdij , beroepen , 277. Be-

gint allengs de Hervorming
te prediken, 279. 283. Ver-

zet zich tegen den onbe-

fcbaamden Ariaatkramer san-

low, 292. 295. Zijne predi-

king te Zurich maakt grootcn

opgang, 296. Zijn werk over

het vasten en het onderfcheid

der fpijzen maakt zijne te-

genftrevers tegen hem gaan-

de, 297. Iets opgegeven uit

eene Verhandeling van hem,
ter beantwoording van zijne

tegenpartij , 299. Houdt te

Zurich een openlijk gefprek

over de afgevaardigden van
den Bisfchop van KonJlanSt

over den godsdienst , 304.
Tweede mondgefprek door

hem gehouden over de Beel-

den en de Mis ,
.",12.

Zwinglius , (Ulrich )

trouwt ANNA REINHARD, XX.
(I.) 317, Kinderen bij haar

verwekt , ald. Zijn derde

mondgefprek te Zurich over

de Beelden en de Mis, 322.

Hoe hij dacht over de woor-
den d&r inzettinge vin het

Avondmaal, 331. Wijze waar-

op hij , na de affchaffinge

van de Mis, het Avondmaal
bediende, 332. Werkt mede
aan eene goede Bijbelverta-

ling, 333-
Zwinglius, (Ulrich)
zijn gedrag in de opfchud-

dingen genjaakt door de We- -

derdoopers , XX. (I.) 343,
Weigert naar Baden te gaan,

om een mondgefprek met eck
aldaar te houden, 345. Worde
in den kerkelijken ban ge-

daan, 347.
Z wingl ( us , ( Ulrich )

mondgefprek rusfchen hem en
LUTHEii te Marburg, XX. (I.)

353. Zijn gevoelen omtrent de
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taligheid der Heidenen
, 355.

Legt zijn ambt neder , maar
wordt bewogen hetzelve aan

te houden, 362. Sneuvelt in

eene burgeroorlog, 369 Ge-
volgen van dezen dood, 371.

Zwinglius, (Ulrich)
werkt aan de Hervorming van
Zwitferland, XXV. (VI.) 8.

Zwitbert fticht in de Ne-
derlanden verfcheidene ker-

ken, XI. 227.
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