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GESCHIEDENIS

CHEISTELIJKE KERK IN NEDERLAND,

T A F E E E E L E N.

INLEIDING.

Met deze bladen wordt aan onze Landgenooten de aanvang eens werks

onder het oog gelegd , hetwelk de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Ne-

derland , in den vorm van Tafereelen , moet bevatten , en de bestemming heeft

,

eene voortzetting en uitbreiding van de Geschiedenis der Christelijke Kerk

in Tafereelen te zijn , die bij dezelfde uitgevers het licht heeft gezien. Zoo

veel was in het laatstgenoemde, pas voleindigde werk, met stilzwijgen voorbij-

gegaan, wat voor eene naauwkem-ige en volledige kennis onzer vaderlandsche

kerkgeschiedenis hoogst belangrijk mogt heeten; zoo veel was daarin slechts

even en vlugtig aangeroerd , wat niet zonder leedgevoel moest worden terug-

gehouden , en nog altijd op eene uitvoerige teekening en beschrijving scheen

te wachten, dat het aan onze zijde niet aan de opgewektheid kon ontbreken,

ook daaraan onze krachten te beproeven, indien wij ons bij denzelfden kring

van lezers, en welligt ook daar buiten, een even gunstig onthaal mogten be-

loven , als aan onzen vorigen arbeid was te beiu't geA'allen. En ook aan die

hope waagden wij voedsel te geven, geleid en geschraagd door het vertrouwen

op den godsdienstigen geest , hier nog verhoogd en versterkt door een edel

gevoel van vaderlandsliefde, daar beide , in gelukkige vereeniging met elkander,

zich in den Nederlandschen volksaard nog geenszins verloochenen.

Wij meenen te eerder zulk eene gunstige verwachting te mogen koesteren,

daar bij onze geletterden en geleerden meerdere liefde voor de beoefening der

kerkgeschiedenis in ons vaderland is ontwaakt; terwijl niet alleen in onze hoo-

gere en meer beschaafde, maar ook in onze bm'gerlijke kringen meerdere belang-

stelling voor hare naauwkeurige kennis dan in vorige tijden zich begint te open-

I. 1



baren. Niet altijd heeft deze tak der wetenschap op onzen vaderlandschen bodem

gebloeid. Niet altijd schoot hij zulke frissche en welige loten , die nog meerdere

vrucht voor de toekomst beloven, als in onze dagen. Hij kent ook zijne dorre

en onvruchtbare tijden. Gedurende de duistere middeleeuwen kunnen wij , uit den

aard der zaak
,
geene breede reeks van geschiedschrijvers , naauwelijks eenig werk

verwachten, dat den naam eener geschiedenis verdient te dragen. Als wij in

deze Tafereelen de inrigting der kloosters hebben te beschrijven, en de lang

gesloopte maar eens beroemde abdijen van Egmond, Rijnsburg en het Bis-

schoppelijke Sticht in onze verbeelding worden binnengeleid, dan zal het ons

ook vergund zijn , als over den schouder der in liiuine cel schrijvende mon-

niken heen , een' blik in de levens der heiligen en in de oude kronijken te wer-

pen , die de vroegste bronnen onzer kerkgeschiedenis geweest zijn. Ook de latere

schrijvers , die nog vóór de Kerkhervorming gebloeid en voornamelijk uit deze

kronijken geput hebben, zullen mede hunne plaats in de geschiedenis vin-

den. Hoe weinig was nogtans met deze schamele pogingen tot de ontgin-

ning van de geheel onbebouwde velden der geschiedenis gedaan! Het

tijdperk der Hervorming en de strijd voor de vrijheid des gewetens, in

onze dagen op nieuw door de talenten van een' Prescot en Motley ver-

heerlijkt, vond zijnen meest vermaarden geschiedschrijver in Gerard Brandt,

wiens Historie der Reformatie, naast de Nederlandsche Historie van Pieter

Conielisz. Hooft , in stijl en inhoud beide , een gedenkstuk blijft , den roem der

vaderen waardig. De Remonstrantsche twisten, die zoo vele pennen en gemoe-

deren in beweging bragten , di'oegen niet enkel doornen en distelen , maar ook

gezondere vruchten in vele voor de kerkgeschiedenis dier tijden belangrijke

werken van Trigland, Uytenboogaard , van Limborch e. a. Het scheen echter,

dat later een geest van diepen slaap zich gedui'ende een' geruimen tijd over

die vaderlandsche geleerden bad uitgebreid, die het eerst geroepen waren dit

vak der wetenschap te beoefenen. Of, zoo dit oordeel te scherp en ongunstig

luidt, daar wij in de schriften van eenen Spanheim, de gebroeders Basnage,

Pieter Bayle , Venema e. a. de rijke belezenheid , het veelomvattende van

hun brein , dat — zoo als Vondel van onzen Vossius zong — heugenis toonde

te cU'agen schier van alles wat in vroegere eeuwen en boeken was afgesloofd —
nooit genoeg kumien bewonderen; — het scheen toch dat, naar hunne inzig-

ten , de veder der geschiedenis veel meer aan de kerkhistoi'ie in haren mjdsten

omvang, of de beslechting van kerkelijke geschillen, dan aan de kleine plek

van den vaderlandschen grond en zijne vi-oegere lotgevallen, bij de invoering

en vestiging van het Christendom, en later, van een gezuiverd Evangelie,

moest worden toegewijd. De Groningsche hoogleeraar Gerdes, Duitscher van

geboorte, maar Nederlander van zijne vroegste wetenschappelijke vorming en

opleiding af, bragt in zijne werken , als in eene rijke schatkamer , vele wetens-

waardige bijzonderheden voor de vaderlandsche kerkgeschiedenis bijeen, en gaf



hiermede, tegen liet midden der vorige eeuw, aan zijne tijdgenooten een be-

schamend en tegeUjk opwekkend voorbeeld, dat nogtans bij weinigen weer-

klank en navolging vond. Toch werkte zijn geest nog na zijn verscheiden

voort , en van dezelfde lioogeschool ging later de uitvoerigste geschiedenis der

Nederlandsche Hervormde Kerk uit, ons door de hand van Annaeiis Ypey

geschonken , met Dermouts gevierden en beroemden naam verbonden. De naam

van Ypey— al is hem de hoogste lof eens geschiedschrijvers , die van gestrenge

onpartijdigheid, op enkele punten betwist — heeft eenen te gevestigden roem ver-

worven, om niet in deze Lileiding eene bijzondere vermelding te verdienen.

Ypey behoorde tot de weinige godgeleerden in ons vaderland , die , van het

hoog gewigt der historische studie doordrongen, eene bijzondere voorliefde aan

de kerkgeschiedenis hadden geschonken; en dat hij die rigting en neiging van

zijnen geest vi'ijelijk kon opvolgen en daaraan onverdeeld zijne beste gaven en

krachten kon toewijden , dit had hij aan eene der grievendste teleurstellingen

te danken , welke een' evangeliedienaar in zijnen werkkring kunnen weêrvaren.

Hij was predikant te Gapinge, en had eene beroeping ontvangen en aangenomen

naar Sas van Gent. Reeds stond hij op het punt derwaarts te vertrekken;

reeds had hij zijne afscheidsrede gehouden , en was hij , naar kerkelijk gebruik

,

van zijne betrekking tot gemeente en classis losgemaakt, toen het hem omno-

gelijk werd de evangeliebediening op zijne nieuwe standplaats te aanvaarden.

Sas van Gent was door het Fransche leger aangetast en ingenomen. Kerk en

pastorij waren zoo deerlijk geteisterd, dat zij voor goed onbnükbaar en onbe-

woonbaar waren geworden , en de geheele plaats leverde ziük een tooneel van

verwarring en verwoesting op^ dat er voor Ypey niet aan te denken viel,

zich daar met zijn gezin te vestigen. Hij koos nu Middelbm-g tot zijne woon-

plaats, en zocht en vond den besten troost in zijnen rampspoed, door zich

met de volle borst op zijne meest geliefkoosde studiën toe te leggen, waar-

aan hij nu al zijnen tijd kon en mogt ten beste geven. Deze inspanning -werd

met het gelukkigst gevolg bekroond. In 1799 was hij (nadat het hem gelukt

was eene andere standplaats te vinden , waar hij een paar jaren werkzaam bleef)

als geschiedkundige reeds zóó gmistig bekend , dat hij tot hoogleeraar in de

kerkgeschiedenis te Harderwijk benoemd werd. Twaalf jaren later werd hij , bij

de ophefSng der Geldersche hoogeschool, naar Groningen verplaatst. Daar

levende en werkende , zond hij , na vroeger reeds zijne Geschiedenis der CJirisie-

lyhe Kerk in de aclittiende eeuw te hebben uitgegeven, zijne GeseJiiedenis der

Nederlandsche Hervormde Kerk in het licht, wier inhoud — al wordt daarop

niet gedurig in deze Tafereelen terug gewezen — toch ongetwijfeld bij het

tweede en derde tijdperk dezer geschiedenis, als eene der voornaamste geschied-

kimdige bronnen uit lateren tijd, zal geraadpleegd worden.

Ware het ons oogmerk, hier eene breedere of kortere lijst van geschied-

schrijvers te leveren , wij zouden , naast den naam van Ypey, nog andere namen
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van vaderlandsche geleerden, ongeveer tot denzelfden tijd belioorende, moeten

vermelden , en de naam van onzen , ook als geschiedschrijver
, geheel eenigen Wil-

helm Broes zou hierbij allerminst mogen ontbreken. Toch scliromen wij niet de

stelling te herhalen , dat onze leeftijd , met het midden of einde der vorige of den

aanvang der tegenwoordige eeuw vergeleken, zoowel in opgewekte liefde en

lust voor de beoefening der vaderlandsche kerkgeschiedenis, als in de wijze

harer behandeling, zich bij toeneming gunstig en voordeelig onderscheidt. Of
mag het niet een teeken van vooruitgang heeten , dat men in zoo vele voortref-

felijk behandelde biographiën meer pragmatisclien zin, gestrenger kritiek, met

zorgvuldiger nasporing der bronnen, en de opdelving van nog onuitgegeven

historische bescheiden en gedenkstukken vereenigd vindt ; dat ook onze geschied-

schrijvers tot meerdere bewustheid geraken èn van het praktische doel, waar-

toe de geschiedenis in den geest van Neander moet worden aangewend, èn

van de regten, die ook de uitwendige vorm mag doen gelden, om haar tot

onze beschaafde kringen den toegang te banen? Nog minder zal men hier

eene lijst der levenden verwachten, hoe uitstekend hunne vei'diensten ook

zijn. Natuiudijk is het , dat wij ons tot de reeds gestorvenen bepalen , en onder

dezen hebben wij , met diep weemoedig gevoel , onze hulde te brengen aan de

nagedachtenis van twee mannen , die bij den aanvang van het pas voltooide

werk ons nog ter zijde stonden en beiden, de een vroeger, de ander eerst

kort geleden , aan de vaderlandsche kerk en wetenschap zijn ontvallen ; die als

om strijd hebben gewedijverd, èn door hun leven èn door hunne schriften, om

de kwijnende liefde voor de kerkgeschiedenis — voornamelijk van Nederland —
op te wekken en te verlevendigen.

Aan het einde der Nieuwe gracht te Utrecht zien wij , in den winter van

1811 , twee jonge studenten met hixnne portefeuille onder den arm voortwan-

delen. Zij zijn in levendig gesprek met elkander over hetgeen zij pas op eene

der lessen van den beroemden van Heusde over de geschiedenis der volken

(Historia gentium) gehoord hebben. Zij blaken van de zucht, om in zijnen

geest en naar zijne methode het onderzoek en de beschouwing der geschie-

denis voort te zetten. Zij ontwerpen het plan , om , tot bevordering van dit

doel , een studentengezelschap op te rigten , en enkelen hunner vrienden tot

hunne toetreding in dien kleinen letterkundigen kring uit te noodigen. Die

jongelingen waren Nicolaas Christiaan Kist en Herman Johannes Royaards.

En werkelijk kwam die vereeniging — waarin het zaad werd uitgestrooid,

dat zoo veel vrucht voor de toekomst deed rijpen — gelukkig tot stand; en

zelfs in het jaar 1815, toen de beide vrienden en andere leden van Utile

dulci, tot verdediging van den pas bevrijden, maar op nieuw bedreigden va-

derlandschen grond, de veder met het staal hadden verwisseld, werden hare

zamenkomsten in het langdiu'ig kantomiement te Buay, bij Valenciennes , te

midden van het woelige krijgsmansleven , vrij geregeld gehouden.



Twaalf jaren zijn er verloopen. Wij verplaatsen ons, in den herfst van het

jaar 1823, tusschen Leiden en Utrecht, en ontmoeten daar in de nederige

roef eener trekschuit — toen nog het meest gewone middel van vervoer tus-

schen de beide steden — dezelfde vrienden weder, maar nu van jongelingen

tot mannen gerijpt, in vriendschappelijke zamenspreking over lietzelfde onder-

werp. Hoeveel is er nogtans in hun lot en leven veranderd ! Hoe belang-

rijk is de toekomst voor hen , hoe belangrijk is biui leven voor de toekomst

onzes vaderlands geworden! Beiden zijn tot hoogleeraren in de kerkgeschie-

denis benoemd. Royaards heeft , reeds vóór de zomervacantie , te Utrecht , Kist

's daags te voren , zijne plegtige inwijdingsrede te Leiden
,
gehouden. Hij keert

nu in gezelschap van zijnen vriend , over Utrecht , naar zijne geliefde gemeente

te Zoelen terug , tot welke hij nog het laatste , hartelijke afscheidswoord heeft

te rigten. — Beiden zijn met grootsche verwachtingen en edele voornemens

bezield. Diep doordrongen als zij zijn van het hooge gewigt hunner roeping,

hoog ingenomen met liet hun toevertrouwd en aanbevolen vak van akade-

miscli onderwijs, branden zij van het verlangen, weldi-a het hunne er toe

bij te dragen , om de nog zoo verwaarloosde studie der kerkhistorie in wijder'

kring te doen herbloeijen. Aan dit gesprek, dat voor beide vrienden onver-

getelijk bleef, was het Archief voor Kerkgeschiedenis — inzonderheid van Neder-

land— (hoewel de uitgave eerst nog vertraagd werd , en het eerste deel niet

vroeger dan in den aanvang des jaars 1829 het licht mogt zien) zijnen oor-

sprong verschuldigd.

Hoeveel beide maimen, tot aan het emde hunner roemvolle loopbaan, voor

dat weinig beoefend vak der wetenschap verrigt hebben , staat ons , wegens de

enge grenzen, waar binnen deze Inleiding bepei-kt moet blijven, niet hier reeds

uit een te zetten. Genoeg, dat beiden zich een duurzamer gedenkteeken

,

dan er op him graf zou kunnen geplaatst worden, door hunne schriften heb-

ben opgerigt. Hoeveel belangrijks in het zoo even genoemde ^/C/^ie/"— waarvan

de uitgave bij den dood van Royaards niet gestaakt, maar in vereeniging

met den lioogleeraar MoU voortgezet werd — voor de vaderlandsche kerk-

geschiedenis is zaimvergaard , zal de inhoud dezer Tafereelen in het helderste

licht doen uitkomen. Hoe vele en hooggewaardeerde bijdragen tot het vroe-

ger door ons uitgegevene werk van beider hand , maar inzonderheid van den

hoogleeraar Kist, als van den langstlevende, zijn ontvangen, weet ieder, die

de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen bezit. Al hebben Kist en

Royaards geene eigenlijk gezegde school gesticht, toch is er uit den kring hun-

ner leerlingen een aantal mannen opgetreden , die hunne voetstappen waardig-

lijk blijven drukken. Be Fereeniffiny tot de beoefening van de Geschiedenis der

Christelijke Kerk in Nederland, onder de leiding van den hoogleeraar Moll tot

stand gekomen, en niet alleen de door haar uitgegeven Kalender, maar ook



eene reeks van akademische proefschriften , in de laatste jaren verschenen
, ge-

tuigt, hoezeer de aandacht onzer akademische jongelingschap , als bij voorkeur,

op de vaderlandsche kerkgeschiedenis gevestigd blijft, en wij verheugen ons

aan de lezers van dit werk te mogen aankondigen , dat de bearbeiding van

enkele Tafereelen aan sommige jeugdige beoefenaars der wetenschap is opgedra-

gen, die aireede bewezen hebben, in de kennis der door hen te behandelen

onderwerpen boven anderen te zijn ingewijd.

Wij onderscheiden in de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland

drie groote tijdperken, -waarin wij hare beschouwing wenschen zanien te vatten.

Het Eerste Tijdperk schetst hare lotgevallen van de eerste invoering des Christen-

doms hier te lande tot op den aanvang der Kerkhervorming in de zestiende eeuw.

Het Tweede Tijdperk beschrijft deze hoogstgewigtige gebeurtenis zelve , en volgt

haar in den gang harer ontwikkeling tot op de vestiging der Hervormde Kerk

in 1581 , waarmede de zegepraal der Hervorming zelve , in weerwil van den

zwaren strijd, die nog jaren lang voor de onafhankelijkheid van ons volksbe-

staan en de vrijheid dos gewetens gevoerd moest worden, beslist mogt heeten.

Het Berde Tijdperk knoopt den draad der geschiedenis weder aan de laatstge-

noemde gebeurtenis vast, om haar voort te zetten tot op onze dagen.

Reeds wanneer wij voor het tegenwoordige hoofdzakelijk de omgrenzing van het

Eerste Tijdperk tot onzen gezigtseinder kiezen , breidt zich een onafzienbaar veld als

een rijk gestoffeerd landschap voor onze blikken uit. Gij vergunt ons , eene be-

knopte schets der voornaamste onderwerpen , welke hierin behandeld zullen wor-

den , te laten volgen , om u alzoo in staat te stellen , over de belangrijkheid van

hetgeen u in deze Tafereelen zal aangeboden worden , te oordeelen.

Het eerste Hoofdstuk van dit tijdperk beschrijft de stichting en vestiging der Ne-

derlandsche Kerk. Wij beginnen dan met ons in het nog heidensche Nederland, te

midden der deels Scandinavische, deels Germaansche godenwereld te verplaatsen, ge-

lijk deze , vóór dat het gezegende Evangelie-licht over deze landen was opgegaan, in

de eikenbosschen hare tempels , in onze vroegste voorouders hare vereerders vond.

Wij gaan de merkteekenen na , die van een sporadisch Christendom uit den vroe-

gen voortijd hier te lande zijn aan te wijzen , of van hetgeen , onder den invloed

der vorsten van het Frankische Rijk , aanvankelijk hier is tot stand gekomen

,

maar meerendeels mislukt moet heeten of weder is ondergegaan. Met belangstel-

ling zien wij de eerste evangelieboden als zendelingen van het Angelsaksische

Christendom aan onze kusten landen. Wij begroeten daarin als het morgem"ood

van de opgaande zonne des heils, die nogtans eerst ten volle A-emjst, wanneer

Willebrord , de apostel van Nederland , met zijne medearbeiders en volgelin-



gen, en na hen Bonifacius (met den eernaani van den apostel der Duitschers

gekroond, maar met geen minder regt de apostel der Friezen te noemen),

wederom door eene schaar van zendelingen omstuwd of gevolgd, in hunne

eerbiedwekkende gestalten voor ons oog verschijnen. Wij zien de bijl aan den

wortel des heidendoms gelegd ; maar ook in de onverzoenlijke vijandschap van

eenen Radboud tegen het Christendom den krachtigen wederstand , dien de aloude

stam blijft bieden, eer hij, bezwijkend voor de steeds herhaalde slagen, kra-

kend en splinterend nederstort. Voorts zullen de pogingen van eenen Karel

den Groote tot algemeene invoering des Christendoms in ons vaderland; de

inwendige staat van het jeugdige en pas gevestigde Christendom hier te lande;

de rooftogten en invallen der Noormannen , voor zooverre zij pi.mten van aan-

raking met onze oudste kerkgeschiedenis opleveren — achtereenvolgens in dit

Hoofdstuk onze aandacht vragen , totdat wij uit aanhoudenden strijd en telkens

herhaalde worsteling de zegepraal des Christendoms zien geboren worden.

Het tweede Hoofdstuk moet voor ons de getrouwe schildering en afspiegeling

zijn van het Christendom der middeleeuwen , na de vestiging der hiërarchie in Ne-

derland , zoo als deze met onbeperkte heerschappij ,
gediu'ende de di'ie of vier eerst-

volgende eeuwen, haren invloed heeft uitgeoefend. Het vermaarde Bisdom van

Utrecht in zijn vroegst ontstaan , en de lotgevallen zijner kindschheid zoo wel als

in den aanwas van zijne magt, met de voortrefifelijkste mannen , die er onder

zijne kerkvoogden hebben uitgeblonken, moet , met al de belangstelling die het

verdient , het voorwerp onzer beschouwing zijn. Ook hier zullen wij de Koomsch-

Katholieke Kerk de gewigtige en verhevene taak zien volbrengen , haar door de

Voorzienigheid elders opgedragen , om de opvoederesse der Nieuw-Eui"opésche

volken te zijn , tot dat deze aan den staat der kindschheid zouden zijn ontwas-

sen. Licht en schaduw zullen ons hierbij beiu'telings voor oogen staan, en

al behouden de donkere tinten in de schilderij , die vrij hebben op te hangen

,

verre de overhand, wij behooren toch, zonder overdi'ijving van blaam en lof,

de oorkonden en feiten der geschiedenis voor zich zelve te laten spreken.

Aan de geschiedenis onzer meest vermaarde kloosters en abdijen, Oost-

broek, Elten, Mariënweerd en Middelburg — Egmond en Eijnsbiu-g noemden

wij reeds— moet ons onderzoek zijn toegewijd. De bedelmonniken en som-

mige merkwaardige persoonlijkheden , zoo als Tanchelijn , hebben wij in hunne

eigenaardige gebreken en deugden te schetsen , om des te dieper in den geest

en het karakter dier tijden door te th-ingen. Onze Nederlandsche Graven en

kruisridders moeten wij naar het Oosten volgen, om getuigen van himne

daden te zijn, en na hiume wederkomst ook de gevolgen te overwegen, die

deze merkwaardige togten voor de Kerk in Nederland gehad hebben. De

eerste nog altijd schamele proeven op het gebied der Geschiedenis en Letter-

kunde, en voor zooverre er in die duistere eeuwen reeds sprake van zekere

Godgeleerdheid zijn kan, ook de gang harer ontwikkeling, moeten ons bezig



houdeu; en indien -wij ons op dit veld geen' i-ijken oogst van vrnchten mo-

gen beloven , te belangwekkender zal , bij de bescbrijving van het ceremonieel

der kerk , de beschouwing zijn der kerkelijke kunst , als wij daarin en in de

voortbrengselen van kerkl^oiiw te duidelijker het ontwaken van den menschelij-

ken geest bespeuren en iets van dat reformatorisch karakter zich zien afspie-

gelen, dat van nu af steeds helderder in de geschiedenis te voorschijn treedt.

Dit baant ons den geschikten overgang tot het derde Hoofdstuk: de wegberei-

ding der Hervorming.

Na de scheimng, in het Bisdom van Utrecht ontstaan, vermeld te hebben,

vordert een groot en hoogst merkwaai-dig verschijnsel, de algemeene steeds

toenemende opgewektheid des godsdienstigen levens , met den eigenaardigen

naam van devotie bestempeld , hier aanstonds onze gezette en opmerkzame be-

schouwing. Geert Groote en de broederen des gemeenen levens , de Deventer-

school en de door haar gestichte Fraterhuizen , de opvolgers en geestverwanten

van Gerard, Radewijnsz, Zerbolt, Brugman, Thomas a Kempis en eenige onge-

noemde schrijvers des levens van Jezus , verdringen als om strijd elkander. En

hoeveel meer nog rijst er voor onzen geest , waar wij dit verschijnsel in al zijne

schakeringen en rigtingen trachten te ontleden , of de verschillende wegen

eerbiedig zoeken te volgen, waarvan de Voorzienigheid zich bediend heeft

om de Hervorming in ons vaderland voor te bei-eiden en te vestigen! Nu
eens zullen wij in de nederige fraterhuizen en scholen, dan weder aan het

hof der Boui-gondische kerkvorsten vertoeven , of den edelen Kardinaal Nicolaas

van Cusa op zijne reize vergezellen. Door don -wereldberoemden Wessel Gans-

fort zullen wij het echt reformatorisch beginsel, gelijk zich dit op Nederland-

schen bodem zelfstandig ontwikkeld heeft , door Eudolf Agricola , Hegius en

onzen onsterfelijken Erasnuis het humanisme, de tot geestdrift geklommen

liefde voor de oud-klassieke letterkunde, op het schoonst en krachtigst ver-

tegenwoordigd zien. En door den laatstgenoemde niet in de rij der Hervor-

mers zelve, maar reeds hier in de geschiedenis zijne plaats aan te wijzen,

zullen wij , zonder hem boven zijn standpunt te verheffen , aan zijne onwaardeer-

bare verdiensten , als wegbereider der Hervorming , eene te onbekrompener

en regtmatiger hulde kuiuien toebrengen. Eindelijk zal een blik op het mon-

nikenwezen, door denzelfden Erasmns zóó scherp gehekeld en naar het leven

afgemaaid, op vele dwalingen en misbruiken der kerk, inzonderheid op den

ongoddelijken aflaathandel geworpen, ons in de overtuiging bevestigen, welk

eene di'ingende behoefte ook hier te lande aan de Hervorming bestond, die

in het Tweede Tijdperk , in haren oorsprong en voortgang , in haren strijd en

hare zegepraal, door ons beschouwd zal worden.

Zekerlijk zullen wij , hier inzonderheid , het een en ander ontmoeten , wat

in de vroeger uitgegevene Tafereelen reeds met eenige uitvoerigheid is ge-

schetst. Wij hebben alzoo eene dubbele klip te ontzeilen : deels door niet te her-



halen wat reeds vroeger beschreven werd , deels door het onaangeroerd en on-

vermeld laten van belangrijke feiten en bijzonderheden ,
geene leemte of gaping

in de geschiedenis te doen ontstaan, waardoor onze Tafereelen het karakter

van een weigesloten geheel zouden verliezen. Wij hopen dat ons dit , zoo veel

doenlijk is , zal gelukken , door de Geschiedenis der Hervorming zelve , in twee

Hoofdstukken gesplitst, in twee algemeene overzigten zamen te vatten, en

alles wat daarm te huis behoort , beknopter of uitvoeriger , naarmate het vroe-

ger behandelde dit overbodig of nootlzakelijk maakt, daarin op te nemen, en

voorts van een aantal onderwerpen, die vroeger slechts ter loops zijn aange-

roerd, eene meer uitgewerkte historische schets of studie te leveren. — En men

meene niet , dat het ons daartoe aan overvloedige stof zou ontbreken ! Al

schijnen in onze dagen onze vaderlandsche geleerden met de uitstekendste talen-

ten van het buitenland te wedijveren, om een nieuw licht op dit roemvolle

tijdperk onzer Historie te doen vallen , — het is en blijft toch voornamelijk de

reuzenstrijd tegen Spanje , de Nederlandsche Republiek in de barensweeën harer

wording, wat tot hiertoe de meeste lichtstralen heeft opgevangen, terwijl de

kerkgeschiedenis, in een' engeren zin, in dit tijdperk nog altijd hare duistere

punten of weinig verlichte partijen behoudt. Hoe veel er nog onderzocht moet

worden , om steeds dieper tot den waren geest en het karakter der Nederland-

sche Hervorming door te dringen, en die met juistheid te beoordeelen; hoe

veel wat van minder algemeene bekendheid en toch voor de geschiedenis van

dit tijdperk hoogst belangrijk is , er nu reeds gezegd en beschreven kan wor-

tlen , aangaande eenen Anastasius Veluanus , Petrus Bloccius , Angelus Meruia
,

Guido de Bres, Johannes Arendsen, Herman Modet , Petrus Datheen, Fran-

ciscus Junius, Huibert Dnifliuis, Philip vanMarnix, Coornhort e. a. — dit zal

den lezers dezer Tafereelen zelven duidelijk en als voor de oogen geschilderd

worden , indien het den bewerkers mag gelukken , een getrouw en welgelijkend

levensbeeld dier mannen te voorschijn te roepen.

Het eerste Hoofdstuk of algemeene overzigt der Geschiedenis loopt dan van

den aanvang der Hervorming tot het zoo gedenkwaardige jaar 1566, toen als

oen bezielende adem uit de hoogte , als eene liefelijke koelte die door de takken

kwam ruischen , als op een gegeven teeken , allerwegen de openbare evangeliepre-

diking eenen aanvang nam, maar schier gelijktijdig de stormwind opstak, die,

beelden en altaren vergruizend, van het zuiden tot het noorden over Neder-

land henenvoer ; waarop , na eene korte maar doodsche stilte , de noodkreet

des jammers zich verhief en liet gedonder van den krijg begon. Het tweede

tijdvak, van daar uitgaande, eindigt met het jaar 1581, toen met de zegepraal

der Hervorming, het Nederlandsche Kerkgebouw op zijne vaste grondslagen zonk.

Hetzelfde wat wij ten aanzien van de Geschiedenis der Hervorming opmerkten
,

geldt eenigermate van liet Berde of laatste Tijdperk. Enkele onderwerpen zullen

wij ook hier aantreffen , welke reeds in het pas voltooide werk met meerdere of

I. 2
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mindere naauwkeuriglieiclzijn bewerkt geworden. Des te meer is er nogtans, vooral

uit de latere tijden overgebleven , wat öf met stilzwijgen is voorbijgegaan , óf

slechts vlugtig is vermeld. De inhoud van dit gedeelte zal uit den aard der zaak

eenigzins afhankelijk zijn van de uitgebreidheid , die wij nog aan deze laatste

afdeeling zullen kunnen en mogen geven. Hoewel voorts het Hervormde Kerk-

genootschap , als Godsdienst van staat gedurende niim twee eeuwen
, geheel op

den voorgrond blijft geplaatst , zullen wij niet vergeten ook op hare Zusterkerk ,

de Luthersche, op de Broederschap der Remonstranten en die der Doopsge-

zinden , op de oud Roomsche Clerezy of het zoogenaamde Jansenisme , en de voor-

naamste verschijnselen die in de Eoomsch-Katholieke Kerk de aandacht wekken

,

het oog gevestigd te houden. Wij zullen ons niet tot de uitwendige lotgevallen

dier onderscheidene genootschappen bepalen, maar ook de verandering, welke

de inwendige toestand, als onder den magtigen invloed van den afwisselenden

tijdgeest staande, meermalen ondergaan heeft, zoeken te schetsen; en, inzon-

derheid aan de zijde der Protestanten, het streven doen opmerken , om , met behoud

van veel wat aan het oorspi'onkelijke karakter dier genootschappen eigen was

,

ook vele onzuivere of onhoudbare en onbruikbare bestanddeelen uit te werpen

,

en naar meerdere en hoogere ontwikkeling te staan.

Zoo hebben wij dan rekenschap gegeven van den arbeid, dien wij bij ver-

nieuwing gaan op ons nemen. Wij hadden bij het stellen dezer Inleiding eene

schets nevens ons liggen, nog door den hoogleeraar Kist weinige dagen of

weken vóór zijn verscheiden ontworpen, en die alzoo tot het laatste behoort

wat aan zijne vruchtbare pen is ontvloeid, en waardoor hij van zijne inge-

nomenheid met de onderneming dezes werks op eene treffende wijze heeft

doen blijken. Het is dan ook deze schets, welke wij, met geringe afwijking

en verandei'ing, voor de rangschikking dezer Tafereelen ten grondslag heb-

ben gelegd. Mogt de uitwerking eenigermate aan de hooge belangrijkheid der

hier aangeduide onderwerpen beantwoorden, dan zal deze Inhoudsopgave zelve

de beste aanbeveling van dit werk bij onze Land- en Geloofsgenooten zijn.

Wij zijn er nogtans verre van verwijderd , om niet het gebrekkige en onvol-

maakte van den pas voleindigden arbeid in te zien, en wij zouden het ge-

waagd en vermetel achten thans iets te beloven , dat het goede en voortreffelijke,

in het voorgaande werk geleverd, niet slechts evenaarde maar nog overtrof

Toch zijn er enkele gebreken, waartegen wij, door de ervaring geleerd , op onze

hoede kunnen zijn. De veelheid der arbeiders bragt dit gewigtig voordeel

aan, dat een werk van dien omvang binnen veel kortere tijdruimte heeft

kunnen voltooid worden , dan indien slechts één schrijver daartoe de spaarzame

uren , aan zijtie kerkelijke of msiatschappelijke betrekking ontwoekerd , had
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kunnen afzonderen, en in zooverre als doorgaans de verscheidenheid bekoort,

is hierdoor eene niet onaangename afwisseling bevorderd. Maar te ontkennen is

het aan den anderen kant niet , dat die veelheid der arbeiders aan de eenheid des

geheels , aan de eenheid der historische opvatting en beschouwing schade doet en

,

uit een aesthetisch oogpunt , de waarde eens werks vermindert. Dit is ook thans

niet te vermijden of te veranderen. Maar tot hiertoe schreven en werkten de

onderscheidene medearbeiders geheel onafhankelijk van elkander , zonder van den

inhoud van het naastvoorgaande of eerstvolgende Tafereel kennis te di-agen. Van

daar, dat enkele feiten in verschillende Tafereelen van het voorgaande werk

met minder of meerder uitvoerigheid bij herhalmg zijn geboekt en beschreven.

Van daar zelfs , dat , hoewel bij hoogst zeldzame uitzondering , toch nu en dan

,

een vroeger geuit gevoelen later scheen teruggenomen en bestreden te worden.

Hiertegen meenden wij te kunnen en te moeten waken , en , zonder de vrij-

heid, welke den zelfstandigen onderzoeker der Geschiedenis toekomt, in het

allergeringste te beperken, zonder ook het verschil in denkwijze en rigting,

waar eene welgevestigde godsdienstige overtuiging zich uitspreekt, op te hef-

fen of voor onze rekening te nemen, oordeelen wij toch te moeten toezien,

dat geene herhaling den lezer afinatte en geene weerspraak het vroeger beweerde

schijne omver te werpen en te vernietigen. En mogten wij hierin gehüvkig

slagen, dan zekerlijk zou dit werk, bij de voortzetting en uitbreiding welke

nu ondernomen wordt , op de schaal des billijken oordeels iets in waarde ge-

wonnen hebben.

Even als het pas voleindigde werk zullen ook deze Tafereelen met staal-

gravuren worden versierd, welke deels aan de Geschiedenis zelve, deels aan

de kerkelijke oudlieid ontleend, bi belangwekkende tijdpunten en gebeurtenis-

sen uit de vaderlandsche kerkgeschiedenis zullen vertegenwoordigen , öf ook ge-

bouwen en andere voorwerpen der kunst met de meeste getrouwheid zullen aan-

schouwelijk maken. De uitgevers hebben, met eene loffelijke onbekrompenheid,

even als vroeger zich bereid verklaard, om tot alles, wat tot de waardige

uitvoering en opluistering dezes werks kan strekken, geene uitgaven en on-

kosten te ontzien. Het verheugt ons bovendien niet weinig, hierbij op de

medewerking van beroemde oudheidkundigen in ons vaderland te mogen reke-

nen ^)i en ook bij zoodanige voorstellingen, waarbij aan de verbeelding een

ruimer spel bhjft overgelaten, zal het ons streven zijn, dat de scheppingen

der kimst, overeenkomstig met de eischen en behoeften onzes tijds, zich mede

voor de gestrengere vierschaar der Geschiedenis mogen kunnen verantwoorden.

Altijd zullen de hiei' te schetsen Tafereelen , wat vorm en inhoud betreft , in

^) Als eene proeve hierviin kan al aanstonds de teekening veretrekken van de II.

Thomas-kapel , bij het eerste Tafereel gevoegd ; welke schets ons door de welwillendheid

van den Heer Mr, F. N. M. Eyck van Zuylichem geworden is.

2*
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waarde zeer ondersclieiden kunnen zijn. Het eene Tafereel zal minder goed of beter

dan het andere aan de vereischton van een eigenlijk gezegd Tafereel beantwoorden

;

maar zoo weinig als wij — bij het onvolmaakte ook van het beste pogen, bij de

verscheidenheid der gaven en krachten , of ook bij het meer of min belangwekkende

der te behandelen onderwerpen — ons vooraf daarvoor verantwoordelijk kunnen

stellen, zóó veilig meenen wij er voor te kunnen instaan , dat zekere eenheid in geest,

bedoeling en beginselen de schrijvers dezer Tafereelen vei'bindt
, gelijk wij dit be-

paaldelijk van ons, die de Redaktie op ons namen , met blijdschap mogen verzeke-

ren. Bezield en doordrongen zijn wij van eerbied voor Christus en Christendom, die

dooreene grondige kennis en beoefening der Geschiedenis niet ondermijnd, maar

te dieper in het hart gevestigd wordt. Bezield en doordrongen zijn wij van liefde

en verknochtheid aan den ons dierbaren en heiligen geboortegrond, eene liefde

en verknochtheid, welke in het Nederlandsche volkskarakter, door alle tijden heen,

met eerbied voor de Godsdienst op het naauwst en innigst waren zaamgeweven,

die inzonderheid der Nederlandsche vrouw ten sieraad verstrekt ; die wij daarom

allen , als uit de borst die ons zoogde, met de moedennelk hebben ingedron-

ken; — maar wij wenschen ons bij die liefde door de nog hoogere liefde

tot de waarheid te laten geleiden en besturen, welke den schrijver der Ge-

schiedenis ook boven de eenzijdigheid en partijdigheid eener bekrompene va-

derlandsliefde verheft, en in den sclioonsten en edelsten zin des woords tot

den echten wereldburger stempelt. Wij zegenen het in ons hart. Christenen

te mogen heeten; wij dragen roem op den naam van Nederlanders, maar be-

schouwen het als het hoogste en schoonste doel van ons streven, dienaars en

priesters in het Rijk der eeuwige waarheid te zijn. Mogten deze Historiebladen,

den toegang tot vele woningen vindende , er toe medewerken , om het zaad van

zulke beginselen in vele huisgezinnen uit te strooijen , dan zouden wij , als

bewerkers dezer Tafereelen
,
geen' onvruchtbaren arbeid hebben ven-igt , en de

rijkste belooning vinden in de gedachte , niet slechts den lust en de liefde tot

de kerkgeschiedenis onzes vaderlands nog meer bij onze Landgenooten ver-

levendigd te hebben, maar ook iets te hebben bijgedragen om de Christelijke

Kerk in Nederland en het vaderland zelf eene schoone en gelukkige toekomst

te doen tegengaan

!

B. TER Haar.



EERSTE TIJDVAK.

DE NEDERLANDSCHE KERK VOOR DE HERVORMING.

HOOFDSTUK I.

STICHTING EN VESTIGING DER NEDERLANDSCHE KERK.

EEKSTE TAFEREEL.

VOORVADERLIJK HEIDENDOM, NEDERLAND EN HET FRANKISCHE CHRISTENDOM. ELIGIUS.

Onze voorvaderen, uit verschillende Noordsche en Germaanscli-Teutonische

stammen bestaande, later in één gesmolten onder den algemeenen naam van

Friezen, waren niet alleen heidenen in de eerste eeuw des Christendoms,

hoewel dat reeds in vele oorden van Europa was doorgedrongen , maar ge-

dui'ende zes eeuwen bleven zij het, en zij Avaren het in den volsten zin des

woords. Voorzeker had hun verkeer met de Romeinen hier en daar eenig licht

voor sommigen doen opgaan, maar dit was welch-a in de rumoeren des krijgs

gedoofd, en vijandschap tegen degenen, die hunne vrijheid belaagden, maakte

hen afkeerig van alles wat van die zijde kwam, al geschiedde het niet regt-

streeks. Geene Chi'istenboden , die de nietigheid der afgoden bewezen en de

leer des vredes verkondigden, traden nog in hun midden op. Die vaardigden

de veroveringzuchtige Romeinen niet af. De Nederlanders zochten mede, uit

godsdienstzin die hun eigen was, kracht en steun in bijgeloovigheden en

plegtigheden , waarbij zij opgegroeid waren en waarmede hunne geheele leef-

wijze en toestand naauw zamenhingen. Vaderland en heidendom waren bij

hen één, en van hier dat telkens de Christelijke zaden verstikt werden,

tot dat de grond veranderde. Het was ook voorwaar niet gemakkelijk , die

ingewortelde begrippen te laten varen. Toch hadden die grijze voorvaderen

eene inborst en zeden, ja godsdienst en plegtigheden, waarom het Evangelie

bij hen eerder ingang kon vinden dan bij andere volken, die meer in

weelde en in alle ongeregtigheid waren opgewassen en schier geheel zonder
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godsdienst leefden. Maar zij hadden of gevoelden geene behoefte aan iets

anders en beters, en vonden in hetgeen van oude tijden her onder hen werd

in eere gehouden , bevrediging— voor hun gemoed zal ik niet zeggen — maar

voor hunnen toestand. Hoedanig nu die toestand en de daarmede in betrekking

staande godsdienstbegrippen en handelingen waren , moet allereerst in dit Tafe-

reel aanschouwelijk worden voorgesteld. Bij veel , dat ons geen ongimstig denk-

beeld zal inboezemen , is er echter meer , waarbij wij ontroerd en verbaasd zullen

staan, namelijk daarover, dat het hier eenmaal zoo heidensch gesteld was; en

zoo zullen wij te meer den zegen waarderen , dien God , door Christus , ook

over de volken van ons land , die in schaduwen des doods zaten , heeft uitgestort.

Wij zullen niet spreken over de oudste bewoners in sommige streken van

Nederland, de Kelten met hunne Druïden en Barden, noch over de Kimbren,

Teutonen , Sikambren en anderen , omdat wij bij hunne geschiedenis , toestand

en godsdienst, voor ons doel minder belang hebben. Alleenlijk A^an de Bata-

vieren, die weleer een' zelfstandigen en veelvermogenden stam van echt Ger-

maanschen oorsprong uitmaakten , maar later , echter niet zonder sporen van hun

bestaan achter te laten , en na sommige hunner zeden , gebruiken en godsdienst-

plegtigheden bij de volken , waarmede zij in één smolten , overgedragen te hebben

,

hunnen naam verloren , moeten wij in een beknopt tafereel , uit het schitterendst

tijdperk van hun bestaan, iets in het midden brengen , even als van die Sueven

,

die van uit het hooge Noorden (Scandinavië) zich ook hier , vooral in Zeeland

,

hadden gevestigd. Wij bepalen ons bij het merkwaardigste en meest zekere,

dat tot opheldering van het volgende, wat wij schetsen zullen, strekken kan.

Wij ontleenen het voornamelijk aan den vader der ki-itische geschiedenis

van de Noordsche en Germaansche Mythologie, aan Grimm, en aan onze

jongste maar uitnemende geschiedschrijvers en oudheidkenners Royaards , Arend

en van den Bergh, terwijl wij uit nog enkele — ook door hen en anderen

gebruikte — oude bronnen, eenige voor ons doel eigenaardige bestanddeelen

,

of hoogst passende bijzonderheden zullen piitten en vermelden.

Verbeeldt u dan allereerst, lezers! uw vaderland, dat toen wel bijzonder

den naam van Nederland dragen mogt, aan de eene zijde begrensd door den

grooten Oceaan, die dagelijks zijne lage gronden overstroomde, maar eene

vruchtbare slib naliet , welke weleer de hoogere , reeds tot weiden gevormde

gedeelten vruchtbaar had gemaakt, waarom ook de hierheen komende van

elders verdrevene volken er hmme zetels op hoogere punten of terpen , door de

stroomen en vloeden gevormd, of door hen zelven aangelegd, vestigden en er

hunne hutten nedersloegen. De rondom gelegen lagere slibben, waarop reeds

plantengi'oei zigtbaar was , en de hoogere , met boomen bewassen gronden gaven

hun voedsel voor hun vee, zoo ook bouAv- en brandstof, terwijl de groote

steenklompen hier en daar op of in den grond hun tot voorwerpen dienden
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voor altaren en begraafplaatsen. De plassen, stroomen en meren, vischrijk ge-

lijk zij waren , deden hen het bedrijf van de vischvangst uitoefenen als middel

van levensonderhoud, en door het hanteren van pijl en boog vielen de bewo-

ners der wouden hun in handen als het krachtigste voedsel voor hmine ge-

spierde ligchamen. Ondanks den langdiu'igen omgang met de Romeinen, die

de Batavieren beurtelings versloegen , of door wie zij op hunne beurt geslagen

werden , hadden zij hmine vrijheid en voorvaderlijke gewoonten behouden. Ook

zou het bij hen een teeken van slavernij , eene miskenning van hun vaderland ge-

weest zijn, iets over te nemen van vreemdelingen, die zij als hunne vijanden

verachtten , en die zich meer als veirwoesters dan als weldoeners gedroegen

;

zoodat in drie eeuwen de zedelijke en maatschappelijke toestand der Batavieren

schier onveranderd gebleven is. Daarbij hadden zij zich van hvmne, niet veel

van hen afwijkende naburen afgezonderd gehouden, hetwelk mede het geval

was met de Sneven (later Zeeuwen).

De Batavieren vereerden, zoo als Civilis reeds zeide: den Rijn en de Goden

van Germanië , en hetgeen Tacitus , eene halve eeuw na Civilis, van hen schi'eef,

hen noemende halve barbaren , in den zin van onbeschaafden , dat waren zij

nog twee eeuwen later. En „ toch kunnen wij in de onbeschaafde instellingen

dezer barbaren", zoo als Gibbon van de Germanen schrijft, „ nog den oorsprong

onzer tegenwoordige wetten en zeden onderscheiden." Zij hadden al de ondeugden

en gebreken van de onbeschaafde kinderen der natuur , van de vrije zonen van

een' strijdhaftigen , door worstelingen tegen menschen en elementen geharden

stam. De karakters van Civilis en Brinio zijn echt Bataafsclie typen. De verbas-

terde Romeinen bewonderden in de mannen , moed ; in de vroiiwen , kuischheid

;

in allen gastvrijheid, trouw en opregtheid, om welke laatste deugden de kei-

zers hen dan ook zoo gaarne in hunne lijfwachten begeerden. Maar hoe wakker in

gevaar en matig in dagelijksche leefwijze, — zij waren traag in het gewone

leven , en in feesttijden aan onmatigheid , spel en drank verslaafd ; en om aan dien

trek te voldoen , haatten zij de weelde
, ja den arbeid en de nijverheid , behalve

het hanteren der wapenen. Hunne zeden waren hunne wetten , en hun zwaard

hunne geregtigheid. De dapperste was opperregter in de volksvergaderingen of

bij de gerigtshoven. Hunne godsdienst was overigens , even als die der Sne-

ven , de Scandinavische. Zij vereerden de Zon , de Maan , het Vuur en bovenal

Wodan , dien onze schrijvers ook Mercurius heetten , en aan welken laatste

zij, als den oppersten god, zelfs menschenoffers bragten. Bij Willebrords

komst op Walcheren , waar men hem ook onder den naam van Walcher ver-

eerde, was zijne dienst nog de voornaamste, waarom Melis Stoke zong:

ïote Westcnppel dat lii quam

,

Daer hi aenbeden vernam

Mercuriuse over enen God.
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De gesneuvelden in eenen vrijlieidskrijg nam Wodan in zijne zalige verblijf-

plaats, in Walahalla op. Naast dezen god vereerden zij, welligt onder den

naam van Stavo, den Noordschen dondergod Tliorr, aan wien de bosschen,

gelijk aan den god des krijgs de bergen geheiligd waren. In Zeeland en Friesland

vereerde men ook zeegoden en godinnen, zoo als Nehalennia (Nieuwe maan?)

en onder den naam van Saksnot (moerasdrooger) Hercules Magusanus, van

wiens vereering nog altaarsteenen gevonden zijn o. a. bij "Westkappel op

Walcheren.

Naast de godendienst stond de natuurdienst , en uit deze vereering vloeiden

vele bijgeloovige gebruiken voort, die nog, hoewel gewijzigd, lang nadat het

Christendom was aangenomen, bleven bestaan.

Ziedaar die oude Batavieren aan den oever van een' door hen voor heilig

gehouden stroom geschaard, terwijl hiuine priesters groote stukken houts wrij-

ven, om vuur te ontsteken, waaraan men eene bijzonder vruchtbaarmakende

kracht toeschrijft , en bij welks vlammen de priesters hunne voorspellingen doen.

Naauwelijks is dit werk aangevangen, of al de zaamgekomenen , die eerst met

ontblooten hoofde ten hemel hebben opgezien, vouwen de handen, buigen het

ligchaam en knielen neder met het aangezigt naar het Noorden , gelijk zij het

later, als Christenen, naar het Oosten zullen doen. Hierop wordt aan één van de

goden een offer gebragt , meest een eetbaar dierenoffer , waarvan het edelste aan

de godheid gewijd en het overige rondgedeeld en door de vergadering genuttigd

wordt, nadat zij vooraf met bloed is besprengd. Soms brengt men menschen-

oifers van gevangenen of van groote misdadigers. Volgens de oud-Friesche

wetten moet hij, die eene den goden gewijde plaats schendt, aan die godheid

worden geofferd, aan welke zij is toegewijd. Zekere geregtigheid ligt er ten

grondslag van.

De offer-plegtigheid is alzoo in statelijkheid verrigt; maar nu gaat de beker

of de drinkhoorn rond als teeken van zoen en vreugde. Het is de minnedronlc

,

de Wodans-minne genaamd; — daarop gaat de vergadering uit één, vol moed

tegen gevaren en gerust op zege. Later is dit gebruik in het Christendom

bewaard gebleven in de Christ-minne , de Michaëls-minne en de St. Geerte-

minne, en het ging daarbij somwijlen niet minder onmatig toe dan bij de

heidensche dronken; ja bij den moord van Floris V is die drink-plegtigheid

door een laag verraad vreeselijk ontwijd.

Zij hadden in de oudste tijden geene tempels en ook geene zigtbare goden,

in menschelijke vormen voorgesteld , maar slechts eenige typen van het hoofd-

karakter hunner godheid, zoo als het vwwt of de zon. Van hier zong onze

Hooft in zijn' Bato:

De godheên die zich zelfs ons ooit te nut uitdeelden

,

A'^erheff'en wij als Goon, maar eeren z' in geen beelden

;

Want 't sterflijk hooft verciert (hoe diep het zich berae)

Geen maaksel, of het gaat hun heerlijkheid te nae.
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Ook zijn wij ongewoon , 't geen , dat zich niet begrijpen

Van al de wereld laat, in tempels te benijpeu;

Maar wijzen wel , tot eer der lieiligheên , in 't woud

,

Een levendige kerk van ongekorven hout,

't Welk , met zijn' telgen breed en hemelhooge toppen

,

Het dartelmakend licht bestaat den weg te stoppen

,

En stelt van binnen toe een' akelijken dag,

Die 's mensoheu hart bestelpt met ootmoed en ontzag.

Wat marmersteene vloer ook zoud' zich kunnen roemen

Bij voettapeet van kruid
,
gespikkeld laet haar bloemen ?

Wat wanten rijk vermaak! i)
, of wat beeldhouwerij

,

^^'at orde van gebouw is zulke , dat ze bij

Een schaduwrijke beemd in majesteit mag haaien?

Onder de lieideusche gebruiken behoorden o. a. huwelijken tusschen zusters

en broeders
,
ja zelfs tusschen moeder en zoon , die op Walcheren nog lang na de

tijden van Willebrord in zwang waren, hetwellc bij geen der Duitsche stam-

men, maar wel bij de Noordsche het geval was, en alzoo een bewijs te meer

van den Noordsch-Scandinavischen oorsprong der Sneven is.

Zóó waren dan de godsdienst en zeden der oude bewoners van Nederland, en zij

bleven het verder onder het verkeer met de Romeinen
,
ja nog lang nadat de Fran-

ken (vrije of onversaagde mannen) herwaarts gekomen , eene volkenvereenigiug

vormden, waarin de meeste stammen in Nederland gevestigd, hoewel gescheiden,

zamensmolten , terwijl deze Franken , zich al verder en verder uitbreidende , de

stamvaders werden der Franschen in vele deelen van het oude Gallië. Toch , hoezeer

de Batavieren en anderen als zelfstandige stammen verdwenen , bleven de Sneven

(Zeeuwen) en Friezen meer hunne zelfstandigheid bewaren -). Ofschoon zij wel,

in zekeren zin , aan de Franken ondergeschikt waren, daar Nederland, tusschen den

Kijn , de Maas en den Oceaan gelegen , een gedeelte vormde van het aanzien-

1) Beschilderd.

2) Hoewel wij niet houden van uitvoerige aanteekeningen bij Tafereelen , en wij die ook iu

het vervolg zoo veel mogelijk zullen vermijden , wordt er echter thans eene vereischt , omdat

daarin moet worden opgehelderd, wat in het vervolg behoort onder het oog te worden

gehouden, wil men de Tafereelen goed begrijpen. Friezen en Saksers zijn wel eens ver-

ward, en zij hadden ook een' gemeenschappelijken oorsprong. Er waren Hoog- en Ne-

dersaksers. De laatste waren onze voorvaderen , bijzonder de Friezen , van wie Maerlaut

schrijft: Vrieselant in Nedersassen, en Melis Stoke : Die Nedersassen, heten nu Vriezen.

Hij schreef ook vroeger:

Oude boeken hoorde ik gewagen

,

Dat al 't land beneden Nyemagen

Wijlen Nedersassen hiet,

Also als die stroom verschiet

Van de Maas en van den Ehijn —
De Schelde dat was het Westende zijn.

en elders;

Sijt des zeker en gewis

Dat de Graafschap van Holland is

Een stuk van Vriesland afgenomen.
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lijke Frankische rijk , zoo droegen zij toch den naam van Franken niet , hadden

hunne eigene wetten en gebruiken
,

ja Friesland had zijne eigene koningen.

Vrij en fi'ank als zij waren , hadden sommigen hunner zelfs over zee hun geluk

beproefd , en , daar de sneeuw van den winter hun even welkom was als de

bloemen der lente , hadden zij , gehard door het klimaat waaronder zij waren

opgewassen, overal en ook in het lager deel van Engeland hunne luchtstreek ge-

vonden, en, met de Saksers vereenigd, aldaar vrije staten of rijken gesticht.

Het was de Friesche stam, der Angelen: en van hier de Angel-Saksers in

Britannië.

De Friezen strekten hun gebied uit van de Lauwerzee langs Wieringen tot

aan den mond van den Rijn, en hunne koningen hadden in de zesde en zevende

eeuw hunnen hoofdzetel te Utrecht. Zij stonden telkens in betrekking tot de

Franken , dan eens meer bevriend , dan weder vijandig ; want zij wantrouwden en

vreesden hunne toenemende en steeds verder en verder zich uitbreidende magt

,

niettegenstaande zij zich in twee rijken, Austrasië en Neustrasië, verdeeld hadden,

van welke verdeeldheid de Friezen partij wisten te trekken , die slechts ddn het

onderspit moesten delven , wanneer beiden elkander hielpen. Inmiddels waren er

gezanten der Saksers — die zich met de Friezen vereenigd hadden , om ,
gelijk zij ,

hunne onafhankelijkheid te herkrijgen— aan het Frankische hof gedoopt geworden,

en hierdoor schijnen de eerste zaden der kennis van het Christendom op Neêrlands

grond gekomen te zijn, doch zij hadden er geen' wortel geschoten. De Friezen

bleven aan het bijgeloof hunner vaderen getrouw en namen , uit eigen verkie-

zing, niets van de Franken over. Reeds hadden zij echter, minder nomadisch

dan de overige stammen , eenige meerdere beschaving door den handel , die van uit

sommige steden, als Stavoren en Wijk bij Duurstede, gecb-even werd (welke

ook door vreemde koopvaarders bezocht werden); ja zelfs van Overzeesche lan-

den kregen zij, door het heffen van een' tol der goederen, die uit de zee den

Rijn werden opgevoerd , te Wiltenborg voortbrengselen uit den vreemde , waar-

van zij voordeel trokken. Maar daarom te meer waren de Franken er op

Die veinoeming vau Friesland was in de IXde eeuw reeds algemeen (zie Ypey, Beknopte

Geschiedenis van Nederduitschland. Dl. II. bl. 219 vv.) en van daar de verwarring van

Saksers en Friezen door de schrijvers en afschrijvers der middeleeuwen. Van het verblijf

der Friezen in Zeeland zijn nog vrij stellige bewijzen overig. Men denke slechts aan den

Vriezendijk en de Yriezendijksche moeren (of lage gronden) in Tholen , welke in brieven

van de XlIIde eeuw, als lang bestaande , voorkomen, en vooral aan het geslacht de Friese,

reeds in de IXde eeuw in hoog aanzien , en sedert in van Ostende , van Couwerve , van

Duvene , enz. onderscheiden. Het hermelijn in het met eene hertogmuts gedekte wapen

geeft getuigenis van de aloude Friesche herkomst. De Friezen maakten hunne grensschei-

ding bij de Singfala, een' stroom, die Zeeland van het meer vaste land scheidde. Zie

Dresselhois , de Provincie Zeeland, bl. 55 en 76. Men vindt voorts nog in Zeeland en in Fries-

land sommige elders niet in gebndk zijnde namen voor gelijke voorwerpen , als het Zeeuwsche

demet, gemet in het Friesche deimat, deimt. Vlieten is in Zeeland: room van de melk af-

scheppen, in Friesland: het vet ergens van afscheppen; en zoo is er meer te noemen.
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uit, om die Friezen en Saksers te overheersehen en zich vooral in het bezit

van Utrecht te stellen , waar hunne koningen reeds in de zevende eeuw somwijlen

hun verblijf hielden , en zij zelfs eene Christenkerk zouden hebben gesticht ; welke

meening, hoewel menigmaal betwijfeld, toch gronden van waarschijnlijkheid heeft

;

zooveel althans is zeker, dat als deze kerk door hen al gesticht moge zijn, zij

dan door de Friezen weer verwoest , of tot een' tempel der goden gemaakt is , toen

deze in 622 Utrecht hadden hernomen. Slechts acht jaren waren zij echter in

het bezit daarvan, daar koning Dagobert I (de Groote) het uit hunne handen

rukte , en zijne overwinning bekroonde , niet door met het zwaard verdelgend

voort te gaan , maar door het bouwen van een huis des vredes , de Thomas-kapelle

,

in 631, op de plaats, waar later, na hare gedeeltelijke slooping, de kerk

van St. Maarten (de domkerk) door Willebrord is gesticht geworden ^).

De Thomas-kapel werd door hem onder het geestelijk bewind van den Bis-

schop van Keulen, Kunibert, gesteld. Dit blijkt o. a. uit een' brief van Bonifa-

cius aan Paus Stéfamis.

In een oud geschrift leest men , aangaande het bewaren der gedachtenis aan

deze stichting , het volgende : „ dat St. Thomas , als de eerste patroon dezer

„ kerke, alhier op eene plegtige wijze gevierd wordt, en dat de jonkheyt,

„ volgens het gebruyk onzer voon'aderen , gewoon is den achtsten dag vóór

„en den achtsten dag na St. Thomasdag, vreugdevuren op de straten aan te

„ steeken en liederen te zijner eere te zingen" ; een tegenwoordig schrijver

voegt er nog hij , dat , hoewel deze vreugdevuren in onbruik zijn geraakt , het

volksgezang sedert twaalf eeuwen tot op heden ten dage krachtig blijft voort-

leven, en dat het refrein hiervan houderchnaal herhaald wordt:

"Thomasje, Thomasje, torfje,

Geef mij wat in mijn korfje."

Het is opmei'kelijk , dat men de kapel aan den Apostel Thomas toewijdde

,

alsof het een teeken moest zijn van het lang aarzelen en , zelfs bij goede gezind-

heid , lang ongeloovig blijven des volks , tot het
,
geloovig geworden , zich geheel

aan den Heer overgaf. Hem standvastig beleed en alles voor het Evangelie

over had. — Doch vóór dat die zegepraal werd behaald , onderging het pas inge-

voerde Christendom nog menige nederlaag. Bisschop Kunibert, die zich echter

weinig om de bekeering der Friezen bekommerde , heeft toch de kapel niet kun-

nen beschermen, toen de schennende hand der ongeloovige Friezen ze aan-

tastte. Niettegenstaande Dagobert en zijn opvolger meer gedaan hadden om de

Friezen te bekeeren, dan een' tempel te bouwen en de daarnevens zich ge-

vestigd hebbende bewoners te dwingen om dien te bezoeken, door namelijk

het Evangeliewoord hun te doen verkondigen , zoo leed die poging voor het oogen-

1) Wij zullen, bij de afbeelding van die kapel, eene breedvoerige vermelding geven van

hetgeen hierop betrekking heeft.
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blik schipbreuk; maar de eer van die belangrijke taak, waardoor de overgang

van het heidendom tot het Christendom in Nederland is voorbereid, komt toe

aan den ijverigen Eligius of St. Eloi.

In België was zulks in 626 door Amand, Bavo en Livinus geschied , en de,

wegens zijne kunde en deugd, van goudsmid en koninklijk muntmeester tot

Bisschop van Noyon in Picardië (waar later de groote Calvijn het levenslicht

zag) verheven Eligius , kwam als Christen-zendeling in Friesland , en hij is de

eerste Apostel des Evangelies in ons vaderland te noemen. De koning was zijn

begunstiger en sommige Saksers en Friezen ^) waren ^-l•oeger reeds door hem be-

weldadigd ; want toen Dagobert , na eene overwinning , duizenden hunner als ge-

vangenen naar Frankrijk voerde, had Eligius er velen vrijgekocht, met vergun-

ning om hen naar hun vaderland te doen wederkeeren , en had hen , vooral als

zij het Christendom wilden leeren kennen en omhelzen, liefderijk behandeld.

Dit was voorwaar geene geringe aanbeveling. In hoeverre zij medewerkten tot voor-

bereiding van het Christendom , weten wij niet. De geschiedenis zwijgt daarvan.

De van ijver tot uitbreiding van Christus' Koningi'ijk blakende man verlaat

dan zijn Bisdom, waarin hij echter plaatsvervangers achterliet, en komt door

België in het later aldus genoemde Staats- of Zeetiwsch Vlaanderen, overal

predikende en trachtende de afgoderij uit te roeijen. INIen beweert, dat hij

zelfs te Brugge , Aardenbm'g en Oostburg kerken stichtte. Hij vervolgt zijnen

weg door het Suevenland (Zeeland), bezoekende verder de larharen aan de

zeeJcusten. Hij vond tegenstand ; en geen wonder ! maar zijne volharding en zijn

wijs beleid deden de kracht der zaak die hij voorstond, uitkomen en zelfs ze-

gepralen. Die zegepraal was echter slechts tijdelijk. Het was als een lucht-

verschijnsel , maar dat evenwel niet spoorloos verdween. Hij had geen uitwendig

Christendom gepredikt
,
geene hiërarchie opgedrongen ; maar in zijne korte predi-

katiën , waarvan enkele uittreksels zijn bewaard gebleven , op verbetering van levens-

wandel aangedrongen. Dit had indruk gemaakt, en al keerden zijne bekeerlingen

tot het heidendom terug , zij deden dien teriigkeer beter van gemoed , dan toen

zij het verlieten , en er bleven onder de heidenen enkele hier en daar verspreide

Christenen overig , die de voorboden waren van eene algemeene toetreding , welke

echter voor latere tijden was bewaard , toen uit een geheel ander oord van Europa

de Evangelieboden herwaarts kwamen , en eene aanbeveling met zich voerden

,

die de eerste Christen-zendeling Eligius niet had , omdat hij een Frank was.

Het volgende Tafereel zal het ons aanschouwelijk maken. Maar alvorens wij het

tegenwoordige besluiten, brengen wij hulde aan den man, die hier, vol des geloofs en

des Heiligen Geestes , als bode des \Tedes , vijanden des kruises voor Clu-istus zocht

te winnen, en die , vooral door liefde gedrongen , het Evangelie ingang deed vinden.

1) Audoënus (Dado), medgezel van Eligius, solirijft ia zijn leven, prucclpue ex genere

Saxomim iiiuUos liberabaf. Onder het geslacht der Saksers verstond men toen ook de

Friezen.
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Wij verheerlijken daarbij het Godsbestuur, dat de zwakke Frankische vorsten van

den Merovingischen stam , die het staatsbeheer aan hunne Groot-liofmeijers over-

lieten, om zich meer met geestelijke zaken bezig te honden , daardoor een' man als

Eligius in de gelegenheid stelden , om de heidensche volken , die van de Franken zoo

afkeerig waren , door het Evangelie te verzoenen en te winnen. Wij verheerlijken

dat Godsbestuur ook daarin, dat later toen, die zwakke vorsten afti-aden , en een

hunner Groot-hofmeijers of rijlvsgrooten hunne plaats verving, deze en zijne opvol-

gers met al de kracht , die zij van de zucht voor beschaving en voor een geordend

beheer der volken ontleenden , en tevens met al den ijver voor de iiitbreiding des

Christendoms , die hen bezielde , op het volkentooneel ook in ons vaderland ver-

schenen, en in beide opzigten zegenend werkzaam waren. — Wij noemen reeds

voorloopig met eerbied den naam van den edelen Pepijn van Herstal, wiens

invloed ter vestiging van het Christendom hier te lande in het naast volgende

Tafereel blijken zal , en wijzen verder op de Tafereelen , waarin Willebrord

en Bonifacius , als de groote Apostelen van Nederland , zullen worden geschetst.

Maar nog eens : Eligius had den weg gebaand en een geruisch als van een' liefelijken

stroom Avas gehoord geworden. Het Hosanna weergalmde daarna , omdat reeds de

stem des roependen in de looesiijn liefelijk doch luide geklonken had ; en het was

ook hier eene Godsstem die niet vruchteloos had gesproken. In den weg van

het ondoorgrondelijk , maar aanbiddelijk Godsbestuur is ook datgene voorbereiding

tot het goede, wat mislukt schijnt.

Opmerkelijk is het nu, dat schier overal waar het Christendom zicli ves-

tigde, dezelfde toestanden en verschijnselen waren voorafgegaan. Het Eomein-

sche wereldgebied, dat zijn' ijzeren arm over en om lionderd wingewesten

henensloeg, werkte, al wilde het zulks niet, den toesancc en de vestio-ino-

van het Christendom in do hand. De onregtvaardigheid , onderdrukking en

wreedheid zijner proconsuls of prastoren, zoowel als de losbandigheid, onmeê-

doogendheid en ruwheid zijner verwoestende krijgsbenden, deden de volken reik-

halzend naar verlossing uitzien, en wat hun door anderen, die niet van Rome
gezonden werden, werd verkondigd, vond daarom te gereeder ingang. Zoo

ging het ook hier te lande. Doch er is meer bij op te merken. Onwillekeurio-

hadden toch onze voorvaderen van die Romeinen eenige kunsten en weten-

schappen overgenomen, en dit een en ander deed hun heidensch volksgeloof,

eerlijk en godsdienstig als zij waren, wankelen. Bij de Romeinen dier dagen,

die slechts anderer godsdienst of godenvereering toelieten, hoewel zij zelve geene

godsdienst meer hadden , had het dien invloed niet ; maar bij onze vaderen ver-

loor , door hunne toenemende kennis van de natuur en van andere wetenschappen

,

die ongerijmde, bijgeloovige eeredienst reeds iets van hare beteekenis en haar

aanzien vóór dat zij nog het betere leerden kennen , en al het goddeloozc hun-

ner vijanden ziende , verachtten zij hen en hielden nog vast aan hetgeen hun van

de vaderen was overgeleverd. Maar ook hun heidendom had zich reeds overleefd
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vóór nog het Christendom in en onder hen geboren werd. Eerst moest echter de

nacht nog donkerder worden , alvorens het licht zijn liefelijk dageraadsschijnsel

kon doen zien. Het was alsof men er naar verlangde, want het vroegere, hei-

lige duister werd nu een akelig donker. — Gode zij dank! Lang toefde het

licht achter de nevelen, maar het is er doorgebroken, en wat Seneca van de

Joden , ten opzigte der heidenen schreef, betrekkelijk hunne godsdienstige be-

grippen: „De overwonnenen hebben aan de overwinnaars wetten voorgeschre-

ven" , dit geldt ook van de Frankische Christenen ten aanzien der heidensche

Friezen. Wel, wij zagen het, gelukte dit niet op eenmaal, maar het was voor-

bereiding, en toen van elders hetzelfde licht, hoewel door andere handen aan-

gebragt, weder vei-scheen, openden onze vaderen het oog er voor, en de gloed

des geloofs koesterde hen.

Zij zagen in mannen , die geene wapenen of geweld gebruikten , eene kracht

des geestes, die de onmagt hunner goden bewees, en in hunne vredewoorden

en zedelijken wandel eene aanbeveling , waarbij zij zich schaamden over hunne

ongeregtigheden , waarvan het geweten hen overtuigde en waarvan zij bij de

goden vruchteloos verzoening zochten, en — het betere werd omhelsd.

Daarvoor waren zij vatbaar geworden , en zelfs hunne heidensche godsdienst-

begrippen hadden eenige eigenaardige bestanddeelen , waardoor de omhelzing

van het Christendom gemakkelijk werd gemaakt, ja, dat hen hierom aantrok.

Zoo werd o. a. in de oude Germaansche godenleer, welke meest in zangen

was opgenomen en bewaard , als stamvader des volks Thuisto , een uit de aarde

voortgekomen god verheerlijkt , en tevens Mannus zijn zoon , de mensch bij uitne-

mendheid. Dit was ook het volks-geloof der oudste bewoners van ons land.

Dit begrip , in het Evangelie geheel anders , rein en verheven , voorgesteld , had

toch eenig aansluitingspimt aan het Christelijke van den éénigen God, als

Vader , en van zijnen eeniggeboren Zoon , den mensch Jezus. Zoo hadden

zij ook eene overlevering, volgens welke eene eerste wereld was vergaan,

waarna eene nieuwe aarde Avas te voorschijn gekomen met een onschuldig

menschenpaar, dat van den morgendauw leefde, maar verleid werd door

gevallene godenzonen, tegen welke de menschen een' onophoudelijken strijd

moesten voeren , doch onder het bestuur eener sterkere magt , die met hen was

,

en Alfadur genoemd werd. Eindelijk , gelijk wij reeds in het midden bragten

,

bezaten zij eenig denkbeeld van voortleven na den dood en van het zamenzijn

der dapperen in Walahalla. Men denke slechts aan Radbouds \Taag aan Wulfran.

Volgens de voorschriften van Paus Gregorius den Groote mogten de volken,

die tot het Christendom overgingen, sommige hunner gebruiken, maar gewij-

zigd en met het Christelijke in verband gebragt, behouden. Hoezeer nu niet

alle Christen-zendelingen dit beaamden en toestonden , zoo maakte echter het

Roomsche ritueel den overgang gemakkelijk. Dit zal nu weldra blijken.

E. B. SWALUE.







VERKLARING DER PLAAT BIJ TAFEREEL I.

DE THOMAS-KAPEL TE UTRECHT, DE DOOPVONT TE EENEUM , EN EEN ANGELSAK-

SIESCH ALTAAR UIT DE 8''^ EEUW.

Bij de hiernevens gevoegde afbeeldingen , welke wij vertrouwen dat velen welkom zullen

zijn, achten wij het gepast en uoodig, eenig bijschrift tot opheldering en regtvaardiging

te voegen. De platen , welke wij ons voorstellen bij sommige Tafereelen te geven , zullen

zich wel gedeeltelijk bij de aanschouwelijke voorstelling van merkwaardige voorvallen

bepalen, in de kostumcu en eigenaardigheden van den tijd waartoe zij behooren , bewerkt;

doch wij wenschen ook daarnevens afbeeldingen van merkwaardige gebouwen en oudheden

te voegen , hetzij wij die nog in oorspronkelijken toestand konden opsporen , hetzij

slechts de ruïnen of laatste overblijfselen.

Wij bepalen ons eerstelijk bij de Thomas-kapel. De afbeelding, welke wij mededeelen,

is niet genomen naar eene teekening van het oorspronkelijke , dewijl dit onmogelijk was.

Geene, in allen deele juiste, originele afbeelding bestaat daarvan. Op het stadhuis te

Utrecht bevindt zich wel eene teekening van den staat , waarin zij was in het laatst der

17de eeuw 1) , doch het blijkt hieruit, gelijk ook van elders bekend is, dat te dier tijde

alleen de grondslagen van hare oorspronkelijke stichting meer overig waren
,

gelijk wij dan

ook den juisten platten grond konden geven , waarbij het verkorte koor , dat in de eeuw

der stichting eerst is ingevoerd , opmerkelijk is. Dat er van den eersten bouw weldi-a

niet vele sporen gevonden werden , is te wijten aan de invallen der Friezen , kort na hare

stichting , en voorts aan de vernielende hand der Noormannen , die den laatsten strijd

tegen het Christendom hier voerden. De kapel is echter op hare grondslagen telkenmale

herrezen, allereerst door Willebrord, waarom zij ook wel de Willebrords-kapel genoemd is,

en , toen vervolgens de hand des tijds haar aantastte , is zij herhaaldelijk vernieuwd , en met

spitsbogige vensters , volgens de Germaansche (Gothische) bouworde , voorzien . Zij stond half in

het zuidoostelijk einde van dein de 13de eeuw gebouwde Dom- of St. Maartens-kerk. Maar

behalve dat deze kerk nimmer geheel voltooid is geworden , zoo had men , schijnbaar op-

zettelijk en om het toen reeds eerwaardige gebouw te kunnen bewaren , den zuidneste-

lijken hoek van de kerk niet doorgetrokken, maar de grondslagen van het eerste Chris-

1) Men vindt hare afbeelding (gemerkt 1827) in Vlrechfs ov.dheid in afieeUing en beschrijving , ioor

3. van Liefland, 5de Afl. 3de Jaargang. "Wij hebben hiervan partij getrokken, wijl die aldaar afgebeelde

kapel, niettegenstaande al het bijwerk, toch iets van het oorspronkelijke vertoont.
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tenkerkje (in Nederland) aldaar laten blijven. In 1826 is alles wat er van de kapel

nog overig was ,
gesloopt en weggenomen , hetgeen wij betreuren ; maar het is evenwel

waar, dat bij de slooping alleen hare grondslagen, tot weinige voeten bovenden grond,

oorspronkelijk waren, en er overigens niets fraais of belangrijks meer aan te vinden

was , dewijl zij was ingerigt en jaren lang had gediend tot eene kokerij van spijs voor

arme lieden. Gedurende dien tijd is er niets gedaan om het nog oorspronkelijke te

bewaren. — Ziedaar iets van de geschiedenis der kapel, zoo als zij, op hare oude

grondslagen telkens vernieuwd, heeft bestaan. Met volle zekerheid kan ik haren uiter-

lijken vorm in allen deele niet opgeven; doch na vele onderzoekingen, waarin mij de ge-

leerde en volijverige oudheidskenner , Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem, die van den oude-

ren kerkbouw in Nederland en wat daar betrekking op heeft , eene bijzondere studie maakt,

uitnemende dienst heeft bewezen, ben ik er in geslaagd, om den hoogst waarschijnlijken

vorm van den eersten Christentempel in ons vaderland ter aanschouwing te geven.

De oudheidsvorscher, zoowel als de beoefenaar der geschiedenis , mag en kan somwijlen

,

waar de zekerheid ontbreekt, het meest waarschijnlijke voorstellen; of hij moet de meeste

resultaten zijner kritiek voor zich houden en alleenlijk datgene geven, wat ieder in het oog

springt.

Hetgeen dan nu hier gegeven wordt, berust niet op losse gissingen of ongegronde

vooronderstellingen, maar vloeit voort uit vergelijkingen, combinatiën en andere aan-

wijzingen.

Daar de kapel onder begunstiging van den Frankischen koning Dagobert den Groote

gebouwd is, komt het ons recds^ daarom als niet ongegrond voor, dat zij van steen ge-

bouwd zal zijn geweest i), gelijk ook de kerkjes in de eerstvolgende eeuwen in het

Frankische Castrum (kasteel) Trajectum (Utrecht) geweest zijn. Sommigen meenen , dat zij

van hout, stroo of zelfs van riet kan geweest zijn , als hier meer voorhanden , en omdat van

die stof de eerste Christenkerkjes in andere landen, in de eerste tijden dat hunne bewoners

zich van het heidendom tot het Christendom bekeerd hadden
,
gebouwd waren. Men gist of

vermoedt daarbij , dat het dak van hout en met lood zou bekleed zijn geweest, ja welligt

ook de zijden. Doch, naar onze onderzoekingen, is die wijze van bekleeden der kerken

(misschien op enkele uitzonderingen na) van latere dagteekening en ^vel uit de elfde en

twaalfde eeuw , zoo als bij de St. Walburgskerk te Groningen en de Maria-kerk te Utrecht.

Wij achten dat dit ten opzigte der Thomas-kapel niet geschied is, terwijl wij verder

grond hebben om het er voor te houden, dat de zijden van steen zijn opgetrokken, naar

aanleiding van de oudst bekende schets dezer kapel , in het bezit van den Heer Mr. Asch

van Wijk, waarop duidelijk wordt aangewezen, dat de muren, tot op eenige voeten boven

den grond, uit groote gehouwen steenen bestonden. Hoewel dit nog geen stellig bewijs

is voor hetgeen wij mecuen , omdat die schets wel de voorstelling zal zijn van de weder

1) Volgens Beda Yeuerabilis, begon men in de 7de eeuw ook in Engeland kapellen v.in steen te bouwen.
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opgebouwde kapel na de vernieling der eerste door de Friezen of Noormannen , zoo

is toch daaruit grond te outleeneii voor de meening, dat men bij de herstelling de-

zelfde grondstof, die nog ten deele voorhanden was, zal gebruikt hebben, ook omdat

dezelfde grondslagen bleven en deze , indien zij oorspronkelijk voor hout , riet of stroo

te dragen bestemd waren, te zwak zouden geweest zijn voor groote steenmassa's. Daar-

enboven , de heidensche bewoners gebruikten hier te lande voor hunne offeraltaren groote

steenen , en het viel wel in den geest dier tijden, kracht en stevigheid ook bij deze zaak

uit te drukken. Misschien is zelfs de gissing niet gewaagd, dat de kapel oorspronkelijk

gebouwd is uit afbraak van het kort te voren gesloopte Eomeinsche Castrum; en hieruit

leiden wij verder de gevolgtrekking af, dat zij welligt met Romeinsche tegelpanuen,

ter helfte rondgevormd , is bedekt geweest
,

gelijk men die nog bij Nijmegen en Xanten

vindt. Wij houden dit voor bijna zeker, omdat in het sigillum (zegel) der Frankische

koningen van dien tijd deze vorm reeds gevonden wordt. Intusschen kon die bedekking

ook uit geteerde hardhouten, en rond uitgesnedene schaliën bestaan hebbeu, gelijk op

de kasuifel van St. Pieter.

Kan men alzoo met de hoogste waarschijnlijkheid tot de bouwstoffen besluiten , minder

gemakkelijk is het, den vorm of de bouworde der kapel zelve juist te bepalen. Doch

ook hier, al zwijgen de oudste oorkonden, bewijzen ons enkele overblijfselen , aanwijzin-

gen en combinatiën gewigtige dienst.

Van de oorspronkelijke grondslagen bezitten wij de afteekening
,

gelijk die op nevens-

gaande plaat voorkomt. Opmerkelijk is het , dat men hierbij het verkorte koor aantreft , dat

eerst in die eeuw, de zevende onzer jaartelling , is ingevoerd, en zelfs later niet altijd gevolgd

is. Naar die grondslagen, en uit vergelijking met de kerkjes, die twee en drie eeuwen later

hier op gelijke grondslagen verrezen zijn, durven wij nu eenigzins den uitwendigen vorm

der kapel bepalen , en dan kan die zoodanig geweest zijn , als hier wordt afgebeeld. Wij vin-

den toch dien vorm in de kerkjes , door den Utrechtschen Bisschop Bernulphus in de elfde

eeuw gebouwd, in Utrecht, Friesland en Groningen, gelijk de Heer Eyek van Zuylichem

daarvan afteekeningen en beschiijvingen gegeven heeft in zijne , in 1858 in het licht versche-

nen, Efflises Jiomanes. Te dier tijde bouwde men er torens of torentjes op voor klokken,

en voegde pilasters aan den ingang en de zijden er bij en boogwerken om de ramen,

doch twee ja drie eeuwen vroeger, heeft men die welligt nog niet aangebragt. In de

genoemde Efflises Romanes vindt men die vormen en torens verschillend, als bij de ker-

ken van Bosum , Britswerd, Hogebeintum , Aalsum, Oosterlittens en Einsumageest. —
Nog eenvoudiger is het torentje , met een kruis voorzien , op de kapel der L. Vrouw

ter Nood tot Heiloo , welke kapel eenigen tijd nadat Willebrord niet verre van daar

een* put of bron ontdekt had, gesticht is. Men vindt eene afbeelding hiervan in de

Nederl. Oudheden van J. van Royen , aan L. Smits opgedragen.

Wij houden het er echter voor, dat in de eeuw der stichting van de Thomas-kapel,

I. 4
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nog gcene torens in dit westelijk deel van Europa op de nieuw gebouwde kerken prijk-

ten ; maar dat er in het vooruitstekend raam van den voorgevel een klokje geweest

is , laat zich vermoeden , hoewel niet beslissen. De klokken zijn intusschen reeds vroe-

ger in gebruik geweest. — "Wij hebben in onze afbeelding hier ruimte gelaten voor

de verbeelding. Nog eens dan: bijna zeker is het, dat de afgebeelde kapel de oudste

of eerste Christentcmpel in Nederland geweest is.

Wel treft ons hare eenvoudigheid, maar ook de overige gebouwen en woningen van dien

tijd (een enkel meer kolossaal kasteel uitgezonderd , dat tegen het geweld des krijgs bestemd

was) waren zeer nederig , en de tempel kou en mogt dus geen te groot contrast maken.

Nog meer treft ons die eenvoudigheid, wanneer wij bedenken, dat zij een vermogend

koning tot stichter had , en allermeest treft en te gelijk bekoort zij ons , wanneer wij er

de type van den Christengeest dier dagen in zien, heerlijk uitstekende boven dien van latere

eeuwen , toen er prachtige kerken verrezen en het uitwendige , zoowel van buiten als van

binnen, veel vergoeden moest van hetgeen den bezoeker ontbrak.

Dat er in de Thomas-kapel een altaar geweest is, zal wel niet te betwijfelen zijn,

wanneer men uit de grondslagen ziet, dat er een altaarkoor bij gebouwd is. Moeijelijker

is het te beslissen, hoedanig dat altaar geweest is, daar er geeue echte overblijfselen of

juiste afbeeldingen uit die eeuw bestaan, en wij ons alweder met den vermoedelijkeu vorm

moeten vergenoegen. Doch wat wij leerden kennen , bragt ons nagenoeg tot de zekerheid

,

dat de hier voorgestelde afbeelding niet veel van het oorspronkelijke verschilt. Deze zaak

verdient echter nog het opzettelijk onderzoek van oudheidskenners , zelfs na het in

vele opzigteu verdienstelijke werk van Fr, Laib en Dr. T. J. Sehwartz, Studiën nier die

Gescldchte des Chrisil. Allerth. Stutlgart , 1857, dat den weg heeft gebaand om tot

meer volledige kennis te geraken. Zoo is het niet uitgemaakt, wanneer het kruis op de

altaartafel is gezet, maar er zijn bewijzen, dat het in de zevende eeuw op het cibo-

rium geplaatst en ook dat het op het altaartafel-kleed gehecht is. Dit laatste komt ons

het meest aannemelijk voor.

Over het algemeen kan men het er toch voor houden (gelijk ik hierin met den Heer

Alberdingk Thijm overeenstem, die mij gaarne met zijn advies diende), dat in de vroeg-

ste middeleeuwen de altaren zeer eenvoudig geweest zijn, vooral wat ons land aangaat,

daar de onveiligheid der kerk de eerste bisschoppen wel zal genoopt hebben, de sieraden

der allaren zeer eenvoudig te doen zijn, en minder zich gelegen te laten leggen aan beeld-

werk op de zuilen en zerken der vaste altaren, gelijk men later deed. Het altaar , waaraan

men hooge waarde hechtte, was meest draagbaar, een teeken van de mogelijk spoedige

verplaatsing om het te redden , als het overige moest worden prijs gegeven. Dergelijk porta-

tile gebruikten ^Yillebrord en onze overige geloofspredikers op hunne reizen. Zulk een altaar

was hol , want het denkbeeld van tafel of graf stond daarbij op den voorgrond , zoodat

er ruimte of holligheid onder het opperdeksel was, hetwelk met een wit kleed, dat tot
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op den grond afhing, bedekt was, maar zóó, dat de vier pilaren of dragers nog zigt-

baar waren, terwijl op dat kleed aan de voorzijde een kruis was gehecht. Men zette

het liefst ter plaatse waar men meende, dat de overblijfselen van heiligen rustten, ter-

wijl men er ook later met katoen omwondene reliquiën onder plaatste of bewaarde. Ook

zijn de voorbeelden niet zelden, dat iemand zich onder de altaartafel verborg, hetwelk

ten bewijze verstrekt, dat in die tijden het altaar geen steenklomp of kubns was, zoo

als bij de Heidenen en Joden.

Naar hetgeen wij dus opspoorden, en ook uit den vorm van altaren uit de volgende

eeuw — gelijk er in het ChristUches Kunstblatt (1859) zijn afgebeeld, die in de St. Bar-

tholomeüs-kerk te Berlijn bewaard worden — meenden wij tot den waarschijnlijken vorm van

dat in de Thomas-kapel te mogen besluiten , en wij hebben het daarom alzoo voorgesteld.

Eindelijk moeten wij nog iets in het midden brengen over de doopvont, waarvan wij

mede eene afbeelding geven. Dat er ook eene in de Thomas-kapel zal geweest zijn , is aan

geen' twijfel onderhevig. In de berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht (1816)

en in de Kronijk (1858) zijn eenige afbeeldingen der oudste doopvonten medegedeeld. Zij

verschillen in vorm niet veel. De meesten zijn ovaal, spits toeloopend en van onde-

ren plat, doch het meer sierlijke voetstuk schijnt van lateren tijd. Onzes inziens zullen de

eerste doopvonten hier te lande van hout geweest zijn, in den vorm van kuipen of tonnen

,

groot genoeg om er volwassenen in te kunnen onderdompelen , en die men gedeeltelijk

in den grond plaatste; voor welke meening bewijzen bestaan, volgens mijn' vriend en me-

deredakteur, den hoogleeraar W. MoU. Wij omhelzen gereedelijk die meening, zoodat

die hoogst eenvoudige , minst kostbare doopvont geen kontrast maakt met de kapel en

met het altaar.

De afbeelding, welke hiernevens gaat, is die van de doopvont te Eenrum (Prov.

Groningen) door den Heer Eyck van Zuyliehem gevonden ter plaatse, waar men die

niet zou verwacht hebben , maar die zekerlijk bij de zeer oude kerk behoord heeft. Zij is

van Andernachschen lavasteen, welken men ook in de zevende eeuw reeds te Utrecht

bezat. Zij schijnt te behooren tot de alleroudst bekende en dus tot de dagen vóór de elfde

eeuw, omdat de nissen daarop nog de binnen de lijn der pilaren teruggetrokkene bogen

hebben , hetgeen o. a. voorkomt in de kapel van Karel den Groote te Nijmegen , en alzoo

van Frankischen oorsprong schijnt te zijn. Zulk eene kan er ook in de Thomas-kapel

geweest zijn, ten ware er eerst slechts eene van hout in geplaatst zij geworden. Maar

in ieder geval zal deze afbeelding van eene der oudste steenen doopvonten
,

gelijk er

meerdere zullen geweest zijn , hier wel op hare plaats wezen en geacht worden ,
met het

overige een goed symmetrisch geheel te vormen. Ook deze kapel (namelijk die te

Nijmegen) hoewel men zorg draagt de overblijfselen te bewaren, is door gedurige herstel-

lingen schier onkenbaar en bevat weinig meer van den oorspronkelijken vorm en toestand.

Wij vertrouwen den lezers onzer Tafereelen met dit resultaat onzer nasporingen (voor-

4*
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waar geeu gemakkelijk onderzoek) omtrent belangrijke oudheden, die met de vestiging

der Christelijke Kerk in Nederland in naauw verband staan , geene ondienst te hebben

gedaan , en wij hopen in het vervolg meer belangrijks en meer zekers hun voor oogen

te kunnen stellen. Wij zullen, in verceniging met de uitgevers, geene moeite ontzien,

om ook in dit opzigt onze Tafereelen belangrijk te maken en alzoo iets te leveren, wat

niet algemeen bekend is,

Wij willen, na het resultaat van deze onze oudheidkundige nasporingen, eindigen mét

een klein tafereel.

In de Thomas-kapel is godsdienstoefening gehouden. Verbeeldt u , dat de magtige

vorst van Frankenlauds grootste deel er binnentreedt, niet in wapendos , maar in het

eenvoudig gewaad van een' rijksgroote. Hij nadert het allaar, ontvangt uit de hand

van den evangeliedienaar het gezegende teeken van het ligohaam des Heeren en knielt

neder, terwijl de prediker het Onze Vader bidt; en als het amen is uitgesproken, staat

de koning op en herhaalt luide de bede: Uw Koningrijk home! Dat gebed is verhoord.

Ook in Nederland is het Christendom gevestigd en het bloeit er; ja het is van daar

over de zee, die ons vaderland omspoelt, tot de bewoners der verre landen, die

zich buigen voor afgoden , overgebragt. Het is des Christens zegen , voor tijdelijke

schatten geestelijke gaven te schenken. Mogt dit meer eene volks-zaak worden , die al-

gemeen behartigd werd

!

E. B. SWALUE.



TWEEDE TAFEREEL.

HET ANGELSAKSISCHE CHRISTENDOM OP NEDERLANDSCHEN BODEM GEBEAGT

DOOR WILFRID, EGBERT EN WIGBERT.

Waar het Christendom is doorgedrongen en omhelsd wordt , dadr is de slag-

boom, die volken van volken scheidde, gevallen. De Christen hescliouwt den

mensch als zijn' broeder, en binnen geene grenzen van een enkel land is

zijne liefde besloten. Het groote bevel, door den Heiland den zijnen gegeven:

„ Gaat henen door de geheele wereld en verkondigt het Evangelie aan alle

volken" was als het scheppingswoord: daar zij licJit!— en gelijk zon en starren

alomme haren luister verspreiden, zoo lieten de discipelen des Heeren hun

licht schijnen voor eene wereld, die in de duisternis lag — en een geestelijk

leven begon in dat licht.

Van het diepe Oosten tot het gloeijend Zuiden , van het verre Westen tot het

barre Noorden klonk weldra het liefelijk Evangeliewoord, en overal waar het

werd gef)redikt, was het een levensklank, die, hoewel soms voor een' tijd over-

stemd , toch zijnen onverstoorden nagalm in de zielen deed weerklinken , en

ddar werd bewaard, ja, die zelfs voortruischte tot over zeeën en bergen. De

zendingsgeest was ontwaakt. Het apostelschap was het gemeene goed der

geloovigen , en waar de Christen heenging , daar verkondigde hij in woord of

wandel den Christus: zoo kwam het Koningrijk Gods alomme. De akker was

de wereld, en het goede zaad vond overal een' meer of min vatbaren bodem.

De ontkiemende plant vond in alle oorden de luchtstreek , waaronder zij

l:)loeijen en vrucht dragen kon.

Geen staatsbelang, maar Gods eere drong die zendelingen des grooten

Meesters; liefde tot de menschheid, die geloovige gemoederen van zwakken

naar de wereld bezielde , was de kracht , die meer vermogt dan de sterkste

legerbenden van magtige volken , die weleer droomden van een algemeen

wereldgebied , van eenen alomvattenden Staat , van eene in boeijen geklonken

volken-maatschappij. Maar al die magt spatte in duigen : een nieuw element

verhief zich , dat der Kerk , welke allen die tot haar kwamen opnam als vrijen,

en die , in haren oorsprong boven alle wereldsche bedoelingen verheven , in

de wereld het groot asyl voor rijken en armen, het vereenigingspunt voor

vorsten en onderdanen werd.
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Zoo was het Christendom , ten tijde der Apostelen , reeds in drie werelddeelen

en in liet hart der beschaafde en onbeschaafde werekl overgeplant bij Grieken

en barbaren. Het had vooral in Eiu'opa zich gevestigd om er zijn' zetel te

stichten , en om daardoor dit kleinste der werelddeelen in omvang , tot het grootste

in zedelijke kracht te maken.

Wat de Grieken in het oostelijk deel waren, werden de Galliërs ofFranken in

het westelijk. Van uit Austrasië (Oost-Frankrijk) en Neustrasië (West-Frankrijk)

ging het Christendom zijn' loop volbrengen tot aan de oevers der zeeën , terwijl

men uit Rome de zee overstak en op de groote eilanden de kruisbanier plantte ; en

ter zelfder tijde bogen de Oostersche volken , die met veroveringszucht Europa

overstroomden, zich voor de godsdienst der verwonnenen. Ach, ware het maar

het zuivere Christendom geweest , dat de Apostelen gepredikt hadden , en ware

het door geen staatsbelang verdacht gemaakt bij de volken ! INIaar reeds was het

verbasterd , en het vreemde element van geestelijke en Avereldlijke heerschzucht

was wel in den beginne een teugel en band voor onmondigen, doch later als

een slagboom die het in zijnen loop stiiitte, het schrikbeeld voor hetwelk

vorsten- en volken huiverend terugtraden, of dat zij schoorvoetend en wan-

trouwend, maar gedwongen huldigden. Zoo was het gegaan in sommige stre-

ken van ons vaderland, waar de Franken, na hunne overwinningen over de

Friezen op het eiland der Batavieren, Utrecht tot den zetel van hunne heer-

schappij en hun Christendom maakten, doch het geen' ingang deden manden

in de gemoederen; waarom het dan ook, toen der Friezen onbedwingbare

vrijheidszucht zegevierde, schier spoorloos verdween, maar om op nieuw baan

te breken, gelijk dit alles in het eerste Tafereel aanschouwelijk is gemaakt.

Uit Engeland kwam de heilmare en het was , hoewel zij dezelfde dingen aan-

bragt, of zij geheel andere zaken en zegeningen als hare herauten en volge-

lingen met zich voerde. Maar zij werd door anderen en niet onder het geklank

der wapenen verkondigd.

In Britannië was x'eeds in de eerste eeuw het Christendom gevestigd bij de

oude bewoners van dat merkwaardig eiland, die echter, toen zij het Evan-

gelie tot de herwaarts heengekomen , die den naam van Angelsaksers voerden

,

brengen wilden , — tegenstand vonden, omdat men hunne bedoelingen verdacht.

Toch werden later die vijanden in vrienden van Christus herschapen , toen een-

voudige, ongewapende monniken in hun midden optraden, en hen het Eoom-

sche ritueel niet alleen, maar ook de Roomsche kerkleer deden aannemen en

voor den Stedehouder van Christus als trouwe zonen wonnen, doch die dan

ook daardoor alle vei'broedering met de oude Britten afsneden, daar deze zich

hierop meer en meer van de hun te magtig geworden Angelsaksers terugtrok-

ken. Maar de toenmalige Angelsaksers, in wier aderen ook Friesch bloed

stroomde, wilden in dien tijd andere veroveringen maken, en wat de monnik

Augustinus en de zijnen voor hen waren geweest, werden hun Bisschop Wil-
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frid en velen zijner staingenooten later , al was liet ook niet zoo bedoeld , onder

het bestuiu' der Voorzienigheid, voor anderen en bijzonder voor de Friezen.

Het Angelsaksisch Christendom -vvas in vollen nadruk Roomsch, zoo als dat

bestond in de zesde eeuw. Die Angelsaksers waren door een' Roomschen zende-

ling, die pauselijker was dan de toenmalige Paus zelf , sedert 596 tot het Chris-

tendom bekeerd , en de klove tusschen hen en de oude vijanden , de Britten

,

die in velerlei opzigten een ander Christendom, meer op het Evangelie en

de apostolische instellingen gegrond, voorstonden, was na liunne bekeering

niet gedempt maar verbreed. Intusschen nam het eene rijk na het andere

van de zeven Angelsaksische rijken het Christendom aan, en in het noor-

delijk gedeelte dier Heptarchie, handhaafde Northumberland zijnen bisschop-

pelijken zetel, te York gevestigd. Sedert 670 was Wilfrid met de bisschop-

pelijke waardigheid bekleed. Reeds op zijn veertiende jaar was hij monnik

geworden in het klooster Lindisfarne (Holi-Island) op de kusten van Northum-

berland, tusschen Engeland en Oost-Schotland gelegen.

In zijne nabijheid woonden oude Britten , die meest in de hooglanden van

Schotland een veilig verblijf hadden gezocht, doch aan den jeugdigen Wilfi'id

ontging hunne afwijkende rigtiug niet , en , ingenomen met de Roomsche kerk-

leer en kerkgebruiken, stelde hij het zich tot eene levenstaak, om deze laatste

algemeen te maken en te doen zegevieren. Hij wilde zich door nader onderzoek

hiertoe bekwamen , en ondernam , in 654 , eene reis naar Rome , van waar hij

,

met de beginselen der Roomsche hiërarchie geheel doortrokken , in zijn vaderland

terugkeerde, en zich zeker waande van zijne zegepraal , nadat hij door zijnen be-

gunstiger, koning Alfred, tot bisschop van York verheven was geworden. Maar

zijne uitzigten werden beneveld, toen Egfrid, Alfi-'eds opvolger, hem, omzijn

doordrijven der Roomsche kerkleer ook buiten zijn bisdom en wegens de aan-

spraken van den bisschop van Canterbury , dien hij op zijde streefde , van zijne

waardigheid ontzette, waardoor alzoo zijne loopbaan gesloten scheen. Doch

het was anders bepaald in den raad van Hem, wiens wegen hooger zijn dan

die der menschen. AA^ilfrid beriep zich op den Paus en begaf zich andermaal

op reis naar Rome. Hij achtte zich zelfs niet veilig in zijn vaderland , waar

vele bisschoppen met den koning zich tegen hem vereenigd en zijn verderf

besloten hadden. Hij ontvlugtte als het ware zijn vaderland, maar om er, zoo

hij hoopte , zegevierend weer in te keeren. Zóó zeer was de stemming van

liet hof te zijnen nadeele , dat men , meenende dat zijn schip in eene liaven

van Frankrijk zou binnenloopen , den koning van West-Frankrijk , Theodorik

,

verzocht, hem gevangen te nemen ^). Het gebeurde anders, geheel tegen

1) Wilfrid was de eerste maal dat hij Eome bezocht, over Frankrijk naar Engeland

teruggekeerd en had in eerstgenoemd rijk, even als vroeger Augustinus, de wijding ontvangen.

Hij moest West-Frankrijk doorreizen om in Oost-Frankrijk te komen , waar Dagobert

II regeerde, die weleer, door toedoen van F.broin, uit zijn land verdreven en, als balling

in Ierland omzwervende, door Wilfrid beschermd en geholpen was, om naar zijn vaderlijk
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beider meening , en het was een zegen , dat hij noch Frankrijk , noch Rome het

eerst bereikte ; het was een zegen voor de zaak van Gods Koningrijk. Een felle

westewind dreef zijn schip op de kust van Friesland, en hij landde in 077,

schier als schipbreukeling, in een oord, niet verre van de plaats, waar Fries-

lands koning Adgild (met wien , volgens den naauwkeurigen geschiedschrijver

Arend, de Friesche geschiedenis meer zekerheid veidcrijgt) te dier tijde zijn

verblijf hield. Hoewel Utrecht doorgaans de zetel der koningen was, zoo hielden

zij zich ook somwijlen te Medemblik^) en te Stavoren op, en waarschijnlijk

was hiervoor destijds goede reden , omdat de Frankische invloed , waaraan

Adgild zijn bewind te danken had, te Utrecht overwegend was.

De afgezette bisschop, dien men van geene heerschzucht kan vrijspreken,

maar die toch daarbij zijn karakter als Evangeliebode niet verzaakte en als

balling dit ook openbaarde, rigtte zijne schreden tot den vorst van het in

vele opzigten nog onherbergzame oord , dat zijn voet niet gezocht had.

Hij vroeg bescherming en gastvrijheid, en zij werden hem mildelijk verleend.

Adgild was een vijand van den oorlog, en hij wenschte den tijd des \Tedes

dienstbaar te maken tot beschaving van zijn volk, dat door gedurige oor-

loo^en nog ruw was gebleven en er weinig werk van had gemaakt , den

grond te bebouwen, die hier meerendeels nog woest lag.

De beschaafde Wilfrid, die aan menig hof had verkeerd, die niet alleen

geleerdheid Ijezat, maar tevens kennis had van velerlei wetenschap die in zijn

vaderland wei'd beoefend, gelijk men zich in Engeland eenmaal op godgeleerd-

heid en wetenschap iiitsluitend toelegde, was den koning welkom, en dat

te meer, omdat zijne taal veel meer met die der Friezen overeenkwam dan de

Frankische , en vooral omdat hij geen zendeling was van een' vorst , die

heerschznchtige blikken op Friesland sloeg.

Adgild was geen Christen, doch hij was niet zóó ingenomen tegen het

Christendom, waarvan hij eenige kennis had, dat hij daarom van Wilfrid af-

keerig zou zijn. Hij verheugde zich dat de Almagtige hem en zijn volk

dien boodschapper van de goede dingen des vredes gezonden had. Misschien

was het voor hem ten aanzien van Wilfrid eene aanbeveling , dat een man

,

die getuigde een bode Gods te zijn tot heil der menschheid, niet alleen

geen dienaar of zendeling van een' Christen-vorst , maar de door dien vervolgde

was , die , zijns ondanks hier aangeland , hoogere bedoelingen dan tijdelijke had.

Het strekte verder tot zijne aanbeveling , dat hij vroeger Dagobert , van wien

Adgild in eenig opzigt afhankelijk was, en wiens bestuur hem meer de han-

den vrij gaf, dan anders de Frankische koningen den Friezen gewoon waren

erf terug te keeren ,
gehjk hij het ook herkregen heeft. Daarom trachtte men Theodorik

,

Dagoberts tegenstander, te bewegen, Wilfrid op zijne doorreize op te ligten.

1) Het slot aldaar, vooral in latere tijden beroemd of berucht, is vóór weinige jaren

gesloopt geworden.
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te doen, beschermd, hem -welgedaan en zelfs in de bestijging van den Oost-

Frankischen troon, als zijnen wettigen zetel, geholpen had. Zoo was het ein-

delijk voor den eenigzins ondergeschikten fleren vorst nog eene aanbeveling

te meer ten gunste van Wilfrid, dat deze een' niagtigen gebieder had durven

wederstreven en zich op eene hoogere vierschaar beriep.

Voor Wilfrid, als Evangeliebode, was er dus eene geopende deur, en hij ver-

gat
, ja offerde eigenbelang op , om in de dienst zijns gi'ooten Meesters werkzaam

te zijn en winste te doen. Het was in den herfst dat hij Frieslands bodem be-

trad , maar ook de winter , die met snelle schreden naderde , was de zaaitijd A'oor

den arbeider op den akker des Heeren. Eerst , en wel uitsluitend , zocht hij de

hovelingen van de hooge waardij des Evangelies te overtuigen, en deed zulks zelfs

op de gastmalen des konings ; en niet alleen daar , maar ook daar buiten , in de

stulpen en hutten der gouwen en buurten, zoowel als op de meijer-hoeven, inde

marken en burgten der ridders en bij de altaren der hcidensche priesters ver-

langde hij Christus te prediken. Nog aarzelde de koning : — maar ziet , eene ge-

beurtenis , welke dit doel ten eenenmale scheen te zullen vernietigen , bevorderde

het en scheen zelfs te voorspellen , dat het volkomen zou slagen. Ebroin , de groot-

meester van West-Frankrijks koning, de vijand van "\A'ilfrid, nadat hij van het

verblijf van dezen aan Adgilds hof had kennis gekregen, wist zijnen vorst over

te halen om een gezantschap naar Frieslands koning af te vaardigen , ten einde

dezen te overreden , aan het verzoek van Elfrid van Northimiberland te voldoen en

den edelen vlugteling uf gevangen over te zenden , óf zelfs hem te doen ombrengen.

De staatkunde zal hieraan wel haar deel hebben gehad , en Adgild werd in de

verzoeking gebragt, om welligt door beloften van hulp tegen zijnen opperheer,

Oost-Frankrijks koning, op volkomen vrijheid te hopen, of door bedreiging

van inval, van de zijde ^an den koning van West-Fi'ankrijk , voor meerder

onderwerping te vreezen, maar daarbij het regt der gastvrijheid te schenden,

en hetgeen hij in zijn hart goedkeurde, door eene daad van geweld te ont-

eeren , te schenden , te vernietigen. Adgild , hoe vredelievend en vrijheidsgezind

hij was, verachtte den voorslag, niet alleen omdat hij de belofte wantrouwde,

of omdat hij niet ontrouw wilde zijn aan zijnen niet strengen opperheer, die

hem door gunsten aan zich verbond, maar bovenal, omdat hij te edel, welligt

reeds te Christelijk gezind was, om zulk een' gruwel der onregtvaardigheid

te plegen; en het oogenblik waarop hij dit treffend openbaarde, is een be-

langrijk keerpunt in de geschiedenis van de worsteling des Christendoms

met het heidendom in ons vaderland. De vrije Fries wilde zijne volkomene

vrijheid niet koopen voor een offer , dat de vi'ijheid van de vrijen naar de

ziel, die in zijne magt waren, schandelijk belaagde en vernietigde. Voor het

tafereel , dat wij nu malen zullen
,
geeft een der medgezellen van "V^^ilfrid de

grondstof.

Adgild had de twee gezanten van den majordomus des niagtigen konings van

I. 5
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Austrasië met den verscluikligden eerbied ontvangen en gaf ter hunner eere een

gastmaal , waai'op ook Wilfrid en zijne reisgezellen
, geestelijken van minderen

rang, genoodigd werden. Dezer bijzijn hinderde wel de eersten, maar omdat

er ook priesters der altaren aan Wodan gewijd , bij tegenwoordig waren , en

Adgild geen Christen was, koesterden zij heimelijk de hoop, dat dit gastmaal

misschien het tooneel zou worden van den gewenschten gruwel , waardoor wel

meerder liofbanketten zijn onteerd geworden. Misschien doelden zij er op , toen de

beurt van spreken aan hen was gekomen , en zij meenden hunnen last te moeten

ontvouwen. Aller blik is op den koning gevestigd. De gezanten hopen, de

priesters \Teezen, de rijksgrooten toornen inwendig, de Christenboden bid-

den en vertrouwen. Daar verheft de vorst zijne nu meer dan ooit fiere ge-

stalte , ontrolt den brief der gezanten , leest dien met vaste stem , als het

teeken van zijn stellig genomen besluit , overluid voor en doet toen driftig eene

schrede naar het vuur, dat onder den grooten schoorsteen, die de halve zaal

ter eener zijde besloeg, knetterde en opvlamde; en in plaats van het sein te

geven tot eenen aanval op de weerloozen , werpt hij den brief in de vlammen

en spreekt met luider stemme deze voor allen treffende , hoewel verschillende ge-

waarwordingen opwekkende woorden : Moge God het rijk der trotmeloozen ver-

delgen , en zij eveneens raren als deze hrief.

Spijt en ontzetting waren toen op het gelaat der gezanten te lezen , vreugde

op dat der overige gasten, terwijl Wilfi'id en de zijnen het oog ten hemel rigt-

ten; en vóór zij hunne stem verheffen of de hand des konings grijpen kun-

nen , om daarin een tweede verzoek neer te leggen , toonde die hand een

ander schrift, dat hij den Evangelieboden toereikte. Het was de vrijbinef

om in geheel Friesland de leer des Gekruisigden te prediken. En dit is

geschied ^).

Het gastmaal eindigde , de gezanten vertrokken , maar Wilfi'id en de zijnen

dankten den Heer , en vingen weldra alomme aan met hunnen zendingsarbeid.

Geene barre koude , geene hindernissen van moerassen en poelen , die den weg

tot de gehuchten schier ontoegankelijk maakten, weerhielden hen om het licht

,

dat in hen gloorde , over die donkere schaduwen des doods te laten schijnen

,

en daar er hier allereerst van den plaatsvervanger geene sprake kon zijn,

spraken zij van den éénigen Meester en verkondigden Christus , den Verlosser

der wereld. Zij waren de boden des vredes voor een volk, dat in twisten en

strijden was opgegi'oeid ; zij waren de herauten des dageraads , die nog wel weder

beneveld zou worden , maar die toch ten laatste lichtend zou doorbreken.

1) Wij hebben gemeend om dit voorval , waarvan , zoo verre ons bekend is
,
geene afbeel-

dingen in schilder- of plaatwerk bestaan , aanschouwelijk te maken , en wij vertrouwen dat

de naar mijne schets met uaauwkeurigheid bewerkte plaat, eene getrouwe voorstelling is

vau hetgeen wij sclireven; zoo dat, met het oog op onze woorden, de figuren zullen

begrepen worden en het geheel, naar wij hopen, er bij winnen zal.
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De koning bleef hun een toegenegen oor vei'leenen, en hoewel hij niet

openlijk Christus beleed, verheugde hij zich, dat prinsen xan koninklijken bloede,

dat meest alle aanzienlijken en duizenden des volks als Christenen werden

gedoopt , nadat zij te voren waren onderwezen geworden , en geloofden dat God

onze Vader is , en Christus de door Hem gezonden Heiland en Heer. Een onzer

naauwkeurigste kerkgeschiedschrijvers , de immer door ons betreurde mede-

werker Royaards , schreef hierover het volgende in zijn bekroond werk over de

invoering en vestiging van het Christendom hier te lande, hetwelk wij in ons

Tafereel gaarne opnemen , al is het geschreven in den strengen stijl der historie :

„ Zoo trad nu , met toestemming van een' der Friesche koningen , de eerste

geloofsprediker alhier op. — Wat toch Dagobert te voren gesticht had te

Utrecht, was zuiver Frankische invloed. Hier ontving, geheel buiten dien in-

vloed , Friesland het Christelijk geloof tcit Engeland. Wilfrids zending ging geens-

zins van de staatkunde uit. Integendeel, de staatkunde van Engeland en

Frankrijk zocht hem te weren , maar zij leed op de Friesche trouw schipbreuk

(en Friesland was toen Nederland).

„Ik beweer echter daarom niet, dat de handelwijze van Adgild jegens Wil-

frid geheel vi'ij was van staatkundig belang. Immers Dagobert II regeerde

thans Austrasië en van hem waren de Friezen zeer afliankelijk. Met hem

wenschte Adgild den vrede te bewaren en daarbij den bloei van zijn rijk te

bevorderen. Door invloed toch van Wilfrid was hij op den Austrasieschen troon

teruggekeerd. Zulks kon Adgild te eerder bewogen hebben , den beschermer van

Dagobert nu op zijne beurt te beschermen , en het Christendom , dat aan Dago-

bert welgevallig Avas, te begunstigen. Doch ik noem dit slechts zijdelingschen

invloed der staatkunde. Het gold alleen de aanleiding tot de vergunning,

waardoor de weg ter Evangelieprediking gebaand werd, maar in geenen deele

de wijze, Avaarophet Christendom tot onze vaderen kwam. Het ruimde slechts de

beletselen weg. — Wilfi"id , eenmaal de vrijheid daartoe bekomen hebbende , kon

vrij en onverlet onder de heidensche Friezen prediken, en wij lezen nergens

van tegenstand, die hem geboden werd. Integendeel, hij schijnt geenszins

vlugtig te werk te zijn gegaan, tevi"eden met eene vlugtige toediening van

den doop ; maar terwijl hij den ganschen winter ovei'bleef in Friesland , en

dagelijks door onderwijs het Evangelie verkondigde , heeft hij daarna eerst zulks

door den doop van duizenden achtervolgd." — Hij voegt er ten slotte bij

:

„ Het is vooral uit zoodanig oogpunt, dat de kortstondige prediking van Wil-

frid hier te lande mij allerbelangrijkst voorkomt, wijl wij hier zien, wat te

wachten ware geweest van Friesland en zijne bekeering tot het Christendom,

indien het aldaar, onafhankelijk van vreemden invloed, ware gepredikt

geworden. Deze eerste , zoo gunstige uitslag leert ons duidelijk , dat de

Friezen de oogen niet zouden gesloten houden voor het licht des Evangelies,

integendeel, dat zij daarvoor even rijp waren als de Franken en andere

5*
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volken, indien het als Godsdienstleer, en niet als staatkundige, of wel als

Fi'ankische leer hun ware gepredikt geworden."

Die hoop verdween voor een' tijd , maar om later heerlijker dan ooit ver-

viüd te worden , en wel uit datzelfde Engeland en door geestverwanten van den

man , die , niettegenstaande hij Christus en de uitbreiding van zijn rijk op het

harte droeg , toch neven-belangen , al meende hij dat die tot volkomene bereiking

van het hoofddoel leiden zouden, voorstond en behartigde. Hij reisde in het

voorjaar naar Rome , en liet de door de Voorzienigheid zelve hem in Friesland aan-

gewezen taak ten halve voltooid achter , niet zonder het gevaar, dat ze geheel ver-

nietigd zou worden. ]Maar die zelfde Voorzienigheid liet niet varen wat zij be-

gonnen had, en het was ook hier een ander die zaait en plant, en een ander die

nat maaJct, en een ander die maait. Donkere wolken deden het licht tanen, ja

het scheen uitgedoofd, maar om op nieuw door te breken en nooit meer onder

te gaan.

De oases , in deze dorre oorden nu opgerezen , waren , maar niet voor een' tijd

slechts , liefelijke en groenende plekken , waarop de Christen-zendelingen het

goede zaad hadden uitgestrooid en waarvan zij de eerste ligt gekleurde uitspruit-

selen zagen. Zij vergaten die niet , en zij werden ook niet aan zich zelven over-

gelaten, waardoor zij verdwenen zouden zijn. Er waren hier velden, die, al

werden ze omgeven door dreigende zeeën en dampende moerassen , vatbaar en

toebereid stonden tot verdere bearbeiding, waardoor het gansche oord in eene

vruchtbare landouw zou herschapen worden , — en dit is geschied.

Wilfi'id keerde met de zijnen over Eome naar Engeland terug , en moest dat

land nogmaals verlaten om, zonder ooit weder den Frieschen bodem te betreden,

in Kome te sterven ; maar zijn geest stierf niet uit , en het door hem aange-

vangen werk werd opgevat en voortgezet, toen het bijna vernietigd scheen.

Kort na zijn A'ertrek volgde Radboud , een vurig jeugdig man , woest en wreed

van aard en die den ruwen geest der nog heidensche Friezen vertegenwoordigde

,

den vredelievenden Adgild in 679 op. In Denemarken opgevoed en aldaar zich

nog bevindende tijdens Wilfi'ids verblijf in Friesland , was hij , die als heiden

was grootgebragt , vol ijver voor het Odinisme , in Friesland teruggekeerd. Hij

streed toen daarom tegen den Christen Franken-koning Pepijn, waartoe hij,

indien hij Christen ware geworden, minder aanleiding zou hebben gehad.

Het heidensch element gaf voedsel en prikkel aan dien krijgsmansgeest en

aan die worsteling. Dit was waarschijnlijk ook de reden waarom Wilfrid geene

gelegenheid had, om voor hetgeen door hem gesticht werd zorg te dragen. Eene der

eerste daden van Radboud was, na de bemagtiging van Utrecht , de verwoesting

van de Thomas-kapel, de eerste kweekschool van de leer des Verlossers hier te lande,

onder Dagobert gesticht. De mare van deze verwoesting door Radboud , wekte in

Britannië den ijver of) , om van daar het reeds eeinnaal gepredikte Christendom

hier te lande , toen onder toevallige omstandigheden en , naauwelijks aangevangen

,
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gestaakt , naar een meer bepaald en doorgezet plan te vestigen. Engeland toch en

bijzonder Ierland , het later ten deze zoo verachterde Ierland, gaf (gelijk nog de

Eno-elschen en Schotten, zoowel als hunne stamgenooten in de Vereenigde Staten

,

voor de heidenwereld doen) het voorbeeld der Evangelieverkondiging onder de

heidensch Germaansche stammen. De vele kloosters waren voor echt vrome

monniken niet aantrekkelijk. De Engelsche pi-aktische zin zocht buiten die muren

zijn element , en geheele scharen van kloosterbroeders
,

gelijk later het schouw-

spel door landverhuizers en kolonisten gegeven werd , trokken uit en scheepteii

zich in naar het vasteland van Europa.

Onder dezen wilde zich ook scharen de Engelsche edelman Egbert , die in het

lersche klooster Rathmetfigi de misstappen zijner jeugd met boetvaardigheid

had beweend en met een' heiligen zin was bezield geworden. Tijdens de pest in

zijn klooster woedde , deed hij eene gelofte om , zoo hij mogt worden gespaard

,

zijn leven op pelgrimsreizen ter uitbreiding des Christendoms te zullen doorbren-

gen. Na zijne herstelling wilde hij getrouw zijn aan de afgelegde gelofte, en zijn oog

rigtte zich op de Friezen , onder welke Wilfrid had gearbeid , die niet ophield in En-

geland en Ierland anderen aan te sporen het begonnen werk voort te zetten.

Maar eerst door een' droom en voorts door schipbreuk in zijn voornemen ver-

hinderd, meende hij hierin een' wenk der Voorzienigheid te zien en hij vol-

bragt zijne gelofte niet zelf. Teruggehouden , zond hij echter anderen uit , waar-

onder later Willebrord, maar reeds \i'oeger Wigbert, een' zijner medgezellen en

geredden uit de schipbreuk , die integendeel meende , dat juist die redding een

wenk was om het voorgenomene door te zetten. Niets was aan Egbert aangena-

mer , en met zijn' zegen ging de eerste lersche zendeling naar Friesland. Waar-

schijnlijk had de edele Pepijn , die geloofsverkondigers door geschenken tot dat

werk in de gelegenheid stelde, ook op Egbert invloed uitgeoefend, en dit gaf aan

Wigbert te grooter' spoorslag om door te zetten. Ook hij was edelman , en toen hij

anachoi'eet(kluizenaar of liever een monnik die eengeheel afgezonderd leven leidde)

in Ierland was geworden , muntte hij niet alleen door vroomheid uit, maar ook door

eene voor die tijden zeldzame kunde. Zoodra het schip was hersteld, ondernam

hij in 690 de reis naar Frieslands kusten en landde er behouden aan. Hij wendde

zich tot den koning, maar Adgikl zat niet meer op den troon. Reeds was het

goede zaad , door Wilfrid uitgestrooid , bij het teeder ontkiemen , door den kou-

den adem des stormwinds verstorven. Radboud , van ijver voor het voorvaderlijk

bijgeloof blakende, was niet in de voetstappen zijns vaders getreden, hij Avendde de

vruchten des vredes aan tot middelen van strijd en oorlog. De bode des vredes

was hem dus niet welgevallig, al kwam hij niet als zendeling der Franken,

2djne vijanden
,
ja al had hij eenige aanbeveling in den eerbied , dien Radbouds

vader zijnen voorganger had toegedragen. Hij stond hem , welligt om die laatste re-

den , toe om te prediken , maar de gemoederen waren weinig ontvankelijk , en zijne

mindere bekendheid met de volkstaal was mede eene oorzaak, dat de prediking
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van den lerschen zendeling niet met dat gevolg bekroond werd als die zijner An-

gelsaksisclie voorgangers. Angelen, Saksers en Friezen spraken scliier dezelfde taal,

en die geheel verschilde van het Ersisch of Galisch , hetwelk in Ierland gesproken

werd. Daarom schrijft Beka, van Willebrord en zijne reisgezellen sprekende:

„Wijl deze heilige mannen in Engeland uit den Saksischen stam gesproten waren,

konden zij hekwamelijk het Evangelie in de Germaansche taal verkondigen."

Hieruit laat zich ook verklaren , wat van INIaerlant aangaande Willebrord schreef:

Alle die lieden ghemeenlike,

Die langs der zee saten hene

Tusscen d' wezere en ten zwene

,

Dat tien tiden hiet Sincval ^)

,

Wart ane Gode bekeert al.

en nog meer zien hierop de duidelijke rijmen van Melis Stoke:

Inghels 2) was Willebroert beeant

,

Gheboren in Xorthumberlant,

En want de Ingliels syn gewassen,

Als men leest van Nedersassen,

Coste hi te bet de Vriesche tale,

Dat mach elc man proeven wale.

Intusschen scheen de prediking van Wigbert gedurende twee jaren vruchte-

loos. Alles stuitte af op den toenmaligen geest van koning en volk, die hem

zelfs eindelijk tegenstonden ; en wegens zijne mindere geoefendheid in de taal

,

kon hij dien geestelijken invloed en die overredingskracht niet uitoefenen, die

een" minder geleerden , maar meer Ijespraakten prediker zouden zijn ten deel geval-

len. Daarom besloot hij naar Ierland terug te keeren, doch niet om de bekeermg

der Friezen op te geven. Hij moet dus bespeurd hebben dat de akker niet

alleen rotsgrond was. In zijn vaderland wedergekeerd , bewoog hij den Angel-

saksischen priester Willebrord en eenige monniken van dien landaard, naar Fries-

land te stevenen , en toen sloeg voor Friesland de ure , waarin het niet langer

aan de stem Gods weerstand kon bieden. Maar de zegepraal werd niet behaald

dan na heftigen strijd, zelfs ten bloede toe. Doch toen ook die strijd was gestre-

den, was de toegang voor het Christendom tot de Noord-Germaansche wereld

geopend. De baan was gebroken, en vijanden werden zelfs voor anderen

vrienden en ATedeboden.

1) Van Wijn heeft in zijne Bijv, oj> TFagenaar , D. I: bl. 85 vv. , overtuigend bewezen,

dat de Siucfala of Sineval op de zuidelijke grenzen van het tegenwoordige Zeeland gezocht

moet worden, en dat het dezelfde stroom was, welke naderhand, iu de 13de eeuw reeds,

het Zwin (ten zwene) geheeten werd (in Zeeuwsch Vlaanderen, bij Sluis). De Sincfala

liep echter eertijds meer zuidwaarts dan het latere Zwin. De Wesere ontspringt in het

Frankische Coburg ; en zoo wordt daardoor de streek aangeduid , door Saksen , Friezen

en Sneven bewoond , die allen door Willebrord en Bonifacius tot het Christendom zijn

bekeerd geworden.

2) Angelsaksisch , Engelsch.
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Doch voor wij dit Tafereel besluiten, gevoelen wij ons gedrongen, nogmaals

hulde te doen aan den ijver van Wigbert, die tegen al de moeijelijkheden

der taak, aan welke hij zijn leven had gewijd, moetende kampen, en onver-

rigter zake die scheen te moeten laten varen, toch vertrouwde, dat hij niet

geheel vruchteloos had gearbeid en daarbij de hoop koesterde, dat anderen,

tot zijnen arbeid ingaande, vruchten zouden inoogsten, — en dit is geschied.

Ging het niet alzoo van den aanvang der stichting des Christendoms af? Was

de prediking van Johannes den Dooper vruchteloos , toen met zijn' dood in den

kerker zijn woord mede scheen uitgestorven ? Gingen niet velen zijner discipelen

tot Jezus? Kon Paulus niet vele jaren later discipelen van hen, die te Efeze

waren , eerder voor Christus winnen dan dezulken , die nooit iets van de ver-

schijning des Heeren gehoord hadden? Werd de taal van Johannes Huss en

Hieronymixs van Praag, hoezeer overstemd door eene magtige priesterschaar

,

gesmoord in de vlammen ? Hebben de woorden en daden van Geert Groote , al

legden Paus en bisschop hem het zwijgen op — hebben de geschriften van Wessel

Gansfort — na den dood van beide groote mannen — nog niet meer weerklank

en bijval gevonden dan bij hun leven ? Nederland was , ten tijde van Willebrord

en Bonifacius, zoo wel de welvoorbereide akker voor het ontvangen van het zaad

des Christendoms, als het zulks was voor den zegen der Hervorming in de

zestiende eeuw. Gelijk wij de voorbereiders tot de laatste in eere houden, zoo

zegenen wij ook de Frankische, Engelsche en lersche wegbereiders, zoo als

Eligius, Wilfrid, Egbert en Wigbert. De weg was door hen aangewezen,

de baan gebroken. De ploeg stond in de voren. Bekwamer en krachtigeï*

hand vatte ze aan, en onder Gods zegenis de akker ontgonnen en heeft rijke

vruchten gedragen.

„ De schemering, die aangebroken was" schrijft Royaards — „scheen weder door

de duisternis verdrongen te worden. Nog eene geheele eeuw moest er verloopen eer

de volle dag over Nederland zou aanbreken. Dat niet alleen : het zou eene eeuw

van den heftigsten kamp zijn tusschen heidendom en Christendom , waarin al de

volkskracht zou worden aangewend om het Goddelijke geschenk des Evangelies

te weren van onzen bodem , en elke lichtstraal te dooven , die door de duisternis

van het heidendom wilde doordringen."

Eaadselachtig verschijnsel! mogen wij hierbij wel uitroepen. Maar het

raadsel is opgelost, indien wij maar dieper doordringen in den eigenaardigen

toestand en het zelfstandig karakter der Friezen. Hun nakroost heeft daai'van

iets overgeërfd en bewaard. Steeds is het Nederlandsche volk vasthoudend ge-

weest aan hetgeen het eens had overgenomen, en schoorvoetend liet het dit

varen, al was het , ofschoon nog niet ten volle, van het betere overtuigd. Vanhier

dat de ovei'gangen in ons vaderland niet plotseling zijn geweest. Maar , hoezeer

wij dit niet in alles prijzen en somwijlen meer spoed en gang zouden wenschen

,

zoo zij het ter eere onzer voorvaderen gezegd, dat, wanneer zij eenmaal het
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betere hadden aangenomen en innig daarvan overtuigd waren , zij er zich dan

aan hechtten niet al de kracht die in hen was, en het zelfs volmakende,

traden zij er meê tot anderen, om dit betere ook tot hen te brengen. Zoo

stonden zij eenmaal aan de spitse van de vrije Christelijke en wetenschappe-

lijke volken van Europa. Nooit zou de tachtigjarige strijd tegen Spanje zijn

volgehouden, indien onze vrome en dappere vaderen niet liever alles hadden

laten varen dan Gods woord en de vrijheid van geweten, waarvoor zij streden

met een heldenmoed des geloofs , die eindelijk den uitgeputten vijand deed be-

zwijken. Gedurende dien strijd heeft ons edel voorgeslacht getoond, dat het,

onder den zegen des AUerhoogsten , het aangevangen werk wilde voltooijen en

volmaken en hunne pogingen zijn met den gelukkigsten uitslag bekroond geworden.

E. B. SWALUE.



DERDE TAFEREEL.

AVILLEBKORDUS , DE APOSTEL VAN HET HEIDENSCHE NEDERLAND.

Tot hiertoe ging de beschouwing van de eerste pogingen , om het gezegende

Christendom in ons vaderland in te voeren en te vestigen, met het gevoel

eener smartelijke teleurstelling gepaard. Wel scheen het uitgestrooide zaad hier

en daar goede vrucht te beloven, doch weldx-a bleek het verstikt te zijn tus-

schen de doornen , weggeroofd door de vogelen des hemels , verstoven door den

wind. Wel zagen wij heldere vonken des lichts ontgloren , maar die ras weder

door de terugkeerende duisternis dreigden verzwolgen te worden. Thans even-

wel zullen wij de velden wit zien geworden om te oogsten. Thans zullen wij

ons in het aanbreken van den grooten morgen des heils mogen verlustigen , daar

wij in dit Tafereel Willebrordus , aan het hoofd zijner verdienstelijke medear-

beiders , als den Apostel van het UeidenscJie Nederland zien optreden , en hem

van het begin tot het einde zijner schoone en roemvolle loopbaan zullen

vergezellen.

I.

WlLLEBRORD, vóór zijn optreden als de Apostel der Friezen.

Omstreeks het midden der zevende eeuw zag de H. Willebrordus in Nort-

humberland, dat toen een afzonderlijk koningrijk op het Britsche schiereiland

vormde, het eerste levenslicht. Zijn vader, Wilgils geheeten, een niet on-

aanzienlijk man van Angelsaksischen oorsprong, wordt als een toonbeeld van

Christelijke ATOomheid geprezen , daar hij , na de geboorte van zijnen zoon en

vermoedelijk na den dood zijner echtgenoot, het monnikskleed aantoog en op

een der voorgebergten aan de zeekust zich een bedehuis , aan den H. Andreas

gewijd , bouwen liet , waar hij , afgezonderd van de wereld , onverdeeld voor den

hemel wilde leven. Zóó groot was de roem, die er van zijne heiligheid uit-

ging, dat de vorst des lands den anachoreet met onderscheidene in het rond

liggende landerijen begiftigde, en hem in staat stelde eene kerk en abdij te

stichten , waarin hij een' kring van Godgewijden rondom zich verzamelde. Het

was dezelfde abdij , aan wier hoofd wij later den beroemden Alcuinus geplaatst

vinden
,

gelijk ons door dezen , in de Inleiding op zijne levensbeschrijving van

I. 6



42

Willebrordus — welke hij ook in dichtmaat overbragt — is medegedeeld. De

schitterende stralenkrans , welke den naam van den Apostel der Friezen in vol-

gende tijden met steeds klimmenden luister omgaf, heeft met den zoon ook

den vader verheerlijkt, en deed reeds vroeg na zijnen dood een' geheelen

kring van legenden ontstaan, waarin zich de hooge vereering van zijne nage-

dachtenis en de waarde , aan de geringste bijzonderheden uit zijne levensge-

schiedenis gehecht , evenzeer als de opsierende of verdichtende hand der

overlevering laat ontdekken. Geheel van waarde ontbloot zijn zulke legenden

niet, om ons te dieper in den geest dier tijden te doen doordringen. Daarom

willen wij , hoewel met eene spaarzame hand , hier en daar eene enkele in de

rij der meer historisch gestaafde berigten invlechten. Zoo vinden wij verhaald

,

dat Willebrords moeder, nog onbewust dat zij een kind onder het harte droeg

,

in een merkwaardig di'oomgezigt van de toekomstige bestemming haars zoons

is onderrigt geworden. Het scheen haar toe, dat de maan, wier scherpgepunte

halve ring pas aan den hemel begon zigtbaar te worden, in weinige oogen-

blikken toenam en aanwies , tot dat zij ,
geheel vol geworden , met eene pracht

,

welke de duisternis van den nacht schier geheel deed zwichten, te blinken

stond ; en terwijl zij , vol verbazing , dat wondervoUe verschijnsel lag aan te

staren , scheen de zilveren schijf plotseling op hare legerstede neder te storten

en eene zee van licht door haar iiigezwolgen te worden. Ontwaakt zijnde,

deelde zij dit droomgezigt aan eenen geestelijke mede , die daaraan de volgende

verklaring gaf: „Uit u zal een zoon geboren worden , die , even als die snel aan-

wassende maan , in grootte en luister zal toenemen. Door de verkondiging der

Evangeliewaarheid zal hij stroomen van licht van zich doen uitgaan, en alom

waar hij zich vertoont, de nacht der heidensche wereld afgedreven en over-

wonnen worden."

Naauwelijks was het kind aan de moederlijke borst ontwend, of het werd

uit de ouderlijke woning verwijderd, en aan de broederen van het klooster

Eippofi toevertrouwd. Deze moesten het knaapje niet enkel het noodige onder-

rigt in de godsdienst mededeelen , maar ook in de overige kundigheden onder-

wijzen , welke toen gerekend werden tot eene beschaafde opvoeding te behooren.

Zijne kindschheid wordt deswege met die van Samuel vergeleken, en even als

deze blonk hij door eene vroegtijdige godsvrucht uit , en niet minder door de

gelukkige vorderingen, die hij boven zijne medekweekelingen maakte. Nog

niet geheel ontwassen aan de kinderjaren, ontving hij de tonsixur eens geeste-

lijken , en wijdde hij zich aan den monniksstand. Toch begon de kring , waarin

hij zich bewoog, voor zijnen wei-kzamen geest al ras te eng en te eenzelvig te

worden. Op twintigjarigen leeftijd ontwaakte bij hem de lust, om, op het

voetspoor van Egbert en Wigbert , die wij beiden reeds vroeger in de geschie-

denis hebben ontmoet, Ierland te bezoeken. Ierland, hetwelk in die dagen,

wegens zijne veelvuldige kloosters, en de reeks van zendelingen en andere
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eei-waardige mannen, die het opgekweekt en gevormd had, als de school en

bakermat beiden van vroomheid en geleerdheid gold, en met den eernaam van

Insula Sandoriim (eiland der heiligen) was gekroond ; — Ierland trok toen vele

aanzienlijken nit de Engelschen aan, die, öf door de begeerte naar meerdere

kennis werden geprikkeld, of, verzadigd van de begeerlijkheden en genietingen

der wereld , hare bekoring wenschten te ontvlugten. Dei'waarts bragt ook de

jeugdige Willebrord zijne woonplaats over, zijn verblijf in hetzelfde klooster

vestigende , waar ook Egbert en Wigbert leefden en werkten. Daar bleef hij ,

den omgang van beide mamien genietende , die , even als hij , uit nedersaksisch

bloed waren gesproten , nog twaalf jaren lang voor het oog der wereld ver-

borgen. Daar kiemde en rijpte, in hun verkeer, de zucht in zijnen boezem,

om de Noord-duitsche volken , wier taal hem genoegzaam eigen gebleven was.

Friezen en Saksers beiden, in de zegeningen des Evangelies te doen deelen;

tot dat hij
,
geheel toegerust en gevormd voor de gewigtige taak , die hij in de

geschiedenis der verlichting en beschaving van ons werelddeel zou vervullen,

ons op het gewigtige tijdstip voor oogen staat , waarop hij met zijne mede-

zendelingen aan de lersche kusten het laatste vaarwel toeroept en het vaar-

tuig beklimt, dat bestemd is den togt naar het overzeesche strand te wagen.

n.

WiLLEBEOEDS Jconist en eerste iverhzaamheid hier te lande.

Wij moeten hier eene kleine sclirede in de geschiedenis rugwaarts doen.

AVij herinneren ons, hoe Egbert, de abt van het boven vermelde klooster,

reeds vroeger het plan ter bekeering der Friezen en Saksers had beraamd,

maar in verschillende voorteekenen en ten laatste in den heftig opgestoken'

storm, die het vaartuig naar de Engelsche kusten terugwierp, gewaand had

den uitgedrukten wil des hemels te lezen, dat hij voor zich zelven van de

volbrenging van dit voornemen moest afzien. Veel te ongunstig is door som-

mige geschiedschrijvers over deze verandering van Egberts besluit geoordeeld,

even alsof de zorg voor eigen levensbehoud en veiligheid veel zwaarder dan

het zielen-heil dier heidensche volken , wier bekeering hij wenschte , bij hem

hebbe gewogen. Veel meer verdient tot zijnen lof gezegd te worden , dat hij

met de edelste volharding naar het beoogde doel bleef streven. Het was op

zijne aansporing, dat Wigbert de halfgestaakte reis naar onze kusten weder

aanvaardde en volbragt ; en toen deze , na tweejarigen vruchteloozen arbeid

,

moedeloos wegens den harduekkigen tegenstand, dien hij ondervonden had,

naar Ierland terugkeerde, was Egbert ook door deze herhaalde teleurstelling

niet te bewegen, om het denkbeeld, dat de grootsche gedachte zijns levens

geworden was , te laten varen. De ervaring van het verledene kon bovendien

voor de toekomst meerdere voorzigtigheid en wijsheid leeren. Alleenstaande te

6*
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midden eener heidensche bevolking , tegenover eenen van het Christendom

hoogst afkeerigen vorst > had Wigbert zich geheel magteloos bevonden , om iets

goeds en blijvends tot stand te brengen. Eene krachtige onderneming, aange-

legd op uitgebreider schaal , kon alleen de hoop aanbieden , van beter en

gelukkiger te zullen slagen. Egberts oog vestigde zich daartoe op Willebrord

,

thans tot mannenkracht ontwikkeld, aangegord met een' waarlijk heldhaftigen

moed, en van de heiligste geestdrift bezield, om tot de hervatting en voort-

zetting van het goede en groote werk , dat Egbert zelf, en Wigbert na hem,

had moeten opgeven , nogmaals alles te ondernemen.

Nog elf andere zendelingen, grootendeels kloosterbroeders van hetzelfde ge-

sticht — wier namen, hoewel door de oude geschiedschrijvers geboekt, niet

met voldoende zekerheid zijn op te geven , doch waartoe meer dan waarschijn-

lijk ook Suitbert en Adelbert behoorden — vond hij bereid om Willebrord te

vergezellen. Moge al bij deze zendelingen, even als bij Willebrord zelven , aan den

heiligen ijver om de heidensche volken te bekeeren , zekere zucht om vreemde

en verre oorden te bezoeken, die algemeen in die tijden was opgewekt, zich

gepaard hebben, wij willen daarom den lof, dien hun edelaardig pogen ver-

dient, niet ondankbaar verklemen en verdonkeren. Werkelijk verliet dit

twaalftal in een daartoe uitgerust vaartuig de lersche kusten, liep, na een

voorspoedigen overtogt, niet de zeeuwsche stroomen — zooals sommigen mee-

nen— maar den Rijnmond bij Katwijk bmnen , en stevende de rivier opwaarts

,

tot dat men aan het oude Wilteniurff , te Uirec/ii, landde ). —
Deze aankomst van Willebrord met zijne medezendelingen , welke wij m het

jaar 690 onzer Christelijke jaartelling gejjlaatst vinden ^) , was het gezegende

en veel beslissende tijdpmit, dat voor ons vaderland en geheel het noordelijke

Duitschland den toegang tot het Christendom opende. De volken , die tot hiertoe

hadden nedergezeten als in schaduwe des doods, zouden een groot licht zien.

Eene nieuwe toekomst werd geboren, als had de Almagtige, die op den

troon zit , van daar het scheppend en levenwekkend woord doen uitgaan : „ Ziet

,

Ik maak alle dingen nieuw!" — De zonne des heils en der geregtigheid

,

welke van nu af steeds hooger zou klimmen , brak door aan de kim , om niet

weder onder te gaan.

Gelijk echter de zon bij haren opgang met dikke en zware nevelen kan heb-

ben te kampen , en somtijds lang achter duistere wolken blijft verscholen , eer zij

1) *Hij (Willebrord) quam t'Utreclit,

Dat Wiltenburg hiet te voren."

MeHs Stoke.

De voorstelling, door enkele geschiedschrijvers gevolgd, alsof Wülebrord het eerst op

het eiland Walcheren zou geland zijn , wordt door geenerlei geldend gezag gesteund.

2) Wij hebben , om een vast uitgangspunt te hebben , ons aan de gewone tijdsbepa-

ling gehouden, maar mogen het niet verzwijgen, dat deze opgave ons aan gewigtige

bedenking onderhevig schijnt.
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zich in vollen glans aan den hemel vertoont, zoo ging ook de invoering des

gezegenden Christendoms hier te lande van bezwaren vergezeld , welke aan

de Apostelen des geloofs , hij de eerste intrede huimer loopbaan , nog geenszins

eene blijde toekomst voorspelden. Hoeveel was er sedert de tijden van Dago-

bert in deze oorden veranderd ! De St. Thomas-kapel lag in gruis. Het eertijds

hier aanwezige, hoewel altijd slechts bij plekken verspreide (sporadische)

Christendom vertoonde naauwelijks eenig ovei'blijfsel van zijn vroeger bestaan.

De schoonste bloesems waren verwelkt en afgevallen. Het heidendom was op

nieuw ten troon verheven, sedert Radboud I — die, het Christendom en

de aanwassende magt der Franken in zijnen geest vereenzelvigende, beiden

haatte met een doodelijken en gloeijenden haat — op nieuw heer en meester in

deze oorden geworden was. Al aanstonds bespeurde Willebrord, dat de dag

der zaaijing en des oogstes alhier nog niet was gekomen , en dat hij van

elders magtige ondersteuning behoefde, zoude aan zijne zending een beter en

gelukkiger lot dan aan die van Wigbert beschoren zijn. Hij besluit dit weinig

herbergzame oord te ontwijken en zich tot den magtigen groot-hofmeester

(majordomus) van het Oost-Frankische rijk, den vermaarden Pepijn van Her-

stal , te wenden , wiens naam en gezag , schoon geene kroon zijne slapen

drukte, hoog boven dat der Frankische vorsten gold. En niet te vergeefs werd

diens gunst en bescherming door hem mgeroepen.

Pepijn ontving Willebrord en de zijnen met de meeste welwillendheid. Hij

juichte het doel huimer verschijning toe, dat hij met al den invloed , die hem ter

dienste stond, wenschte te bevorderen. Hij zag in deze vreedzame evangelieboden

en hunne prediking , zoo al geen' hefboom of wapen tot uitbreiding zijner magt

,

dan toch een krachtig steunsel tot bevestiging zijner heerschappij. Voor als nog

vermogt hij echter de beschermende hand niet over hun hoofd in het eigen-

lijke Friesland , dat in het Ijezit van Radboud was ') , uit te strekken. Hij

vergenoegde zich hun de Noordelijke deelen van zijn rijk, als het meest ge-

schikte veld voor hmuien arbeid, aan te wijzen, waar wel reeds vroeger het

Evangelie door den vromen Eligius was gepredikt, doch waar het onki'uid

hoog boven de tarwe was opgeschoten. Veel van het heidensclie bijgeloof

viel nog uit te roeijen , en uitgebreide akkers werden gevonden , die nog

geheel ontgonnen moesten worden. Niet minder dan Pepijn zelf, was zijne

gemalin Plechtrude met Willebrords komst en voornemen ingenomen, en het

klooster te Susteren , niet verre van Roermond , in het Limbui-gsche gelegen

,

met de aangrenzende landerijen door hare hand hem afgestaan , was de eerste

vaste bezitting, die hij in zijn tweede vaderland verwierf, de eerste der rijke

1) Volgens Beda — door Neander gevolgd — was het zuidelijk gedeelte van Fries-

land reeds toen in het bezit van Pepijn. Alcuinus vermeldt echter duidelijk en stellig het

tegendeel , en geheel de gang der volgende gebeurtenissen laat zich veel beter met zijne

opgave dan met die van Beda in overeenstemming brengen.
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giften, die van het Frankische hof ook in latere tijden hem zouden blijven

tegenstroomen. Van groote waarschijnlijkheid is dan ook de gissing, dat hij

voornamelijk in de streken van Limburg en Noord-Braband (het oude Toxan-

dria) ook gedui-ende de twee eerstvolgende jaren 691 en 692 is werkzaam

gebleven. Zeker is het althans , dat men bezwaarlijk meer naar het Noorden of

het Zuiden heen zoo vele kerken zal vermogen aan te wijzen, die nog altijd

den naam van Willebrord als van haren patroon en beschermheilige dragen

,

en daar als de opgerigte gedenkteekenen schijnen te staan , om aan het na-

geslacht te verkondigen, dat de Apostel van Nederland hier de eerstelingen

gewonnen heeft van den rijken oogst, dien hij voor het Koningrijk Gods zou

inzamelen.

III.

WiLLEBROED te Bome. Be Aartsbisschop der Friezen — Het Bisdom van Utrecht.

Hoe hoog nogtans de giuist van Pepijn door Willebrord gewaardeerd werd

,

hij gevoelde , vóór dat hij zijne verhevene taak ten volle kon aanvaarden

,

nog eene andere ondersteuning te behoeven, welke in zijne schatting veel

hooger stond dan de goedkeuring en bescherming, die hij ondervond van

de zijde der wereldlijke magt. Van zijne ^Toegste jeugd met den diepsten

eerbied voor Kome bezield, wenschte hij van den Koomschen stoel de wijding

tot zijn ambt en den apostolischen zegen te ontvangen, en in het bezit van

een genoegzaam aantal van hooggewaardeerde overblijfselen der heiligen ge-

steld te worden , welke deels de afgodsbeelden der Heidenen moesten vervan-

gen , deels hem tot de wijding en heiliging der nieuw te stichten kerken zouden

kmuien te stade komen. Met dit oogmerk ondernam hij , nog vóór den winter

van het jaar zijner aankomst , zijne eerste reis naar Eome , van waar hij , vol-

komen naar zijnen wensch geslaagd , met een' schat van reliquiën verrijkt , in de

lente des volgenden jaars wederkeerde. "Wij zien hieruit, welke middelen onze

eerste Evangelieverkondigers, biiiten de prediking des woords , tot aanprijzing

des Christendoms aan de heidensche bewoners dezer gewesten dienstig keur-

den; en zoo weinig als wij, bij dieper inzigt in het geestelijk karakter onzer

godsdienst, van ons standpunt, dit kunnen goedkeuren en prijzen, even wei-

nig vermogen wij te ontkennen, dat dit middel, om den overgang van het

heidendom tot het Christendom gemakkelijk te maken, doorgaans gunstig ge-

werkt heeft. Men vergete daarbij niet, dat Willebrord voor zich zelven aan

de kracht en waarde dier overblijfselen ten volle geloof sloeg, en daarom te

minder de gestrenge berisping eener meer verlichte nakomelingschap deswege

verdient. Overigens vinden wij nog aangaande hem vermeld, dat hij overal

op zijne reizen een draagbaar altaar met zich medevoerde. Ook hierin volgde

hij het gewone gebruik dier tijden. Een altaar werd voor de uitoefening der
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kerkplegtigheden — waar ook geschied — als volstrekt onmisbaar beschouwd.

Het is alzoo voor het minst eene gewaagde gevolgtrekking, welke men uit

deze kleine bijzonderheid heeft afgeleid, als zoude het Willebrords hoofd-

toeleg geweest zijn, door uitwendige teekenen en de pracht der Koomsche

eei'edienst, op de gemoederen eener zinnelijke menigte te werken en indruk

te maken.

Was de toegang tot het eigenlijke Friesland gedurende de twee eerste jaren

van zijn verblijf hier te lande voor Willebrord versperd gebleven — vruch-

teloos zou de trotsche en hardnekkige Radboud zich nog langer tegen de

Evangelieprediking binnen de grenspalen van zijn gebied verzetten. Pepijn,

die na zijne zegepraal over Ebroin geheel Frankrijk aan zijne voeten geknield

zag 5 achtte eindelijk het langverbeide tijdstip gekomen , waarop hij Radboud

voor den overmoed , waarmede hij herhaalde invallen in zijn rijk had gedaan

,

zou hebben te tuchtigen. Aan de spits zijns legers rukt hij Frieslands grenzen

over. Radboud trekt van zijne zijde zijne legermagt te zamen , en wacht zijnen

vijand aan den Rijnvloed af. Bij Dorestad (Wijk bij Duui-stede) een der meest

versterkte punten des lands, komt het tot een hoofdtreffen. Radbouds leger

wordt vernield of verstrooid. Plij zelf, van een stoutmoedig aanvaller in een'

vlugteling herschapen , is genoodzaakt Wiltenburg te ontruimen en den vrede

aan te nemen, die hem als met de punt van het zwaard door Pepijn wordt

voorgeschreven. Een goed gedeelte zijns lands, van de Schelde tot aan den

middelsten Rijnmond, volgens sommigen tot aan het Vlie, bleef in het bezit

des overwinnaars. Nu was dan ook het tijdstip geboren, waarop de wakkere

zendeling met zijne medearbeiders veilig naar üti'echt kon wederkeeren, en

dit tot het middelpunt kon kiezen , van waar in verschillende rigtingen stralen

des lichts konden uitgaan. Brieven van vrijgeleide werden aan hem en de

zijnen geschonken, bevelschriften aan de overheden rdtgevaardigd , om de

predikers des geloofs tegen elke beleediging te beschermen, terwijl aan de

aanzienlijksten onder de Heidenen het begeerlijke lokaas moest worden voor-

gehouden, dat de vorst gereed stond hunnen overgang tot het Christendom

met vorstelijke weldaden te vergelden. Ook hierbij liet Pepijn het geenszins

berusten. Hij wenschte den man , die in de hand der Voorzienigheid zulk een

rijkgezegend werktuig tot de voortplanting des Evangelies bleek te zijn, met

den rang' eens Aartsbisschops bekleed te zien , hem , op zijne aanbeveling , door

den Paus zelven geschonken, om alzoo de heinde en ver verstrooide kudden

onder den kromstaf eens oppersten herders te vereenigen, en het Christendom

in het noorden zijns rijks te duurzamer te vestigen. Volgens Alcuinus wees

Willebrord aanvankelijk — toen hem deze verheffing door Pepijn werd voor-

gespiegeld — zullv eene eere van zich, en wij behoeven hierbij nog geenszins

aan een gehuicheld vertoon van nederigheid te denken, daar hij met helderheid

doorzag, hoe ligtelijk de werkzaamheid aan een' vasten zetel verbonden, aan
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zijne nog hoogere en sclioonere roeping, die het eigenlijke doel zijns levens

was , om de Apostel der Heidenen te zijn , zon knnnen schaden. Alleen , toen

het duidelijk werd voor zijnen geest , hoe beider werkkring zou kunnen zamen-

smelten, en de eenparige stem zijner medezendelingen nieuwen aandrang aan

Pepijns voorstel gaf, liet hij zich bewegen, om, met een aanbevelend schrijven

van zijnen vorstelijken beschermer voorzien, andermaal (vermoedelijk in het

jaar 696) de reis naar Rome te aanvaarden.

Zoo wij ook hier aan het berigt van Alcuinus wilden geloof slaan, zoude

Sergius I. , die toen den pauselijken stoel bekleedde , in een goddelijk droom-

gezigt vermaand zijn , om Willebrord in alles te wille te zijn , en hem met de

meeste eerbewijzen te ontvangen. Veiliger mogen wij het daarvoor houden

,

dat Pepijns aanbevelend schrijven hiertoe krachtiglijk heeft medegewerkt;

maar ook zonder dit moest het den Roomschen Bisschop hoogst welgevallig zijn

,

dat de nieuwe Heiden-apostel , die van hetzelfde Engeland was uitgegaan

,

waar de Roomsche hiërarchie zulk een' zwaren strijd had doorgestreden , thans

al zijn gezag en zijne waardigheid van Rome wilde ontleenen. Dit immers

was profetie voor de toekomst, dat, zoo verre als hij de banier des kruises

zoude planten , ook een nieuw wingewest voor Rome zou veroverd zijn. Genoeg

;

op den 22*'*^° November des jaars 696 was de kerk van St. Cecilia te Rome

als in feestgewaad getooid met al den luister, dien het Roomsche ritueel bij

soortgelijke plegtigheden ten toon spreidt. Willebrordüs werd door Paus Ser-

gius tot Aartsbisschop der Friezen gewijd , en , terwijl hij met de statiekleede-

ren en ordeteekenen zijner waardigheid werd omhangen , met den nieuwen

naam van Clemens, dien hij in deze hoogverhevene betrekking zou dragen,

onder jubelend feestgebaar begroet. Slechts veertien dagen vertoefde de nieuw

benoemde Bisschop in de hoofdstad der Christenheid. Hij haastte zich naar

Friesland weder te keeren, waar hem door Pepijn het welversterkte Utrecht,

dat toen reeds boven andere plaatsen zekere mate van bloei en welvaart

genoot, als zetel en middelpunt voor zijn kerkelijk gebied werd aangewezen.

Zoo vinden wij dan hier den vroegsten oorsprong van het vermaarde

Bisdom van Utrecht, welks geschiedenis gedurende onderscheidene eeuwen een

goed deel van de kerkgeschiedenis onzes vaderlands uitmaakt, welks lotge-

vallen, van de vroegste tijden tot de dagen van zijne kwijning en zijnen on-

dersanof . in deze Tafereelen zelve verdienen geschetst te worden. Op het schut-

blad van het tijdschrift de KatlioUeTi wordt de plegtige wijding van Willebrord

tot Aartsbisschop van Utrecht in houtsneêfiguren voorgesteld, met het onder-

schrift: Vindicamus haeredifatem patrum nostrornm (Wij handhaven de erfe-

nis onzer vaderen). Men houde nogtans wel in het oog, dat aan de pauselijke

wijding of benoeming zelve nog geenerlei vaste zetel (zekerlijk ook om den Hei-

den-apostel zoo min mogelijk in zijne werkzaamheid te binden of te belemme-

ren) of eenig binnen bepaalde grenzen omschreven kerkgebied was verbonden
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geweest. Het Is alzoo geschiedkundig volkomen juist , wanneer men Willebrord

AaHsbisscJwp der Friezen, het is minder naauwkeurig, wanneer men hem den

eersten Aartsbisschop van JJirecJd noemt ^).

Zoodra Willebrord , na de overwhining door Pepijn op Radboud behaald , in

veiligheid te Utrecht kon vertoeven, schijnt het eene zijner eerste bemoeijin-

gen en verrigtingen te zijn geweest, op de eigen plek, waar vroeger de Da-

goberts-kapel had gestaan , een ander bedehuis , door hem de Kapel van het

H. Kruis genoemd, met sakristij en doopvont te doen verrijzen. In deze

kapel , welke vele eeuwen achtereen gespaard bleef, werden de \Toegste

Christusbelijders onder onze voorouders, door den doop, tot de gemeenschap

der Kerk ingewijd. Hier, in de schaduw van het slot of kasteel, op last van

Pepijn gebouwd of versterkt , dat voor de nieuwbekeerden mede een toevlugts-

oord opleverde, kon deze plegtigheid zooveel veiliger dan elders geschieden.

Toen evenwel de uitbreiding des Christendoms voorspoedig voortging, toen

Willebrord den Bisschopsmijter en mantel droeg, en Utrecht, overeenkomstig

den wil van Pepijn , tot den zetel zijns Bisdoms had gekozen ; toen was het

niet vreemd , dat de wensch zich bij hem verlevendigde , om de nederige kapel

door een grootscher temj)elgebouw te doen vervangen ; en werkelijk werd reeds

in het jaar 696 de eerste grondslag tot de beroemde St. Maartens-kerk ge-

legd , waarvan de opbou.w , in onrustiger tijden gestaakt , en daarna weder

hervat, in het jaar 726 voltooid mogt heeten. Bij herhaling afgebrand, werd

zij in lateren tijd telkens weder herbouwd, totdat zij in de dertiende eeuw,

van een' nieuwen grondslag verrezen, die uitbreiding en verfraaijing ontving,

waardoor zij eeuwen lang , als een der schoonste en edelste gewrochten der

middeleeuwsche bouwkunst in ons vaderland, zou bewonderd worden. Als wij

thans nog onze blikken naar den reusachtigen Dom en het hooggewelfde koor

opheffen ; als wij de ledige ruimte , die er tusschen beiden bestaat , met de dub-

bele zuilenrij der prachtige kathedraal-kerk aanvullen
, gelijk deze in het

bloeijende tijdperk van het magtige Bisdom was volbouwd , en dan met onze

herinnering naar de nederige Thomas- of Dagoberts-kapel terugkeeren , dan

vinden wij hierin een treffend gelijkend zinnebeeld, èn van het klein en

naauwelijks merkbaar begin , waaruit het Christendom hier te lande is ont-

sproten, èn van de magt en het aanzien, waartoe het zich door de krachtige

werkzaamheid van eenen Willebrord, zijne medearbeiders en hunne opvolgers

verhief, maar ook van het karakter , dat de godsdienst van onzen Heer Jezus

Christus, na de bekeering onzer Heidensche voorouders, onder den invloed

der Eoomsche hiërarchie, hier al spoedig zou aannemen en eeuwen lang zou

blijven dragen.

^) Dit is op overtuigende wijze in het licht gesteld door den hoogleevaar Royaards

,

in zijne Geschiedenis van de invoering en vestiging van het Christendom in Nederland,

bl. 169, vgg.
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Tussclien de jaartallen van 696 tot 726 ligt een tijdperk voor ons open van

dertig jaren, -waarin de onvermoeide zendeling, met onverzwakte kracht en

onverflaauwden ijver, binnen en buiten de grenzen onzes vaderlands tot

voortplanting des Evangeliums is werkzaam gebleven, doch waarin het ons

onmogelijk wordt, hem overal op zijne schreden te volgen. Wel vinden wij

schier overal den indruk van zijne gezegende voetstappen ; wel lezen wij van

de herders en opzieners door hem aangesteld, van de kerken allerwege door

hem gesticht en gewijd,— waaronder die van Vlaardingen , Kerlcwerve , Welze-

réburg of Velzen,, Heylo en Petten, als de vijf moederkerken onzes vaderlands,

doorgaans bij voorkeur vermeld worden, — toch zoude het ondoenlijk zijn,

eene volledige en welgeregelde beschrijving van zijn leven en zijne werk-

zaamheid te laten volgen. Zonder ons daarom aan eene bepaalde tijdorde, die

altijd hoogst bedriegelijk en onzeker blijft , te binden , willen wij liever ons

enkele belangwekkende trekken uit zijnen apostolischen werkkring voor den

geest plaatsen, eer wij den blik nog verder uitbreiden en langs de velden

laten gaan, die door zijne verdienstelijke medearbeiders zijn ontgonnen en

bezaaid geworden.

IV.

WiLLEBRORDüS op Walcheren.

Wij vernamen reeds, hoe enkele geschiedschrijvers den Apostel van het Hei-

densche Nederland , bij zijne aankomst in deze gewesten , allereerst den voet

op den Zeeuwschen bodem laten drukken. Dit berigt is welligt zijnen oor-

sprong verschuldigd aan hetgeen wij door anderen verhaald vinden , dat Wil-

lebrord, toen hij met den Aartsbisschoppelijken titel gekroond, van Rome

wederkwam, allereerst het eiland Walcheren heeft aangedaan. Onwaarschijn-

lijk is echter de gissing niet, dat dit eiland reeds vroeger , toen hij in dezelfde

oorden zich ophield, waar Eligius eertijds het Evangelie verkondigd had , het

tooneel zijner werkzaamheid geweest is; en evenzeer blijft de mogelijkheid

bestaan, dat hij eerst later, toen hij te Utrecht zijnen zetel gevestigd had,

en van daar , naar een welgeregeld plan , onderscheidene deelen onzes vaderlands

bezocht, derwaarts is getogen. Het moge alzoo ten eenemale onzeker zijn,

waar wij het feit , dat wij thans gaan vermelden , in zijne levensgeschiedenis

hebben te plaatsen; zijn verblijf zelf op het eiland Walcheren schijnt toch

genoegzaam historisch gestaafd, en wat hij daar in de hitte van zijn' geloofs-

ijver verrigt zal hebben, is te zeer in overeenstemming met den geest dier

tijden en hetgeen ons ook in het leven van Bonifacius en andere zendelingen

zal voorkomen, dan dat wij het op redelijke gronden zouden behoeven te

betwijfelen.

Te Westkapelle stond een afgodsbeeld opgerigt, door onze kronijkschrijvers
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een beeld van IMercnrins genoemd, dat ecliter, meer dan waarschijnlijk, het

beeld van AVodan zelven, uit de Germaansche godenleer genoegzaam bekend,

of van eene andere godheid der Germanen zal geweest zijn ^). Derwaarts

stroomde de menigte op gezette tijden heen , om zich in diepen eerbied daar-

voor neder te buigen. Willebrord nadert, van zijn gevolg omgeven. Hij is

getuige van de dwaze en slaafsehe vereering aan den onbezielden hout- of

steenklomp toegebragt, en zijn geest wordt binnen in hem ontstoken over

de bijgeloovigheid der menschen. Als een andere Elia, die, in den naam van

zijnen hoogverheven Zender, de Baalsbeelden gebiedt neder te werpen en de

afgodsbosschen uit te roeijen , staat hij daar. Hij stelt liet Godonteerende van

zulk eene afgodsdienst in het licht, en, geheel gehoor gevende aan den indruk

van het oogenblik en de opwelling van zijnen toorn , doet hij eene schrede nader;

en het afgodsbeeld, aangegrepen en geschud met eene ijzeren vuist, wordt van

zijn voetstuk gestooten , en stort , even als vroeger Dagons beeld , verbrijzeld

ter aarde. Deze stoute of— wilt gij liever? — roekelooze daad had den moedi-

gen , overmoedigen ijveraar het leven kumien kosten. De heiden , die als wach-

ter bij het afgodsbeeld is geplaatst , schiet toe. Een opgeheven zwaard bliksemt

over zijn hoofd, daalt neder op zijne kruin, maar wordt nog gelukkig ontwe-

ken , of brengt hem slechts eene ligte wonde toe. De geestelijken en dienaars

die hem omringen , werpen zich op den aanvaller , ontweldigen hem zijn zwaard

,

en willen hem op staanden voet met den dood voor dit bedi'ijf doen boeten; maar

nu wordt Willebrord weder indachtig een apostel des vredes te zijn — hij

bevrijdt den moordenaar uit hunne handen , en gebiedt , hem ongedeerd te laten

henengaan. Voor zijne medgezellen gold het als een goddelijk wonder, dat de

schedel huns meesters niet was van een gekloofd, en de vrome Alcuinus wist

te verhalen, dat de moordenaar, binnen drie dagen in vlagen der hevigste

razernij gestorven zijnde , toch het Goddelijke straf- en wraakgerigt niet was

1) Wij veroorloven ons hier eene aanteekening. Men is veelal gewoon , de Goden die

onze Heidensche voorouders dienden, op het voetspoor van Tacitus, met namen aan de

Grieksch-Eomeinsche fabelleer ontleend te bestempelen , hetwelk nogtans tot eene schro-

melijke verwarring en misvatting kan aanleiding geven. Dat Tacitus en andere oude

schrijvers , zoodi'a zij eenige overeenkomst tusschen de Germaansche en Eomeinsche goden

ontdekten , zich haastten de namen en eigenschappen der laatsten op de eersten over

te dragen, achten wij allezins verklaarbaar; maar wij hebben op onze hoede te zijn,

hierbij niet aanstonds aan dezelfde goden te denken. Zoo kunnen wij bezwaarlijk aanne-

men , dat de Mercurius der Germanen , aan wien , volgens het berigt van Tacitus zelveu

,

van tijd tot tijd ook menschen werden ten offer gebragt, dezelfde als de Mercurius der

Grieken en Romeinen, de god der welsprekendheid en des koophandels , zal geweest zijn.

Veel natuurlijker is het aan eene godheid van een krijgszuchtig karakter te denken, en

niet onwaarchijnlijk komt ons de gissing van Buchelius voor, in eene aanteekening op

Joh. de Beka te dezer plaatse geuit, dat de verwarring van het Germaansche Heerman

(een krijgsheld) met Hermes, den Griekschen naam van Mercurius, tot deze verwisseling

heeft aanleiding gegeven.
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ontgaan. De herinnering dezer gebeurtenis — moge zij in de bijzonderheden

zijn opgesierd — bleef getrouw bij Walcherens inwoners bewaard. Westka-

pelle, wier kerk door Willebrord zelven zal gewijd zijn, waar men later

waande zelfs in het bezit van eenige zijner beenderen te zijn, bleef de plek,

waar de nagedachtenis van den Heilige in volgende eeuwen het hoogst vereerd

,

en met f)legtige omgangen door het geheele eiland gevierd werd.

De put van den Heiligen willebrordus te Heilo.

Wie, die immer het bekoorlijk gelegene dorpje Heilo nabij Alkmaar bezocht,

en daar, gedurende kortei'en of langeren tijd, vertoefd heeft, hoorde niet van den

put van Willebrord gewagen , die nog altijd een voorwerp der vrome vereering

van onze Roomsch-Katholieke landgenooten is gebleven. Wat daar in het volks-

geloof blijft voortleven, staat in het naauwste verband met de legende, welke op

de plaat, bij dit Tafereel gevoegd, op eene aanschouwelijke wijze is voorgesteld.

Wij geven haar, zoo als zij ons door Alcuinus en Joh. de Beka is medegedeeld.

Eens dan , als Willebrord , van geestelijken en monniken vergezeld , eene

zijner gewone voetreizen ondernomen had — om tot de heidensche bewo-

ners van West-Frieslands kusten het Evangelie te brengen , of dezvilken

,

die reeds gedoopt waren, op te zoeken en in hun geloof te versterken —
werd het reizend gezelschap door eenen onlijdelijken dorst gekweld. Zij be-

vonden zich niet verre van het zeestrand, te midden der zandige, slechts

met struik en helm begroeide NoordlioUandsche duinen. Geen druppel wijn

was in de ledige kruiken. Nergens was eene woning te ontdekken. En waar

zou men in deze onvruchtbare oorden drinkbaar water bekomen? Met bezorgd-

heid merkte Willebrord de toenemende vermoeidheid zijner togtgenooten op,

die, wadende door het brandende zand, op het punt stonden, van afgematheid

en dorst te bezwijken. Hij roept één hunner ter zijde , en gebiedt eene tent te

spannen, en daar binnen een' kuil van matige breedte en diepte te graven.

Zoodra dit geschied is, verwijdert hij zich uit het oog der zijnen en zondert

zich daarbinnen ten gebede af. Hij werpt zich op de knieën neder. Hij

roept met vurige smeekingen den Almagtige aan , wien het behagen moge

,

gelijk eens voor zijn volk aan de steenrots der woestijn, zoo ook hier aan

het dorre zand water te doen ontspringen. En dit gebed wordt verhoord. Hij

slaat de oogen op, en hem glinstei't in de groeve een frisch en helder bron-

nat tegen , dat , met de hand er uit geschept , bevonden wordt, niet zout of brak,

maar van het zoetste en zuiverste water te zijn. Hij wenkt de zijnen om nader

te treden, die eerst een' oogwenk, vol zwijgende verbazing, het pas gewrochte

wonder staan aan te staren , en dan met luider stemme huime dankzegging ont-
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boezemen, en met hem God verheerlijken^). Dezelfde put of groeve — zegt de

goedgcloovige Joh. de Beka— wordt nog te Heiligelo aan den vreemdeling ver-

toond, en door de dorpsbewoners „de put van den H. Willebrordus" genoemd. Wij

voegen er bij, dat dit dorpje, waarvan de kerk, gelijk wij reeds vroeger ver-

namen , door Willebrord zelven zal zijn gesticht , zijnen naam (Heilo , Heiligelo

,

Heilige stede) vermoedelijk aan dit vermeende wonder is verschuldigd.

Wij onthouden ons van de nuttelooze poging om in deze legende waarheid en

verdichting van elkander te onderscheiden. Dat te midden der duinen , soms op

zeer verrassende wijze , van het zuiverste kwel- of bronwater ontdekt en gevonden

wordt , is thans van algemeene bekendheid. Wij kiumen alzoo vooronderstellen

,

dat aan deze legende zekere waarheid ten grondslag kan liggen , zonder dat wij

genoodzaakt zijn, aan een eigenlijk gezegd wonder te denken. Wij leiden er

enkel de gevolgtrekking uit af, dat het wondergeloof dier tijden — hetwelk

ook dat van Willebrord en diens medezendelingen zal geweest zijn — even-

zeer kan gediend hebben om hun' eigen moed te schragen en te verhoogen,

als om aan het Evangelie, dat zij verkondigden, den weg ter overwinning

te banen.

VI.

Willebrordus in Beneniarhen en op Fositenland.

Ook buiten de grenzen van ons vaderland ontmoeten wij den onverschrok-

ken heilgezant. In het jaar 697 werd eene nieuwe overwinning door Pepijn

op Eadboud behaald, en het geslotene vredesverdrag perste dezen de belofte

af, zijnen hai'dnekkigen wederstand tegen de vrije Evangelie-verkondiging op

te geven. Daarvan gebruik makende , trekt Willebrord steeds hooger op , het

nooi'delijke Friesland in. Hij wil , het zij uit eigene beweging , of op uitdruk-

kelijke lastgeving van Pepijn , eene poging doen om Radboud zelven voor het

1) Bij eene naauwkeurige vergelijking van het bier gestelde met de hiernevens ge-

voegde staalgravure, zal den opmerkzamen lezer ligtelijk eenig verschil in de voorstelling

van het gebeurde in het oog vallen. Tot regtvaardiging des teekenaars diene het vol-

gende. Ofschoon in het verhaal van de Beka en Alcuinus meer dan -waarschijnlijk de tent

bedoeld wordt, welke het reizend gezelschap altijd met zich voerde, zoo heeft men in

eene andere redactie der legende, welke onze teekenaar voor oogen heeft gehad, daarvan

eene soort van loods of schuur gemaakt. Hij heeft zich voorts de vrijheid veroorloofd,

enkele visschers van het nabij gelegene strand onder de omstanders op te nemen , wat

wel niemand, al wordt er van deze visschers niet uitdrukkelijk gewaagd, hem als eene

zonde tegen de historische naauwkeurigheid zal aanrekenen. — De fraai uitgevoerde plaat

stelt den oogenblik voor, waarop Willebrord, van het gebed verrezen zijnde, en de

zijnen gewenkt hebbende om nader te treden, zich andermaal in geestvervoering op de

knieën werpt , om den Alraagtige voor deze zóó gewenschte en gezegende uitkomst te

danken; terwijl de omstanders toesnellen, om de verbaasde en opgetogene aanschouwers

van het pas gewrochte wonder te zijn.
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Christendom te winnen; maar, indien het hem al gelukt is, toen reeds in

persoon tot den vorst te naderen, het gelukte hem niet, zijn steenen hart te

vermur\-en , of van hem eenige gmist te verwerven. Hij is genoodzaakt onverrigter

zake terug te keeren, of nog verder en hooger op, zijne zendiugsreize voort

te zetten. Hij kiest het laatste, en di'ingt in het toen nog weinig bekende of

beschaafde Denemarken door. Daar zal toen zekere Ungendus geregeerd heb-

ben , wiens gemoed ons wordt afgescliilderd als harder en ruwer dan rotsen

,

en wreeder dan het wilde gedierte des wouds. Geen wonder dan, dat hem

hier geen gunstiger onthaal verbeidde. Toch slaagde hij er in, een dertigtal

jeugdige knapen op tekoopen, die hij , eenmaal tot Evangeliepredikers gevormd

,

naar hun vaderland wenschte te kunnen terugzenden. Over zee wordt de

terugreis aangenomen, maar, door storm beloopen , is hij genoodzaakt , niet verre

van de Deensche grenzen en de Oostfriesche kusten, zeker eiland aan te doen,

—

Fositenland geheeten i) — en daar te blijven vertoeven, tot dat de storm zich

geheel zou gelegd hebben, en het ontredderde vaartuig genoegzaam hersteld

zoude zijn, om op nieuw zee te kunnen bouwen. Op dit eiland, den hoofd-

zetel van de godsdienst zijner vaderen, hield Radboud, nadat hij gedwongen

was Utrecht te verlaten, dikwerf en ook thans zijn verblijf, in de nabijheid

van een' vermaarden tempel , die ter eere der godin Fosite stond opgerigt.

Geheel dit oord werd door onze heidensche voorouders als heilige grond

beschouwd. Niet dan zwijgend en met huiverenden eerbied waagden de bewo-

ners water uit zekere bron te scheppen , die , even als al het gedierte des velds

,

gerekend werd de onschendbare eigendom der godin te zijn. Het moest dan

wel als tergende heiligschennis worden beschouwd en uitgelegd , dat Willebrord

zich verstoutte — was het onwetendheid die hem deed zondigen of veel meer

de zucht, om een openlijk blijk van miskenning en verachting der hier gehul-

digde godheid te geven? — juist in deze bron een drietal der Deensche

jongelingen, die hij met zich voerde, in den naam der H. Drievuldigheid te

doopen , en enkele dieren te laten slagten , om in de behoefte aan spijs voor

de zijnen te voorzien. Verbaasd en ontzet over zulk eene vermetelheid , zien de

Heidenen dit aan. Zij verwachten niet anders dan de bewerkers dier euvel-

daad dood ter aarde te zien storten, en daar dit achterblijft, eischen zij met

doldriftige woede van hunnen vorst , dat de hoon , hunner godsdienst aangedaan

,

in het bloed dier vreemdelingen worde afgewasschen. Eadboud, welligt door

geheime vrees voor Pepijn weerhouden, schijnt te aarzelen. Bij herhaling wordt

de godspraak geraadpleegd, maar het lot, dat over leven en dood moet be-

slissen, blijft Willebrord en den zijnen gunstig. Eindelijk, ten derden dage,

wijst het één uit hun midden als slagtoffer aan , die dan ook op staanden voet

1) Er bestaat groot verschil van gevoelen over de juiste ligging van dit eiland. Som-

mige geschiedschrijvers willen hierbij aan Ameland, de meesten aan het latere Helgoland

gedacht hebben.
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gegrepen en , der beleedigde Godheid ter zoen , wordt omgebragt. AVillebrord

zelf wordt voor den vorst ontboden , en met verwijten over deze heiligschennis

overladen. Maar dit juist stelt hem in de gelegenheid, wat hij reeds lang ge-

wenscht had , tot den koning zelven regtstreeks het woord te rigten : „Het is geene

Godheid" — dus wordt hij door Alcuinus tot Radboud sprekend ingevoerd —
„Het is geene Godlieid, o koning! maar veel meer de geest des kwaads,

dien gij tot hiertoe gediend hebt. Daar is maar één God , die hemel en aarde,

de zee met alles wat daar iu is , uit niets geschapen heeft. Nog , indien gij met

waar geloof u voor Hem nederbuigt, kunt gij het eeuwige leven beërven.

Ik , die Zijn dienaar ben , heb heden in last u te bezweren , dat gij u van de

dwaling uws wegs bekeert, en in het bad des doops uwe zonden laat afwas-

schen , om voortaan , met aflegging van onregtvaardigheid en geweld , matig

,

regtvaardig en godzalig te leven." Hij schildert hem, indien hij weigerachtig blijft

aan deze roepstem gehoor te geven, in gloeijende verwen de verschrikkingen

des toekomenden oordeels af. En Eadbovid — al blijft hij in zijn gemoed onbe-

wogen — wordt toch , zijns ondanks , van eerbied voor den onverschrokken

boetprediker aangedaan. „Ik zie", spreekt hij „dat gij mijne bedreigingen niet

vreest, en dat uwe daden in overeenstemming met uwe woorden zijn." Met

dit antwoord ontslaat hij hem uit zijne tegenwoordigheid, en laat hem onge-

hinderd met zijn vaartuig vertrekken , om op nieuw naar de Fi'ankische kusten

den steven te wenden.

VH.

WiLLEBKOEDUS te Utrecht en te Epternach.

Utrecht was bestemd de zetel des nieuwen Bisdoms en de daar in aanbouw

zijnde St. Maartens-kerk, de kathedraal-kerk van het Christelijke Friesland

te worden. Geen wonder dan, dat Willebrord, zoodra de overwinningen door

Pepijn over Radboud behaald dit veroorloofden, daar het meest vertoefde. In-

tusschen was er nog eene andere plek , buiten de grenzen onzes vaderlands

gelegen, waaraan hij zich althans niet minder dan aan zijn' eigenlijken Bis-

schopszetel gehecht gevoelde. Reeds vroeg na zijne komst hier te lande , vinden

wij hem in het bezit en aan het hoofd gesteld van de abdij te Epternach,

niet verre van Trier gelegen; en derwaarts rigtte hij dikwerf zijne schreden,

als hij voor eene poos van de vermoeijenissen zijns levens verademing zocht

,

of als de onrust der tijden hem dwong den Frieschen bodem te verlaten.

Het tijdstip was toch nog verre verwijderd , waarop de strijd , dien het Chris-

tendom in deze oorden tegen het heidendom te voeren had , zou volstreden zijn.

Nog bange en donkere dagen van rampspoed en beproeving moesten door Wille-

brord en door hen die hem in de verkondiging en voortplanting des Evangelies
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moedig ter zijde stonden, worden doorgeworsteld, waarbij veel van hetgeen

met zooveel moeite en arbeid tot hiertoe gewonnen was, op nieuw dreigde

verloren te gaan. Zoolang als Radboud leefde was er aan geen' duurzamen

vrede te denken. Met weerzin had hij zijne dochter Theodesinde aan Grimoald,

den zoon van Pepijn, ten huwelijk afgestaan , en de verraderlijke wijze waarop

deze door den Fries Rangarius werd omgebragt , toonde genoeg, welk een geest

van haat en verbittering beiden, de dochter en den vader, bezielde. Radboud

wachtte slechts op eene gunstige gelegenheid, om zich over de vernedering,

vroeger hem aangedaan, en de inkorting van zijn gebied bloedig te wreken,

en hij vond haar in de verwarring, die bij den dood van Pepijn (in het jaar

714) in het Frankische rijk ontstond. Wederom scheen voor het nieuw ge-

plante Christendom het uur van verwoesting en ondergang gekomen. Utrecht

en de landpalen rondom den middelsten Rijnmond waren op nieuw door de

voortdringende Friezen overheerd en ingenomen. Met gelijken ijver en kracht,

waarmede de sloopende hand aan Christen-kerken en kapellen werd gelegd,

werd de herstelling der heidensche heiligdommen aangevangen en voortgezet.

Zendelingen en priesters waren gevlugt of verdreven en de gemeenten, als

schapen van hunne herders beroofd, aan zich zelve overgelaten , dreigden te

eerder verstrooid en ontbonden, of eene prooi der verleiding te worden. Het

was gedm'ende dit hagchelijke tijdsgewricht dat Bonifacius , de groote Apostel

der Duitschers, voor het eerst ons vaderland bezocht, en te Utrecht een

mondgesprek met Radboud had. Waar in diezelfde dagen van nood en ver-

drukking Willebrord zich hebbe opgehoxiden, wijst ons de geschiedenis niet

met zekerheid aan. Met hooge waarscliijnlijkheid denken wij nogtans hierbij

aan Epternach , hetwelk hem zelfs , na dat verblijf, dubbel dierbaar schijnt te

zijn geworden, doch waarvan hij, zoodra de vernielende storm was voorbijge-

varen , om op nieuw werkzaam te zijn op zijnen post , vermoedelijk naar Utrecht

is wedergekeerd. Slechts kort zou Radboud zich over zijne zegepraal verheu-

gen. Karel Martel — de natuurlijke zoon van Pepijn, later de schrik en

geesel der Mooren, die paal en perk aan hunne veroveringen stelde, toen zij

uit Spanje tot in het hart van Frankrijk poogden door te dringen, — Karel

Martel tastte met zijne legermagt de Friezen aan. De krijgskans , hem aanvan-

kelijk ongunstig, wendde zich eerlang zóó beslissend te zijnen voordeele , dat

Radboud geheel naar het Noorden teruggeslagen, en de heerschappij der

Franken in het Zuidelijke Friesland volkomen hersteld werd. Radboud over-

leefde niet lang deze nederlaag. Hij stierf omstreeks het jaar 719. Zijn opvolger

Adgild II, zoowel als de hoofdaanvoerder der Friezen, Poppo, waren beiden

omtrent het Christendom gunstiger gezind, en al verloochende laatstgenoemde

zijn Friesch karakter niet , door zich bij herhaling tegen het Frankisch gezag

te verzetten — aan zijne belofte, om vrijheid van Evangelieprediking en be-

lijdenis toe te staan, bleef hij nogtans volstandig getrouw.
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Nu eerst (omstreeks het jaar 726) vermogt Willebrord meer duurzaam zijnen

zetel te Utrecht te vestigen en, bij de uitzending der Evangelieboden, eeu vast

geregeld plan aan zijne werkzaamheid te geven. Uit de taak, aan Adelbert en

Werenfrid opgedragen, zal in het volgend Tafereel ons blijken, hoe het zijn

toeleg was, de stralen des lichts naar onderscheidene pvmten des lands gelijk-

tijdig te doen uitgaan. Onvermoeid bleef hij tot in den laten avond zijns levens

arbeiden op zijnen post, zijne zorg tusschen de leiding en zending zijner mede-

arbeiders , het stichten of wijden van kerken , het aanstellen van opzieners

(presbyteri) bij de nieuwgestichte gemeenten, en het onderwijs der jeugd ver-

deelende. Hij mogt de streelende voldoenmg smaken, niet minder bij Karel

Martel, dan bij Pepijn in blakende gmist te staan. Karels oudste zoon, de

beroemde Pepijn de jongere, werd nog door den Utrechtschen Bisschop in

de dagen zijns ouderdoms gedoopt, en Alcuinus verhaalt, dat Willebrord, als

hadde hij eenen voorzienden blik in de toekomst geslagen , bij deze gelegenheid

de voorspelling geuit heeft, dat dit kind eenmaal alle Frankische vorsten in

magt en aanzien verre zou overtreffen. Zijn werk, bij toeneming met den ze-

gen des hemels bekroond, werd reeds bij zijn leven door zijne tijdgenooten

dankbaar erkend en gewaardeerd. Beda schreef van hem in het jaar 731

:

„ Hij zelf is nog in leven , reeds eerwaardig van wege zijn' hoog geklom-

men ouderdom , als die nu zes en dertig jaren het Bisschoppelijk ambt bekleed

heeft, en na zoo menigen aardschen strijd, in de dienst van zijnen Hemelschen

Zender doorgestaan , met hijgend verlangen het oog op de toekomstige vergel-

ding des loons gevestigd houdt." En nog was de aardsche strijd niet geheel

voor hem volstreden. Ten gevolge van den herhaalden opstand der Friezen,

die slechts met moeite door Karel Martel bedwongen werd , waren ook de laatste

levensjaren van Willebrord niet kalm en blijde te noemen. Eerst na den slag

bij het Boereudiep of de Middelzee (in het jaar 737), waarin Poppo sneuvelde

,

brak voor deze landen een tijdperk van vurig gewenschte ruste aan. Wille-

brord mogt vóór zijn uiteinde nog deze uitkomst beleven, maar zonder zich

lang hierover te kmineu verheugen. Na ruim veertig jaren den Bisschopsstaf

en mijter te hebben gedragen, en schier eene halve eeuw aan de bekeering

van het heidensche Nederland zijn leven en zijne krachten te hebben toege-

wijd, legde de trouwe hei'der zijnen staf neder. Den 6'^™ November des jaars

739 verreisde de moede pelgrim, in één en tachtigjarigen ouderdom, uit het

land zijner omzwerving en vreemdelingschap naar zijn Hemelsch Vaderland.

Waar Willebrord de laatste dagen zijns levens heeft doorgebragt , is uit de

geschiedenis niet duidelijk op te maken ^). Zijn lijk werd op zijne uitdruk-

1) Gelijk het sterfjaar van Willebrord verschillend wordt opgegeven , zoo blijft men het

onzeker achten, of hij te Utrecht of te Epternach gestorven zij. Voor Utrecht schijnt het

berigt van Beda te pleiten, dat zijn lijk naar Epternach is overgebragt; daarentegen ge-

biedt een diploma van Pepijn, van den jare 753, vrij stellig aan Epternach te denken.

I. 8
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kelijke begeerte in de abdij van Epternach bijgezet, waaraan bij, bij zijne

uiterste wilsbeschikking — het eenige gedenkstuk , dat Willebrord in geschrifte

zal hebben achtergelaten— al zijne goederen vermaakte, en waar een jaarlijksch

feest tot verheerlijking zijner nagedachtenis werd ingesteld ^).

Niet gemakkelijk is het, wegens het afgebrokene en onvolledige der be-

rigten, die tot ons gekomen zijn, van Willebrord eeue meer dan oppervlak-

kige karakterteekening te leveren. Zijn biograaf, Alcuinus, roemt de opgeruimd-

heid van zijn gelaat en gemoed, zijne bezadigdheid en bedachtzaamheid, met

ki-acht in het handelen vereenigd , zijn geduld onder teleurstelling en beproeving.

Hij noemt hem vroom van hart , zachtmoedig en -vTiendelijk voor den nede-

rige
,
gestreng tegenover den trotsche , een' vertrooster van ongelukkigen

,

karig voor zich zelven alleen, maar rijk voor de behoeftigen. Men heeft dat

laatste eenigermate betwijfeld, of althans uit de vele en rijke bezittingen die

hij achter liet , en de beschikking , welke hij daai'omtrent maakte , de gevolg-

trekking afgeleid, dat Willebrord evenmin onverschillig omtrent aardsche goe-

deren, als bij het streven naar den Aartsbisschoppelijken titel, vrij van men-

schelijke eerzucht zal geweest zijn; en beide kan worden toegegeven, zonder

dat dit in een' hatelijken zin worde uitgelegd. Als eene andere opmerking

voegen wij hierbij , dat Willebrord zich wel onverschrokken en heldhaftig

toonde in het gevaar, en wel dan vooral, als hij zich door de wereldlijke magt

gerugsteiuid wist, maar overigens meer met voorzigtige berekening het gevaar

^) De echtheid van dit stuk, door sommigen ontkend, wordt door vele bevoegde

oordeelkundigen gehandhaafd en verdedigd. Wanneer het van Wilk-brords eigene hand

afkomstig is, is het allezins geschikt om ons den geest dier tijden te doen kennen.

Wij laten daarom de inleiding in deze aanteekening volgen.

'/In den naam van Christus. Het is noodig , dat de Christenen den weg dev waarheid

weten , om hunnen Schepper volgeus deuzelvcn waardiglijk en met verdiensten te kuuncn

dienen, opdat de offerande hunner aalmoezen en hunne godvruchtigheid hun ter zalig-

heid mogen gedijen ; want de Allerhoogste spreekt zelf aldus : Geeft en ulieden zal ge-

geven worden ; doet aalmoezen , en ziet alles is voor u rein.

Daarom is het dat ik Clemens Willebrordus , Bisschop , overwegende het geval der men -

sehelijke broosheid, en hoe dat ik best mijne zonden zal kunnen nUtcissc/teu , en door de

genade des Hceren tot de eeuwigdurende vreugde geraken, in den naam des Heeren

van den huldigen dag af geve, en ten eeuwigen dage voor gegeven wil houden, name-

lijk aan het klooster Epternach , hetwelk in den naam des Vaders en des Zoons en des

Heiligen Geestes, en in den naam van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en St.

Johannes den Dooper, en van de andere Ileiligpu
,
gebouwd is op de rivier Soure , in

het ambacht Beden , alwaar ik Clemens Willebrordus, tot opziener of bestierder aangesteld

ben , en waar ook mijn ligehaam , indien het Christus zal believen , moet rusten."

Hierop volgt eene breedc lijst van plaatsen en landhoeven , die hem door Frankische

vorsten en edelen (gelijk hij zich uitdrukt) » uit genegenheid en voor hunne zaligheid

gegeven en vereerd zijn geweest."
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wist te ontwijken , clan stoutmoedig het af te wachten of tegen te gaan ; doch

wij haasten ons er tegenover te stellen, dat de ijzeren volharding, waarmede

hij het groote en schoone doel zijns levens steeds in het oog hield en daar-

voor werkte , onze hoogste lofspraak en bewondering verdient. Zulk een man

,

zeggen wij, die voorzigtig wist te wijken, maar, door geene teleurstelling

ontmoedigd, door geen' tegenstand ontwapend, ook telkens weder te voorschijn

trad, was er noodig in dien tijd, en uitnemend geschikt tot bereiking en ver-

vulling van de zegenrijke ontwerpen en bedoelingen der Voorzienigheid, bij

de invoering en vestiging des Christendoms in ons vaderland.

Ruim twintig jaren zijn er verloopen, sinds het elfde eeuwfeest dier heu-

gelijke en hoogstgewigtige gebeurtenis in ons vaderland is herdacht en gevierd

geworden. De aandacht niet enkel van het Katholieke , maar ook van het Pro-

testantsche Nederland is hierdoor bij v-ernieuwing op dit tijdperk gerigt ge-

worden. Daaraan hebben wij het te danken, dat het beeld van Willebrordus

en zijne medearbeiders uit de nevelen van den grijzen voortijd meer op den

voorgrond is geplaatst ; en al wijden wij geene tempelen aan zijnen naam , al

offeren wij geen' wierook tot zijne eer, al doen wij geene bedevaarten naar zijn graf,

al sluiten wij geenszins het oog voor het gebrekkige , dat hem zelven als mensch

,

en zijn werk, gelijk ieder menschelijk pogen, hebbe aangekleefd: heilig, in

den edelsten zin des woords , blijven ons toch de naam en de nagedachtenis van

den Apostel van het Heïdensche Nederland, en streelend was het voor ons ge-

voel , in dit Tafereel , zonder overdrijving , aan zijne onmiskenbare verdiensten

regt te laten wedervaren , en een' frisschen krans, als op het voetstuk van zijn

beeld, te kunnen nederleggen.

B. TER Haar.



VIERDE TAFEREEL.

WiLLEBEORDS MEDEARBEIDERS.

Hoe hoog wij ook Willebrords onsterfelijke verdiensten schatten, toch behoort

de eer van het zoo gelukkig aangevangene en voortgezette werk, naast de

Voorzienigheid, niet uitsluitend aan hem, maar voor een goed deel ook aan

de medearbeiders, die hem ter zijde stonden en aan hetzelfde doel hunne gaven

en krachten hadden toegewijd. Sommigen hunner (zoo als Suitbert, Adelbert

en Werenfrid) waren met hem van Engeland overgestoken ; anderen , zoo als

Engelmmid en de twee Ewaldussen, zijn eerst later hem gevolgd, of ook

(zoo als Wulfran van Sens) zonder in regtstreeksche betrekking tot hem te

staan, van elders overgekomen. Konden wij hier de oude levensberigten,

waaruit onze kronijkschrijvers geput hebben, met zekere gerustheid volgen,

wij zouden , althans van enkelen hunner , en van hunnen zendelingsarbeid

,

een vinj uitvoerig verslag kunnen leveren ; doch de meeste dier berigten , van

de vreemdsoortigste wonderverhalen doormengd , zijn , in de weegschaal des

onderzoeks gewogen , te ligt bevonden , zoodat wij ons slechts met enkele alge-

meene aanduidingen hebben te vergenoegen.

SUITBERT.

Aan het hoofd dezer mannen verdient Suitbert te staan , die , even als Wille-

brord , in Engeland geboren , zich naar Ierland begeven had , daar monnik was

geworden, en, volgens sommigen, op het tijdstip waarop hij zich door Egbert

overreden liet , om Willebrordus op zijnen togt te vergezellen , de waardigheid van

abt in het klooster Dacore in Cumberland bekleedde ^). Hiermede is hetberigt

der geschiedenis in overeenstemming, dat Suitbert, tijdens Willebrords eerste

reis naar Rome , door de achtergeblevene zendelingen of kloosterbroeders tot

hun geestelijk opperhoofd gekozen en aangespoord werd eeue poging te doen

,

om in Engeland , ten einde met te meerdere vnicht te kunnen werkzaam zijn

,

1) Men heeft beweerd, dat de abt van Dacore een andere Suitbert geweest is, veer-

tig jaren jonger dan onze zendeling en van dezen wel te onderscheiden. Zulk eeue ver-

warring of verwisseling van twee personen , die een' gelijken naam voeren , is op zich

zelve ligt denkbaar, maar hetgeen hierop onmiddellijk in de geschiedenis volgt, geeft al-

thans zeker regt tot het vermoeden, dat Suitbert in kerkdijken rang boven zijne mede-

broederen is verheven geweest , en als zoodanig ook door hen is erkend en geëerd geworden.
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den BIsschopstitel te verwerven. Hij gaf aan dien raad gehoor, stak naar En-

geland over, en werd werkelijk door Wilfrid, den voormaligen Bisschop van

York , zonder dat deze (opmerkelijk genoeg !) daartoe de toestemming of be-

krachtiging van Rome noodig achtte, tot Bisschop geordend. Wij zouden al

ligtelijk uit deze bijzonderheid kunnen opmaken , dat er al vroeg zekere geest

des naijvers tusschen Willebroi'd en Suitbert is ontstaan , indien ons niet

uitdrukkelijk ware verzekerd, dat beide eerwaardige mannen steeds in onge-

stoorde vriendschap en eenstemmigheid met elkander hebben geleefd; terwijl

Suitbert bovendien , wegens de nederigheid en beminnelijkheid van zijn karakter

,

geliefd was door allen , die zijnen omgang mogten genieten. Toch kan het aan

onze aandacht niet ontgaan, dat Suitbert, na eerst in de nabijheid van Utrecht

het Evangelie gepredikt te hebben , zijnen werkkring naar verder verwijderde

oorden heeft verlegd, en, nadat hij van daar was verdreven, niet herwaarts

is wedergekeerd. Dit geeft eenigen grond aan eene andere gissing, dat Pepijn

veelligt, die de naauwe aansluiting der jeugdige kerk aan Rome boven alles

begeerde, eene verwijdering van Suitbert, juist van wege den BIsschopstitel,

hem door de Engelsche kerk verleend , dienstig geoordeeld en bevorderd heeft.

Wat hiervan zijn moge, in liefde en ijver voor de heilige zaak der Evangelie-

verspreiding schijnt Suitbert bij geen' zijner medezendelingen te hebbeu achter

gestaan. Gezegend was ook de vrucht van zijnen arbeid. Men heeft hem den Apos-

tel van Teisterband genoemd, als wien de eere toekomt, de omstreken van

Tiel , Bommel en Heusden (het aloude graafschap van dien naam) schier geheel

voor het Christendom gewonnen te hebben. Groot was het aantal kerken
,
(zoo

als Buurstede, Eijswijlc, Bagestehi , ScJioonerwoerd , Arhel, oud-Heusdeii) , die

zich beroemden Suitbert als haren stichter te kimnen aanwijzen. Ook bij de

grondleggmg der St. Maartens-kerk te Utrecht zal hij aan Willebrord de be-

huljjzame hand hebben geboden. Dat hij nogtans dezen op eene kerkvergade-

ring, in den jare 719 te Utrecht gebonden, als voorzitter zal hebben ter zijde

gestaan , wordt door de berigten aangaande zijn sterfjaar op de stelligste wijze

weersproken. Na aan ons vaderland vaarwel te hebben gezegd, zocht en vond

hij zijn' voornaamsten werkkring onder de Bructeren , die tusschen de Eems

en de Lippe himne woonplaats hadden. Hier baande hij den weg aan Boni-

facius, die, tot zijnen arbeid ingegaan, voor een deel de vrucht zoude maaijen

van hetgeen hij gezaaid had ; en toen hij , voor den inval der Saksers , die

de Bructeren verdreven, terugwijkende, hier zijne taak moest opgeven, en tot

Pepijn zich wendde, wees deze hem het eiland Weerd, in den Rijn gelegen,

als rustoord aan , waar hij , tot loon van zoo veel arbeid , in kalmen vrede

zijne dagen mogt eindigen. Hij stierf, na op deze plek , die hem in geschenke

was afgestaan, eene abdij gesticht te hebben, waaraan het stadje Kaisersweerd

zijne opkomst dankte, in het jaar 713 (volgens anderen in het jaar 717).

Radboud, Bisschop van Utrecht, hield eene lofrede en vervaardigde een lof-
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gedicht, om zijne verdiensten als uitbreider des Christelijken geloofs te ver-

heffen , die beiden tot ons gekomen zijn , doch waardoor geen meerder licht over

zijn leven en zijne lotgevallen wordt verspreid. In de tiende eeuw werd zijn

naam als van een' heilige der Kerk algemeen vereerd. In veel lateren tijd nam

een onbekende — die zich zelven den naam van Marcellinus — den leerling

van Willebrord en kweekelmg der Utrechtsche school — toeëigende, de taak

op zich , om Suitberts levensgeschiedenis nit de opgesierde berigten der over-

levering zamen te stellen; maar hij deed dit met zulk eene overdrijving en

ligtgeloovigheid, dat waarheid en verdichting daarin onmogelijk te onderschei-

den zijn. Al moeten wij het bejammeren, dat deze verdichter, uit zucht om

de nagedachtenis des Heiligen te verheerlijken, haar in eene wolk van fabe-

len heeft gehuld, toch straalt er genoeg licht door die nevelen heen , om Suit-

berts naam, na dien van Willebrord, het eerst met dankbare en eervolle on-

derscheiding te blijven vermelden.

ADELBERT.

Naast Suitbert plaatsen wij Adelbert, een' monnik met koningsbloed in de

aderen^), die gelijktijdig met Willebrord herwaarts den overtogt deed, en,

vermoedelijk omdat hij in Ierland het kerkelijk ambt van Diaken bekleed

had, door de oude geschiedschrijvers bestendig de Leviet genoemd wordt. Hij

hield zich, gedurende de eerste jaren van zijn verblijf in deze gewesten, ten

naauwste aan Willebrord aangesloten, totdat hij, omstreeks het jaar 726,

door dezen naar Kennemerland werd gezonden, om dadr aan het hoofd der

Evangelische zending te staan; en de diepe steeds klimmende eerbied, waar-

mede zijne nagedachtenis , vele jaren lang na zijn verscheiden , in deze streken

vereerd werd , de afgodsbeelden door hem nedergeworpen , en de Christen-

kerken , die hij in den omtrek stichten liet ,
getuigden , met welk een' blaken-

den ijver hij zich van den hem opgedragen last gekweten heeft. Veelal zijn ver-

blijf te Egmond houdende, dat toen nog Eallnm werd genoemd, genoot hij

dadr gastvrije inwoning bij zekeren Eggo , van wien het vermelde dorp zijnen

naam zou verkregen hebben. Nog eenmaal bezocht hij in lateren leeftijd

Engeland, maar het was slechts om aan zijn vaderland zijnen afscheidsgroet

over te brengen. Hij keerde van daar naar Egmond terug, waar hij tusschen

de jaren 740 en 745 gestorven zal zijn. Eene houten kapel wees eerst zijne

grafstede aan, waarbij zijn naam als beschermheilige van Kennemeroord werd

aangeroepen , totdat hem een veel grootscher en duurzamer gedenkteeken , in

de vermaarde abdij van Egmond, werd gesticht.

1) Zoo althans de overlevering geloof verdient. Dat hij de zoon van Edilhald, den

koning der Deïren , zou geweest zijn , wordt te regt gehouden voor een verdichtsel van

lateren tijd
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ENGELMÜND.

Gedm-ende Adelberts veeljarig en werkzaam leven , vond deze een' wakkeren

medehelper , of eenen opvolger na zijnen dood, in Eugelmund, een' priester en

abt der Benedictijner orde , in Engeland geboren , maar van Friesche afkomst,

den tweeden Apostel der Noordhollandsclie zeekusten, die voornamelijk te

Velzen zijne woonj^laats gevestigd had, en aldaar, te midden van den lieftigen

tegenstand, waarmede de Kennemers zich tegen de Evangelieprediking bleven

verzetten, door eene hevige ziekte aangetast, zijn leven eindigde. Eene luis-

terrijke begrafenis viel hem ten deel. Later werd hij als de patroon van Velzen

vereerd. Talrijke bedevaartgangers bezochten jaarlijks zijn graf ^). Nog altijd

blijft zijn naam in die streken door de Engelmundsche beek bij de late nako-

melingschap bewaard.

WEEENTRID.

De laatste, dien wij met genoegzame zekerheid of hooge waarschijnlijkheid

onder Willebrords medgezellen zijne plaats kunnen laten behouden, is AVerenfrid.

Wie nog van Arnhems liefelijk glooijende heuvelen het oog door de ruime

Betuwe weiden laat, en den rijzigen dorpstoren van Eist zich uit haar midden

ziet opheffen, wijde een' oogwenk zijne dankbare herinneinng aan den man , die,

in 726 door Willebrord derwaarts gezonden, tot de eerste en verdienstelijke

Evangelieverkondigers in ons vaderland behoord heeft. Ook dlders , te Wester-

voort, waar hij reeds eene kapel voor de Christelijke eeredienst vond ingerigt, te

Duurstede en in het meer verwijderde Medemblik, treffen wij dezen moedigen

zendeling aan. Toch schijnt Eist de hoofdzetel zijner werkzaamheid te zijn ge-

bleven, waar hij het vroegst gebouwde bedehuis stichtte, en zijne laatste

rustplaats vond.

DE EWAIiDUSSEN.

Onder Willebrords medgezellen vinden wij eindelijk ook de twee Ewaldussen

opgeteld ; en , al heeft men met goed regt de juistheid dezer opgave in twijfel

getrokken; al blijft het eenigermate betwistbaar, of zij binnen de tegenwoor-

dige grenzen van ons vaderland gewerkt en gepredikt hebben — zij verdienen

toch niet — vooral wegens het tragische van him uiteinde — hier met stil-

zwijgen te worden voorbijgegaan. Ook in Engeland geboren, maar in Ierland

1) Molanus sclu'ijft van hem: «'Voorts is de H. Engelmundus ook nog in onzen tijd

vermaard geweest, door het doen van verscheiden mirakelen, en wordt gehouden voor

den patroon tegen de tandpijn. Maar zijn hoofd, dat met goud besiagen was, is voor

eenige jaren gestolen geworden."
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opgevoed
, gevoelden zij zich , iets korter of langer na Willebrords vertrek, oi^ge-

wekt, om het schoone door hem gegevene voorbeeld te volgen. Of zij broe-

ders geweest zijn, valt uit het gelijkluidende vanden naam dien zij droegen,

niet aanstonds af te leiden. Genoeg, zij werden wegens het verschil van hoofd-

haar, door den bijnaam van de wiUe of Monde, en zwarte van elkander onder-

scheiden. Zij waren , als broeders , één in liefde en ijver voor Christus en Christen-

dom, streefden te zamen heldhaftig de grootste gevaren te gemoet, en bleven

vereenigd tot in hunnen dood. Eerst als de Apostelen der Tubantiërs opgetreden,

die het tegenwoordige Twente en de aangrenzende streken van Westfalen be-

woonden , schijnen zij later , indien wij de legende aangaande hun verscheiden als

veilige aanduiding mogen volgen, meer zuidwaarts afgedaald en den Rijnkant digter

genaderd te zijn. Hier zouden beiden, midden inhumie loopbaan gestuit, de marte-

laarskroon verwerven. Zij vervoegen zich, zoo luidt het verhaal, bij een' bewoner dier

landstreek , met verzoek om hen naar den vorst of overste des lands te willen geleiden,

aan wien zij iets van hooge waarde hadden over te brengen. De Heiden verklaart

zich daartoe bereid, en biedt hun, totdat aan hun verlangen zou voldaan zijn,

herberging in zijne woning aan. Maar naauwelijks is hij door de liederen en

psalmen , die de beide zendelingen van tijd tot tijd aanhieven , als mede door het

draagbare altaar , dat zij met zich voerden , tot de ontdekking gekomen , dat de

vreemdelingen Christenen zijn , of deze vriendschappelijke gezindheid is in haat

en verbittering verkeerd. Hij vreest, en deelt deze vrees aan anderen mede , dat

zij , bijaldien hun opperhoofd een gunstig oor aan deze prediking leenen mogt,

zouden kminen gedwongen worden , de godsdienst der vaderen te verzaken. Van

niets kwaads bewust , worden de beide zendelingen onverhoeds aangegrepen , en ter

slagtbank gesleept. De blonde Ewald wordt aanstonds afgemaakt met het zwaard

,

maar den ander is eerst nog , door de verscheuring en verminking van al zijne

ledematen , de gruwzaamste marteling bereid. Hunne ligchamen worden in den

vloed geworpen, en de opsierende legende laat hunne lijken stroomopwaarts drijven,

en de plek, waar zij kwamen aanspoelen, door een hemelsch licht zóó lang over-

straald blijven , totdat zij , door geloofsbroeders ontdekt , met al de eer , aan mar-

telaars des geloofs verschuldigd, begraven worden.

WULFKAN VAN SENS.

^Vij gewaagden reeds met een enkel woord van nog andere zendelingen

,

die, van elders overgekomen, onafhankelijk van Willebrord werkzaam waren,

of althans in geene regtstreeksche betrekking tot hem stonden. Ook hier

zouden meerderen te noemen zijn ; maar hunne verdiensten worden geheel in

de schaduw gesteld en verdonkerd door die van den Frankischen edelman

Wiüfran , Bisschop van Sens , in Champagne , die , als wij op het doel van

zijn pogen, het veld zijner werkzaamheid en de vrucht zijns arbeids letten,
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onder Willebrords medearbeiders met eere zijne plaats bekleedt, en niet min-

der dan deze , in den meest eigenlijken zin des woords , de Apostel der Friezen

verdient genoemd te worden.

Wulfran was in het jaar 651 uit een adellijk geslacht te Gastenois geboren.

Zijne innige, zij het ook in ons oog ietwat bekrompene, vroomheid dreef hem

aan , nadat hij reeds den Bisschoppelijken zetel beklommen had , den monniks-

stand te kiezen, en in een klooster te Fontenelle de afzondering der eenzaam-

heid te zoeken. Daar echter verrees nog schooner en grootscher levensdoel

voor zijnen geest. Door eene Goddelijke openbaring achtte hij zich aangemaand

en geroepen , als Evangeliebode onder de Heidenen op te treden en werkzaam

te zijn. Die Goddelijke openbaring, welke Wulfran, vermoedelijk in een nach-

telijk droomgezigt, meende ontvangen te hebben, mag wel de stem van het

ontAvakend bewustzijn geweest zijn, gelijk dit in meerdere gemoederen sprak,

dat hetzelfde Frankrijk , dat vroeger zijne boden des heils mede naar deze

gewesten had uitgezonden , zich gedurende het laatste tijdpei'k over het zie-

lenheil der nog in het Heidendom verzonkene Friezen, die men door kracht

van wapenen zocht ten onder te brengen, veel te weinig bekommerd had.

Niet door Engeland of het verder gelegene Ierland, mogt Frankrijk zich

nog langer laten beschamen ! En welk eene aanwinst zou het voor de kerk

mogen heeten, indien het hem gelukken mogt, die onbuigzame Friezen, en

onder dezen den onbuigzaamsten van allen , Radboud zelven , te bekeeren tot

het geloof!

Geheel met dit denkbeeld vervuld , wilde Wulfran zich geenszins vergenoegen

,

in Willebrords voetstappen te treden , die , bij den aanvang zijner Evangeliepredi-

king , zich meest of uitsluitend tot die oorden had beperkt , waar hij van Rad-

bouds tegenwerking het minst te vreezen had. Hij vatte het koene besluit

op, den koning in het hart zijner staten op te zoeken en zich regtstreeks tot

hem te wenden. Een vaartuig, dat de Seine afvoer, bragt hem, en zoo velen

als hem op dezen togt vergezelden , aanstonds naar Frieslands noordelijke kusten

over. Eene gewaagde en hagchelijke onderneming voorzeker! welke Wulfran

nogtans met zulk eene onversaagdheid aanvaard en doorgezet heeft, en waarin

hij, voor een deel althans, boven en tegen verwachting zóó gelukkig geslaagd

is , dat wij onwillekeurig geneigd worden , aan dezen zendeling nog veel meer-

dere stoutmoedigheid en geestkracht , dan aan Willebrords karakter eigen was

,

toe te kennen. Intusschen gebiedt de billijkheid , tot eene juiste bepaling onzes

oordeels , een en ander , wat hierbij in aanmerking verdient te komen , niet uit

het oog te verliezen. Plaatsen wij, gelijk door sommigen is geschied, Wulfrans

vertrek naar Friesland, omtrent het jaar 700, toen Radboud wel reeds bij

herhaling voor Pepijns zegevierende wapenen had moeten zwichten, maar nog

weinig van zijne fierheid en niets van zijnen haat tegen het Christendom had

afgelegd, dan zekerlijk ging zoodanige onderneming van de grootste gevaren

I. 9
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vei'gezeld ; hoewel wij dan mede niet mogen vergeten , dat wij ook Willebrord

reeds vroeger, op Fositenland, met de grootste onverschrokkenheid tegenover

den vernederden maar nog altijd gevreesden vorst der Friezen zagen staan.

Nemen wij , daarentegen , met anderen aan , dat Wulfrans reize eerst onder de

regering van Karel Martel heeft plaats gehad, dan valt zij in een tijdj)erk,

waarin wel niet elk gevaar geweken noch Radbouds gezindheid grootelijks

veranderd was, maar toch de kracht van dezen eertijds magtigen en geduch-

ten tegenstander voor goed was gebroken, en het eigenlijke Friesland voor de

Frankische zendelingen veel toegankelijker was geworden ^). Bovendien vinden

wij in Wulfrans gevolg Gangulphus, Hertog van Bourgondië , vermeld, dien

wij ons veelligt van edelen en schildknapen gelijfstaffierd moeten denken. Deze

was door den groothofmeester van het Frankische rijk hem ter zijde gevoegd

,

zij het al niet om het ontbloote ZAvaard in de schaal der bekeering te Averpen

,

dan toch om zeker ontzag in te boezemen , en het hoofd des zendeliugs , waar

het bedreigd werd , als met de vleugelen der wereldlijke magt te beschermen.

Hierdoor gerugsteund en bemoedigd , maar veel meer nog door zijn geloofs-

vertrouwen gesterkt , treedt Wulfran te midden der heidensche bevolking van

het noordelijke Friesland op. Zijne prediking is geheel in overeenstemming

met die , welke wij van Willebrords lippen hoorden vloeijen , toen deze , om

rekenschaj) Aan de gepleegde heiligschemiis te geven , in Radbouds tegenwoor-

digheid verscheen. Hij toont de dwaasheid aan , van in slaafsche aanbidding voor

Godlieden neder te knielen , die door zwakke menschenhanden, vut hout en steen

of broos metaal vervaardigd zijn , en door het vuur verteerd kunnen worden. De

God , door hem aan de Heidenen verkondigd , is de onbegrijpelijke , de onzien-

lijke , de eeuwige en almagtige Schepper en Bestuurder van hemel en aarde

,

de Regter der wereld, en hij Avijst hun den hemel als Zijne woonplaats en

den troon Zijner heerlijkheid aan. Zijne vrijmoedige prediking baart ergernis

,

en ontmoet aanvankelijk heftigen wederstand; maar het Avondergeloof dier

tijden komt hem te hidpe en strijdt als magtige bondgenoot aan zijne zijde.

Een sterk sprekend voorbeeld vinden wij hiervan in de A'olgende legende.

Een jongeling, Ono geheeten, was doorliet lot gedoemd, om aan de Goden

opgeoiferd geworden. Vruchteloos had Wulfran tot hiertoe het gruwzame ge-

bruik der menschenofifers bestreden. Vruchteloos zoekt liij ook thans , door zijne

tusschenkomst en A'oorspraak , het leven des ongelukkigen te redden. Men eischt

een teeken A^oor het bestaan en de magt dier Godheid, Avier dienaar hij zegt

te zijn, en welke van menschenofifers gruAvt. Men laat het hem vrij, terwijl

1) De gissing vaa den Hoogleeraar Eoyaards, dat Wulfran gedurig en bij herhaling

van Foutenelle naar Friesland , en van daar naar zijn klooster heen en weder is ge-

reisd, komt ons min waarschijnlijk voor, en is kennelijk ontstaan uit de poging, om
de zeer verschillende en tegenstrijdige berigten , aangaande het jaar , waarin AVulfran

zijne zendingsreize ondernomen heeft, met elkander in overeenstemming te brengen.
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men in liet harte zijn onvermogen daartoe bespot , den jongeling door de kracht

zijner gebeden te verlossen, en gaat tot de voltrekking van het vi-eesselijke

vonnis over. Maar zie, de koord, waaraan de ten doode gegrepene moet wor-

den opgehangen, breekt, en dit gelukkig toeval wordt zijne redding. Het

geldt als de kennelijke verhooring , als de vi-ucht en de uitwerking van Wul-

frans gebed — en de zendeling vindt van nu af niet langer afkeerige, maar

voor zijne prediking geopende ooren en harten.

Volgens de berigten van Wiilfi'ans oudsten levensbeschrijver, werd zijne

zending, door nog andere teekenen bekrachtigd, met den gelukkigsten uitslag

bekroond. Al nemen wij de vrijheid hierop iets af te dingen , dan schijnt de

Frankische zendeling toch in zijn pogingen — door van buiten werkende

omstandigheden begunstigd — zeer voorspoedig geslaagd te zijn. Vele edelen

en aanzienlijken van den lande, in den omtrek van het Vlie en elders,

lieten zich door hem doopen. Ook de zoon des Frieschen konings behoorde

tot de nieuwbekeerden, die van Wulfrans hand den doop ontvingen. Wat

meer zegt! Op Radboud zelven schijnt "Wulfrans prediking niet zonder invloed

gebleven te zijn, daar deze vorst, gedurende zijne laatste levensjaren, veel

mindere afkeerigheid van het Christendom en veel meerdere toenadering tot

de eertijds door hem gehate en verachte godsdienst heeft doen blijken. Hoe-

veel deel de staatkunde aan de verandering dier gezindheid gehad hebbe,

moeten wij natuurlijk hier onbeslist en buiten rekening laten. Doch ware hij

dezelfde onverzoenlijke vijand des Christendoms gebleven , dan zoude de open-

bare toetreding zijns zoons naauwelijks denkbaar, dan zoude ook de oorsprong

van het nu volgende verhaal — gesteld zelfs, dat het als geheel verdicht of

hoogst onzeker moest beschouwd worden — ons volstrekt onverklaarbaar zijn.

Wie onzer lezers kent het verhaal van den voorgenomen' doop van Ead-

boud niet? Wie hunner heeft niet aanstonds den Frieschen koning voor den

geest, zoo als deze, in den plegtigen en veel beslissenden oogenblik, die hem

voor altijd aan de kerk van Clu'istus moet verbinden, eensklaps zich met de

vraag tot Wulfran rigt
, „ waar zijne vaderen , de helden en koningen van Fries-

land, sinds hun verscheiden , zich bevonden?" en nu, op het antwoord des pre-

dikers, „dat dezen, als zonder het sacrament des doops gestorven, allen ver-

loren waren," den reeds opgeheven' voet haastig uit de doopvont terugtrekt,

waarin hij gereed stond af te dalen. Wel heeft men, in lateren tijd, de waar-

lieid van dit feit ontkend of in twijfel getrokken , en wij zijn verre van dit

berigt, op historische gronden, zóó gestaafd te achten, dat het boven alle

bedenking verheven zij. Toch verdienen, naar ons oordeel, die vaderlandsche

geleerden, welke het pleit voor de bestredene echtheid dier legende of liever

voor de werkelijkheid van het gebeurde , op nieuw op zich genomen hebben

,

allezins gehoord te worden ^). Het verhaal zelf is niet enkel door latere,

^) Westendorp en Delprat.

9*
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maar ook door vroegere gescliiedsclirijvers vrij eenstemmig medegedeeld, en

het stilzwijgen van een' enkelen hunner is niet van dat gewigt, om het reeds

daarom verwerpelijk te keuren. Bovendien, wanneer wij niet enkel naar uit-

wendige getuigenissen zoeken, maar ook en bovenal naar inwendige bewijs-

gronden vragen, dan komt het ons voor, dat deze legende — schoon zij bij

mondelinge overlevering iets hooger gekleurd, opgesierd of uitgebreid zij gewor-

den — in zich zelve niets onwaarschijnlijks heeft, maar veel meer den stem-

pel der waarheid draagt.

Onverschillig kan het ons zijn , of de doopvont te Medemblik , Hoogwoude

of elders zij geplaatst geweest. Als eene fabel moge het gelden, dat Radboud

weinige dagen na dit voorval gestorven zij. Bedenkelijk moge het ons blijven—
wat wij mede vei-haald vinden — dat de half bekeerde maar tei'uggetreden

en weder afvallige vorst, daarna nogmaals geweifeld en Willebrord zelven

vruchteloos tot zich ontboden liebbe. Maar dat de krijgshaftige en ontembare

Fries liever met de helden van zijn voorgeslacht in Wodans Walhalla, of,

moest het zijn, in de verblijfplaats der verdoemden, dan met de Christenen

in den hemel heeft willen zijn , moeten wij dit niet even natuurlijk vinden

,

als dat later de Mexikaan voor eenen hemel gruwde, waarin hij ook Span-

jaarden zoude ontmoeten ')? Dat de Frankische Bisschop in zijn' weigemeen-

den maar bekrompen en overdi-even godsdienstijver, zonder eenige verschooning

,

het vonnis der eeuwige verdoemenis over Kadbouds ongedoopte en onbekeerde

voorvaderen zal hebben uitgesproken, — is het niet evenzeer in overeenstem-

ming met den geest en het karakter dier eeuw, als dat Wulfran met zijne

tijdgenooten — gelijk ons in datzelfde verhaal verzekerd wordt — zulk eene

terugkeering en verandering alleen uit eene plotselinge ingeving en verleiding

des duivels heeft weten te verklaren?

Door deze uitkomst in zijne zoetste hoop, in zijne schoonste verwachting

teleiirgesteld , verliet Wulfran de Friesche kusten en keerde naar zijn vader-

land terug. Hij zocht zijne kloostercel te Fontenelle weder en stierf daar

den 20stea Maart des jaars 720, ongeveer een jaar nadat Radboud, een der

laatste en krachtigste voorstanders en vertegenwoordigers van het wegstervende

Heidendom, van het tooneel zijns woeligen en bedrijvigens levens was afgetreden.

Ij Een Amerikaansche Cazike, die lu het jaar 1511 levea eu vrijheid, zoo lang

hij vermogt, tegen de Spanjaarden verdedigd had, was eindelijk met de wapenen in de

hand gevangen genomen en veroordeeld om levend verbrand te worden. Toen hij reeds

aan den paal was vastgebonden , naderde een Franciskaner monnik tot hem , en

bezwoer hem het crucifix, dat hij hem toereikte, te kussen, met de bijgevoegde verzeke-

ring, dat alsdan » de hemel zich voor hem zoude ontsluiten." n Komen er ook Span-

jaarden in den hemel?" vroeg de ongelukkige. » Ja ," antwoordde de monnik, //althans

de vromen onder hen." < Nu ," was het wederwoord, «dan wil ik liever ter helle

varen, dan aanlanden in eene plaats, waar ik nogmaals zulke wreedaards zoude kunnen

aantreffen."
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Heeft Wulfran welligt Willebrord in stoutmoedigheid overtroffen, moge-

lijk lag het ook in den aard van zijn karakter, eerder dan deze, door den

tegenspoed ontmoedigd te worden. Welk een triumf ware hem ook bereid ge-

weest; hoeveel spoediger ware de strijd, dien het Christendom thans nog jaren

lang in diezelfde oorden zou te strijden hebben, tot eene beslissing gebragt!

Welk eene kroone zou het dankbare nageslacht voor zijnen schedel hebben

gevlochten, indien hij in de volstandige bekeering van eenen Radboud had

mogen juichen, weldra gevolgd, gelijk zich denken liet, door de toetreding

van het grootste deel zijner onderdanen. Toch had hij veel , zelfs zeer veel

verrigt, wat geen storm des tijds na zijnen dood zou kunnen verwoesten. De

onpartijdige geschiedschrijver berekent de waardij zijner verdiensten veel meer

naar zijn roemvol pogen en streven , dan naar de door hem verkregene iiit-

komst , en erkent met dankbaar gevoel , dat Wulfran van Sens , naast Wille-

brord en diens medearbeiders, onder de leiding der Voorzienigheid , mede eene

belangrijke taak vervuld en volbragt heeft , om het licht van het Goddelijk

Evangelie te doen doordringen in het Heidensche Nederland.

B. TER Haak.



VIJFDE TAFEREEL.

BONIFACIUS.

Omstreeks den tijd , toen Willebrord met zijne elf togtgenooten Engeland

verliet , om zicli in ons vaderland te vestigen , ten einde het Christendom hier

in te voeren, — omstreeks het jaar 690 derhalve, of althans niet veel vroe-

ger — lag aan gindschc zijde van het Kanaal een der rijkste en aanzienlijkste

personen van geheel Engeland op het ziekbed. Men kan deze bijzonderheid

bijna even belangrijk noemen voor de verbreiding des Christendoms onder de

Heidenen, als de reis van Willebrord. De aanzienlijke man toch beschouwde,

zoo als het gewoonlijk gaat , gedurende zijne ziekte , rijkdom en waardigheden

eenigzins anders dan in zijne gezonde dagen. Toen had hij daar den hoogsten

prijs op gesteld. Toen was het zijn vurigste wensch, dat het meest geliefde

van zijne kinderen, Winfried, hem in 680teKirton, in Devonshire
,
geboren,

de erfgenaam van zijn' rang en zijne bezittingen mogt worden. Wat de knaap

zelf verlangde , dat hij naar een klooster mogt worden gezonden , om zijn leven

aan de godsdienst te wijden, werd door den vader volstrekt geweigerd. Een

bezoek van rondreizende geestelijken in de ouderlijke woning had dat verlan-

gen bij Winfried , die toen naauwelijks vijf jaren oud was , opgewekt ; maar

er werden geene beloften gespaard , en als deze niet baatten , ook geene be-

dreigingen , om hem daarvan te doen afzien ; en zeker zou hij de toestemming

van zijnen vader niet hebben verkregen , wanneer deze niet ernstig ziek was

geworden , waardoor hij het ijdele van aardsche grootheid en de uitnemende

waarde der godsdienst duidelijk leerde inzien. Nu werd de begeerte van Win-

fried ingewilligd , en zoo was die ziekte het middel , dat hem den weg baande

,

om zich te bereiden voor eenen werkkring , als dien van Willebrord , waarin

hij , met meer vrucht nog dan deze , arbeiden zou en zich den eernaam ver-

werven van Apostel der Buitschers. Het is namelijk de beroemde Bonifacius

,

welken naam hij later heeft ontvangen, in wiens jeugd het gemelde heeft

plaats gehad.

Uit de destijds in Engeland \Tij talrijke kloosters werd dat van Adescan-

castre (Exeter) gekozen , om er hem zijne eerste opleiding tot den geestelijken

stand te doen ontvangen. Later bezocht hij, tot zijne verdere ontwikkeling,

ook andere kloosters. Overal onderscheidde hij zich door vele voortreffelijke

hoedanigheden , inzonderheid door eene buitengemeene vlijt. Eindelijk begaf hij
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zich naar het klooster Nhuts-celle in Southamptonshire , waar hij , onder de

leiding van den abt Wynberth , de grootste vorderingen maakte.

In het laatst genoemde klooster schijnt Bonifacius, na er tot priester te zijn

gewijd, ook zijne vaste verblijfplaats te hebben gevestigd, totdat hij het be-

sluit opvatte, om Willebrord te volgen. Dit geschiedde echter eerst in het

jaar 716, toen hij alzoo den ouderdom van zes en dertig jaren bereikt had.

Van zijne verrigtingen en lotgevallen tot op dien tijd is weinig bekend. Al-

leen wordt ons berigt, dat hij beroemd werd door zijne vroomheid, geleerd-

heid en welsprekendheid, en dat men hem meermalen riep tot de behande-

ling van belangrijke zaken. Toen er eens eene synode werd gehouden, waar

men het niet eens kon worden over de beslechting van zekeren twist, en

daarom het besluit nam, om iemand tot den Aartsbisschop van Canterbury te

zenden, ten einde voorlichting te vragen, werd die zending, op voorstel van

Wynberth en andere abten, aan Bonifacius opgedragen. Het vertrouwen, dat

men in hem stelde, werd door de wijze, waai'op hij zich van deze taak kweet,

nog verhoogd, zoodat hij in het vervolg gedurig verkoren werd tot lid van

synodale vergaderingen. Ook deed hij zich kennen als een uitstekend volks-

leeraar. Zijn oudste levensbeschrijver, Willibald, een zijner tijdgenooten

,

getuigt aangaande zijne prediking het volgende: „Bij de kracht der bestraffing

ontbrak de zachtmoedigheid niet, en de kracht der prediking niet bij de

zachtmoedigheid. De zachtheid der liefde matigde den ijver. Aan rijken en

magtigen, aan kinderen en slaven gaf hij een gelijk onderrigt vol heilige

vermaning , zóó , dat hij noch de rijken door vleijerij vertroetelde , noch de

slaven of kinderen door gestrengheid te veel bezwaarde; maar, volgens het

voorschrift van den Apostel, is hij allen alles geworden, om allen winst aan

te brengen."

Ongaarne zagen zijne kloosterbroeders hem in 716 vertrekken. Zij poogden

hem terug te houden; maar hij beschouwde het als eene schuld, die hij aan

de Heidenen te betalen had, en als een' door Christus hem opgelegden pligt,

onder de Heidenen werkzaam te zijn als Evangelieprediker. Door een paar

monniken vergezeld
,

ging hij naar Londen , begaf zich daar aan boord van

een schip , dat naar ons vaderland zou stevenen , en stapte te Wijk bij

Duurstede aan land.

Het kon Bonifacius onmogelijk onbekend zijn, dat Willebrord hier reeds

langer dan het vierde gedeelte eener eeuw zich opgehouden had. Waarschijn-

lijk hebben de gunstige berigten, die van hier naar Engeland werden over-

gebragt, aangaande het wel gelukken der pogingen van Willebrord en zijne

medezendeliugen tot invoering van het Cliristeudom in deze gewesten, hem

opgewekt om zich herwaarts te begeven. Zeker is het althans , dat het destijds

zijne bepaalde bedoeling -was , om hier te lande tot de verbreiding des Chris-

tendoms mede te werken; want toen het hem al spoedig na zijne aankomst
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bleek , dat de gelegenheid daartoe gesloten was , keerde hij naar Engeland

terug.

Bonifacius kwam hier, namelijk, juist in den tijd, toen de Frlesche koning

Radboud van den oorlog , dien de Franken , na den dood van Pepijn , onder-

ling voerden, gebruik trachtte te maken tot herovering van de hem door de

Franken ontweldigde landstreken. Reeds had hij Utrecht , den hoofdzetel van

het Christendom hier te lande, bemagtigd. Willebrord was met de andere

zendelingen gevlugt. Door dat alles zag Bonifacius zijne oogmerken geheel

verijdeld. "Wel beproefde hij nog den Frieschen koning , dien hij te Utrecht

ging bezoeken, gunstiger voor het Christendom te stemmen, maar dat was

vruchtelooze moeite.

Wanneer Bonifacius toen reeds het voornemen had gekoesterd, om in veel

uitgebreider' kring , dan alleen in Friesland , het Christendom voort te planten

,

is het moeijelijk te verklaren, waarom hij nog in dat zelfde jaar de terugreis

naar Engeland deed. Hij keerde derwaarts evenwel niet terug met het plan om
er te blijven, maar denkelijk om te wachten, totdat het Willebrord weder mo-

gelijk zou wezen , zijnen arbeid in Friesland voort te zetten. Daarom gaf hij

geen gehoor aan den wensch zijner kloosterbroeders, die hem, in plaats van

den intusschen overleden' Wynberth, tot abt ^-ilden verheffen. Dat hij nog-

tans Engeland weder verliet , vóórdat Willebrord naar Friesland kon tei'ugkee-

ren, is zeker grootendeels toe te schrijven aan den invloed van den Bisschop

van Winchester, Daniël. Het was althans op raad van dezen, dat Bonifacius

zich in 718 naar Rome begaf, ten einde door den Paus te worden gemagtigd

tot de Evangelieprediking onder de Heidenen.

Die reis naar Rome was voor de verdere werkzaamheid van Bonifacius van

het hoogste gewigt. Hij ontving van Paus GregoriusH eenen lastbrief „om tot

alle volken te gaan , die nog in de dwaling des ongeloofs verkeerden , en hun

de verborgenheid van het koningrijk Gods, door de prediking van het Oude

en Nieuwe Testament, bekend te maken," maar hun ook tevens te bevelen,

„dat zij zich, in gebruiken en tucht, naar de voorschriften van den Roomschen

Stoel zouden gedragen."

Van het een zoowel als van het ander heeft Bonifacius zich met den

hoogsten ijver gekweten. Rome heeft aan niemand zoo veel te danken voor

de vestiging van haar gezag onder de volken van Duitschland, als aan Boni-

facius, en Duitschland aan niemand zoo veel voor de stichtmg van het ko-

ningrijk Gods onder zijne volken, als aan hem. Zoodra hij de Alpen weder

achter zich had, begon hij in Beijeren en in Thuringen, — waar het Chris-

tendom wel reeds vroeger ingang had gevonden , maar deels weder verdrongen

was geworden door de overheersching der Heidcnsche Saksers , deels door

de onkunde der Christenen zelven, zoo goed als verloren was gegaan, — het

Heidendom te bestrijden. Hij vond echter zulk een' hevigen tegenstand , dat hij
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weinig of niets verrigten kon. Aan bovengenoemden Bisschop Daniël schreef hij ,

dat hij, zonder de besclierming van den vorst derFi'anken, noch het volk re-

geren kon , noch de ouderlingen , diakenen , monniken en nonnen verdedigen

;

en dat hij, zonder zijne hulp, ook de heidensche gebruiken en de afgoderij

niet kon te keer gaan. Daarom begaf hij zich op weg om die hulp in te

roepen; maar dewijl hij toen juist vernam, dat Radboud gestorven was,

besloot hij , vooreerst niet weder naar Thuringen te gaan , maar zich naar

Friesland te begeven.

Zoo kwam Bonifacius ten tweeden male in ons vaderland. Het was hier

thans geheel anders gesteld dan drie jaren vroeger. De verdrevene of gevlugte

Christenen waren teruggekomen. Willebrord bevond zich weder te Utrecht.

De zendelingen konden hunnen ai'beid ongestoord hen^atten ; en zij hadden nu

in Bonifacius een' krachtigen medearbeider. In de omstreken van Woerden

,

Weesp en Velzen, bij Haarlem, moet voornamelijk aan hem de vestiging van

het Christendom worden toegeschreven. Er worden overigens geene bijzon-

derheden omtrent zijne werkzaamheid hier te lande in dien tijd vermeld;

maar nogtans hebben wij een duidelijk bewijs, dat hij zich buitengemeen

moet hebben onderscheiden. Door Willebrord toch, die de gebreken en de

zwakte van den ouderdom begon te gevoelen, werd hem voorgesteld, dat hij

zich tot Bisschop zou laten wijden, ten einde zijn medehelper in het bestuur,

en later zijn opvolger te kunnen worden. Bonifacius wees dit echter van de

hand. Hij verklaarde, dat hij zich die bediening niet waardig achtte, en

beriep zich mede hierop , dat hij nog te jong was , dewijl , volgens de kanonieke

bepalingen , de ouderdom van vijftig jaar vereischt werd, om de Bisschoppelijke

waardigheid te mogen bekleeden, en hij nog maar twee en veertig jaren

telde. Willebrord bleef er desniettemin op aandringen; maar nu gaf Bonifacius

te kennen, dat hij door den Paus naar Duitschland was gezonden , en verzocht

aan Willebrord verlof om derwaarts te vertrekken. De grijze Aartsbisschop

der Friezen beschouwde, even als Bonifacius, den Paus als den stedehouder

van Petrus. Tegen eene lastgeving van hem verzette hij zich niet.

Het is nogtans eene moeijelijk te beantwoorden vraag, waarom Bonifacius, na

drie jaren ^) in Friesland te hebben doorgebragt, niet langer hier te lande wilde

1) De lieer Paris heeft, in zijne voortreftelijke dissertatie over Ludger (bl. 153 vg.),

melding gemaakt van het verschil tusschen de opgave van dezen en die van VVillibald

,

omtrent den tijd, dien Bonifacius hier heeft doorgebragt. Terwijl, namelijk, VVillibald

van drie jaren spreekt, wordtin het geschrift van Ludger over Bonifacius en Gregorius,

van (Jerlieii jaren gesproken. Het schijnt mij echter nog altijd zeker, dat de opgave van

Willibald de juiste is, Bonifacius is hier stellig niet vóór 71ö teruggekomen, en was

toen dus bijna veertig jaar oud. Indien hij hier nu dertien jaar gebleven was, zou hij

bij zijn vertrek reeds over de vijftig zijn geweest, en zich derhalve niet tegen den wensch

van AYülebrord verzet kunnen hebben , op grond , dat hij nog den vereischtcn leeftijd niet

had bereikt om tot Bisschop gewijd te kunnen worden. Daarenboven is het zeker, dat

L 10
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tlijven. Ons vaderland was toch ook een gedeelte van den ridmen werkkring

,

door den Paus hem aangewezen, en in vele streken was de heidensche gods-

dienst hier nog de heerschende. Men heeft wel beweerd, dat Bonifacius te

eerzuchtig was , om tot Willebrord in eene ondergeschikte betrekking te staan;

maar men schijnt daarbij te hebben vergeten, dat hij tot twee malen toe uit

eigene beweging herwaarts is gekomen , om in het kerkgebied van Willebrord

werkzaam te zijn. Liever denke men, dat Bonifacius zijne tegenwoordigheid

in deze gewesten, waar reeds eene geregelde zending tot verdere invoering

des Christendoms bestond, minder noodig achtte: terwijl de magt van Karel

Martel, die, na bloedigen strijd, de opvolger van zijnen vader, Pepijn, was

geworden , thans genoegzaam gevestigd w-as , om hem de noodige bescherming

in die streken van Duitschland te verleenen, welke hij vroeger reeds bezocht,

maar weder verlaten had, omdat hij daar, gelijk wij hem hoorden verklaren,

zonder de bescherming van den vorst der Franken , niets verrigten kon. Hij

keerde nu althans naar Thuringen terug, waar hij in korten tijd, immers nog

in 722, eene groote menigte Heidenen tot het Christendom deed overgaan.

Ook in Hessen maakte hij zeer spoedig groote vorderingen met de invoering

des Christendoms en stichtte er een klooster.

Op zijne reis naar Tlumngen , had Bonifacius eene ontmoeting , die zeer de

aandacht verdient, omdat zij voor ons vaderland gewigtige gevolgen heeft gehad,

en vooral ook , omdat zij ons nader met Bonifacius bekend maakt. Hij kwam

in het klooster Pfalz , bij Trier , waar hij door de abdis Addula , eene dochter

van den Frankischen koning Dagobert U , gastvrij ontvangen werd. Na de mis

te hebben gevierd, hetgeen hij bijna eiken dag deed, begafmen zich aan tafel.

Aan een' kleinzoon der abdis, Gregorius geheeten, werd opgedragen, om gedu-

rende den maaltijd, een gedeelte der Heilige sclu'ift voor te lezen. Toen hij

daarmede geëindigd had, zeide Bonifacius tot hem : „Gij leest goed, mijn zoon!

indien gij verstaat, wat gij leest." De knaap antwoordde, dat hij wel wist,

wat hij gelezen had. Daarop vraagde Bonifacius hem, hoe hij het dan verstond ?

Gregorius wilde nu hetzelfde van voren af nogmaals gaan lezen ; maar Bonifa-

cius viel hem in de rede, zeggende; „Ik vraag niet, mijn zoon! dat gij mij

alzoo zegt , wat gij gelezen hebt , maar gij moet mij nu eens in uwe moedertaal

mededeelen, wat gij hebt gelezen." Als Gregorius beleed, dat hij dit niet kon

doen , bood Bonifacius aan , het hem te zeggen , liet den knaap , die te kennen

gaf dat hij dit gaarne wenschte , alles op nieuw duidelijk lezen , en verklaarde

het vervolgens. Zijne woorden maakten zulk een' diepen indruk op den jeugdigen

Gregorius , dat hij tot zijne grootmoeder zeide , met Bonifacius te willen vertrekken

Bonifacius reeds in 723 ten tweeden male Rome heeft bezocht, en toen daar de wijding

tot Bisschop der Duitschers heeft ontvangen. Ook het voorgevallene met Gregorius, waar-

over in den tekst nader, is minder over een te brengen met een dertienjarig verblijf van

Bonifacius hier te lande.
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om door hem de Heilige schrift te leeren verstaan. En toen Addula hem dit

weigerde, sprak hij: „Lulien gij mij geen paard wilt geven, zoodat ik met

hem rijden kan, zal ik te voet met hem gaan!" De abdis gaf eindelijk hare

toestemming, en van nu af was Gregorius de trouwe medgezel en ijverige

leerling van Bonifacius; een leerling, die zijnen meester in alle opzigten eer

heeft aangedaan.

De gunstige uitslag, die de pogingen van Bonifacius in Thuringen en

Hessen thans bekroonde, werd spoedig door hem aan den Paus bekend ge-

maakt. Hij werd daarop terstond naar Rome geroepen , ten einde den ijverigen

zendelhig, en door hem de Christenen in Duitschland, ten naauwste aan den

Pauselijken stoel te verbinden. In de eerste plaats werd eene geloofsbelijdenis

van hem gevorderd. De Paus keurde haar goed , vermaande hem , dat geloof

zuiver te bewaren en , naar vermogen , anderen daartoe te bewegen ; en ordende

hem, op den 30^'*° November 723, tot Bisschop der Duitschers. Bij deze gele-

genheid deed Bonifacius een' plegtigen eed, waarbij hij getrouwheid beloofde

aan den Paus als zijnen Apostolischen heer.

Meermalen is Bonifacius veroordeeld geworden om zijne onderwerping aan

den Paus, en men heeft hem beschuldigd, dat hij meer de uitbreiding der

Pauselijke heerschappij , dan die van het Christendom zou bedoeld hebben.

Het is zeker niet te ontkennen, dat het Bonificius is geweest, die de Kerk

in Duitschland aan de heerschappij van den Paus onderworpen heeft; maar

men vergete hierbij niet, dat de Paus destijds algemeen gehouden werd voor

den stedehouder van Petrus, en deze voor den eerste der Apostelen, den

plaatsbekleeder van Christus. En hoe ver Bonifacius boven de meesten van

zijne tijdgenooten stond, hij was toch niet boven alle dwalingen van den tijd;

waarin hij leefde, verheven. Dat ziet men ook in de hooge waarde, die hij

aan reliquiën hechtte , van welke hij , toen hij de eerste maal te Rome was

,

eene groote menigte verzamelde, om ze te plaatsen m de kerken, die door

hem gesticht zouden worden. Men doet hem echter groot onregt aan , wan-

neer men hem voorstelt als een' heerschzuchtigen , bijgeloovigen ijveraar voor

eene uitei'lijke kerk-inrigting en voor het oppergezag van Rome, die aan

Duitschland het Pauselijk juk
,
geenszins de zegeningen van het Christendom

,

heeft gebragt. Daartoe was hij te veel doordrongen van den geest der Heilige

schrift. De verdere beschouwing van zijn leven en werken zal ons hiervan

kunnen overtuigen.

Onder de brieven van aanbeveling, die de Paus aan Bonifacius, bij zijn

vertrek uit Rome, medegaf, was ook een voor Karel Martel, den magtigen

huismeijer (groot-hofmeester) van den Frankischen koning. Tot dezen wendde

zich nu Bonifacius in de eerste plaats , en ging vervolgens , — nadat Karel INIartel

een schrijven had uitgevaardigd aan allen , die met eenig gezag waren bekleed

,

om hun te bevelen , dat zij den Bisschop der Duitschers moesten beschermen, —
10*
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met zijn goedvinden , weder naar Hessen. Daar liad nu liet merkwaardige

voorval plaats met den eikenljoom bij Geismar , die door de Heidenen als heilig

vereerd werd. Bonifacius had den moed om , in tegenwoordigheid van eene

menigte Heidenen, den eik omver te houwen. Met verbittering zag men dit

aan , en men verwachtte , dat die heiligscliennis terstond door de Goden gestraft

zou worden. Toen echter de reusachtige boom eindelijk gevallen was, en Bo-

nifacius en zijne medehelpers ongedeerd bleven, verdween de eerbied, dien

men hem toegedragen had, en was men bereid, om aan de prediking van

Bonifacius gehoor te geven. Van dien boom werd eene aan den Apostel Petrus

gewijde kapel gebouwd.

Intusschen vielen in Thuringen velen van het Christendom af, en werd

daar, door sommige Christenen, eene leer verbreid, die in strijd was met die

der Roomsclie Kerk. De tegenwoordigheid van Bonifacius was dringend noo-

dig, zou het door hem aldaar geplante Christendom niet worden uitgei'oeid ,

—

en zijne tegenwoordigheid was voldoende om dit te verhoeden. Er werden

weder onderscheidene nieuwe kerken, alsmede een klooster, door hem in

Thuringen gesticht.

Zijn ijver werd, zoo mogelijk, nog aangevuurd, toen hij in 732 door Paus

Gregorius Hl, den opvolger van Gregorius H, tot Aartsbisschop werd ver-

heven, en hem tevens de magt veideend om overal, waar het noodig was, Bis-

schoppen aan te stellen. Het schijnt echter, dat hij de oprigting van nieuwe

Bisdommen heeft moeten uitstellen , omdat Karel Martel daartoe niet wilde me-

dewerken. Dit heeft welligt aanleiding gegeven , dat Bonifacius, nadat hij zich

ook nog in Beijeren een' tijd lang had opgehouden, in 738 ten derden male

naar Kome ging. Hij keerde van daar in het volgende jaar terug, en regelde

nu , allereerst in Beijeren , met hulp van den Hertog Odilo , den toestand der

Kerk. Vier Bisdommen werden daar door hem opgerigt, namelijk die van

Salzbm'g, Freisingen, Kegensbm-g en Passau. En toen Karel Martel, in 741

,

gestorven was , vond Bonifacius bij zijnen zoon Karloman de meest gewenschte

ondersteuning. Deze droeg hem zelfs de regeling der kerkelijke zaken in

Austrasië op. Bonifacius begon met ook hier een viertal nieuwe Bisdom-

men te stichten, te Eichstadt, te Wurzburg, te Buraburg en te Erfurt;

het laatste schijnt echter niet tot stand gekomen te zijn, en dat van Bura-

bui'g is later weder opgeheven. Daarenboven werd , m April 742 , op verzoek

van Karloman, onder voorzitting van Bonifacius, eene synode van Frankische

geestelijken gehouden, waarschijnlijk te Kegensburg of Augsburg, waar be-

langrijke bepalingen werden gemaakt aangaande de kerkelijke zaken.

Voor dat die synode gehouden werd, gaf Bonifacius aan Paus Zacharias,

die , in 741 , Gregorius Hl was opgevolgd , berigt van Karlomans verzoek.

In zijnen brief hangt hij een donker tafereel op van de Kerk in Austrasië.

Ook maakt hij in dien brief gewag van onderscheidene misbruiken en ongere-
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gelclheden , welko, zoo als men hem verzekerd had, te Rome zelfs plaats

vonden , en spoort den Paus aan die te verbieden : eene vi'ijmoedigheid , die

duidelijk bewijst, dat het Bonifacius toch nog om iets anders te doen was,

dan alleen om de verbreiding der Pauselijke heerschappij ; dat hij vooral ook

verbetering der bedorvene zeden en heiliging des levens trachtte te verbrei-

den. Daarvan getuigen insgelijks de handelingen der genoemde synode, der

synoden te Lestines in 743, te Soissons in 744, en van de in 745, voor

Austrasië en Neustrië gezamenlijk, gehoudene kerkvergadering. Naar aanleiding

van hetgeen de synode in 741 besloten had , vaardigde Karloman een bevel-

schrift uit, waarin men, onder anderen, het volgende leest: „Wij hebben

ook aan de kerken de haar ontroofde gelden teruggegeven; de valsche pries-

ters en de diakenen en geestelijken, die zich die gelden hadden toege-

ëigend, afgezet en tot boete gedwongen. Wij hebben overal aan de dienaren

Gods volstrektelijk verboden, wapenen te dragen, of te vechten, of in het

leger en tegen den vijand te gaan, uitgezonderd aan hen, die uitgekozen

zijn om de goddelijke verborgenheid, namelijk de mis, te vieren, en de be-

schermende reliquiën der heiligen te dragen. . . . Ook hebben wij aan de diena-

ren Gods het jagen en omzwerven in de bossehen met honden ontzegd, alsmede

dat zij havikken en valken hebben." Voorts worden de priesters aan hvume

pligten herinnerd, allerlei heidensche gebruiken, die nog zoo veelvuldig onder

de Christenen plaats grepen , verboden , en straffen bepaald tegen de geestelijken
,

monnikken en nonnen, die zich aan ontucht schuldig maakten. Men kan uit

dit bevelschrift van Karloman zoowel , als uit hetgeen op de latere synoden

verrigt werd, met grond besluiten, dat de geestelijken in Frankrijk over het

algemeen in diepe onkunde verkeerden en veelal een losbandig leven leidden.

Er was groote behoefte aan eenen krachtigen geest en eenen heiligen zin,

zoo als Bonifacius die bezat , om het heerschend bederf tegen te gaan. Wordt

soms tegen hem ingebragt, dat hij met de viiterste gestrengheid dezulken

vervolgde, die als verdedigers der Christelijke vrijheid tegen het juk der

Roomsche overheersching optraden , men maakt zich dan ongetwijfeld aan over-

drijving schuldig en geeft aan de berigten, die omtrent enkelen van zijne te-

genstanders worden medegedeeld, willekeurig eene voor hen veel te gunstige

uitlegging. Bonifacius zelf schrijft aan den Paus ten aanzien der door hem in-

gevoerde hervormingen: „Ik heb veel onregt en vervolging geleden, meest

van valsche priesters , overspelige diakenen en ontuchtige geestelijken." Het

medegedeelde iiit het bevelschrift van Karloman geeft alle reden om het er

voor te houden, dat Bonifacius in deze woorden naar waarheid aanwijst,

waarom velen over zijne gestrengheid zullen geklaagd hebben. Niet hunne

zucht om de Christelijke vrijheid te handhaven , maar hunne onchristelijke

losbandigheid was het, welke hen tegen Bonifacius deed opstaan.

In denzelfden brief aan den Paus , klaagt Bonifacius inzonderheid over de
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moeite , hem berokkend door Aldebertus , of Adalbert , en Clemens. Hij noemt

ben „zeer slechte en openbare ketters, lasteraars van God en van het Katho-

liek geloof." Zijne handelwijze ten aanzien van deze twee heeft hem reeds bij

zijn leven, naar zijne eigene verklaring, aan veel vijandschap en lastering

blootgesteld, en is hem, tot in den jongsten tijd, aangewreven als een bewijs

van heerschzucht en onverdraagzaamheid , omdat zij , door de synode van 745
,

veroordeeld zijn tot gevangenschap , en omdat Bonifacius , toen Karloman, naar

het schijnt, hen in bescherming nam, bij den Paus bewerkte, dat zij nog in

hetzelfde jaar te Rome werden veroordeeld. Wanneer het echter in onze da-

gen door iemand, waarschijnlijk genoemd is, dat Aldebertus „slechts aan bede-

vaarten , reliqmën en oorbiecht geene groote waarde hechtte ;" of, wanneer een

ander omtrent Clemens zegt: „dat hij eenvoudig tot de oud-Britsche kerk

schijnt behoord te hebben, en de vrijheid van deze tegen Bonifacius wilde

vasthouden ," moet men de berigten , die Bonifacius aangaande hen gegeven

heeft, als bezijden de waarheid beschouwen. Volgens zijne verzekering, ont-

trok Clemens zich geheel aan de Katholieke Kerk en het kanonieke regt,

en was Aldebertus een huichelaar en bedrieger, die verzekerde, dat hem door

een' engel reliquiën van eene wonderbare heiligheid van de uiterste einden der

wereld waren gebragt , door welke hij alles kon verkrijgen , wat hij van God

verlangde , en die zelfs verklaarde , een' door Jezus geschreven en uit den he-

mel gevallen briefte bezitten. Als men dit, en wat Bonifacius verder verhaalt,

dat Aldebertus het wijden van kerken aan Apostelen of Martelaren afkeurde,

maar niet , dat ze aan hem gewijd werden ; dat in sommige door hem gestichte

bedehuizen deze woorden door het volk gesproken werden: „De verdiensten

van den heiligen Aldebertus zullen ons helpen" ; dat zijne nagels en haren

,

reeds bij zijn leven , als reliqiiiën werden vereerd ; dat hij dengenen , die hem

hunne zonden wilden belijden, toeriep; „Ik weet al uwe zonden , omdat mij alle

geheimen bekend zijn; het is niet noodig, die te belijden; maar uwe vorige

zonden zijn vergeven: keert gerust en vrijgesproken met vrede naar uwe

huizen terug!" — als men dit alles in aanmei-king neemt, moet men, of de

goede trouw van Bonifacius ontkennen , óf toestemmen , dat hij geenszins te

veroordeelen is, omdat hij op de gevangenzetting van zulk een mensch heeft

aangedrongen.

Minder is het te verdedigen , dat Bonifacius ook Clemens , die zich niet in

alles met de instellingen en de leer der Katholieke Kerk vereenigde , met den

kerker wilde gestraft hebben. Niemand echter , die aan de geschiedenis van het

straffen van ketters denkt , zal hem deswege van groote hardheid beschuldigen.

Desniettemin is het waarheid , dat het bezigen van dwangmiddelen , om de zaak

des Christendoms te bevorderen , van een zuiver Evangeliesch standpunt moet

worden afgekeurd, — en men heeft derhalve regt, om uit die handelwijze

van Bonifacius het besluit te trekken , dat hij niet geheel op een zuiver Evan-
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geliesch standpunt stond; wat bovendien blijkt uit zijne denkwijze over het

oppergezag van den Paus, uit zijnen eerbied voor reliquiën, uit zijne te hooge

waardering van uiterlijke goede werken, uit de in verscliillende opzigten ge-

brekkige kerkelijke leer, die bij verkondigde, ook zelfs uit zijn verzoek aan

de abdis Eadbui'g, om liem een afschrift van de brieven van Petrus te zen-

den, gesebreven met gouden letters, dat hij bij bet prediken vóór zich wilde

leggen, ten einde daardoor zijne vleeschelijk gezinde toehoorders met eerbied

voor de Heilige schriften te vervullen. jNIen zij echter gedachtig aan den tijd

waarin Bonifacius leefde, en men zal zich dan minder over dat verkeerde en

gebrekkige verwonderen , dan over zooveel echt Christelijks in zijne prediking

en zijn gedrag.

Van den inhoud der prediking van Bonifacius kunnen wij ons eene duide-

lijke voorstelling vormen. Vele zijner brieven, die bewaard zijn gebleven,

de besluiten der synoden onder zijn voorzitterschap gehouden , en eenige door

hem opgesteld e leerredenen , geven ons eene getrouwe mededeeling van het-

geen hij predikte.

Op hoedanig eene wijze hij sprak , als hij tot Heidenen het woord voerde

,

kunnen wij uit eenen brief van den Bisschop Daniël afleiden, wiens raad hij

ongetwijfeld heeft opgevolgd. Daniël schrijft hem, dat hij de Heidenen niet

dadelijk moest tegenspreken, wat hunne denkbeelden over de Goden betrof,

maar hun moest doen opmerken , hoe het uit hiume geslachtlijsten der Goden

l:)leek , dat deze naar menschelijke wijze geboren waren. Hij moest hen ver-

volgens trachten te overtuigen, dat de wereld een begin heeft gehad, en hun

vragen, wie haar geschapen had. Indien zij beweerden, dat de wereld eeuwig

bestaan had, moest hij vragen, wie haar bestuurde, vóórdat de Goden waren

geboi'en, en hoe dezen de wereld, die reeds vóór hen en altijd bestaan bad,

aan zich hadden kunnen onderwerpen. Dergelijke vragen moest hij him niet op

eene spottende en beleedigende wijze doen , maar vriendelijk en bedaard. Dan

moest hij van Christus sj)reken, en hun verhalen, hoe, tot op Zijne komst,

de afgoderij geheerscht had , maar dat door Hem de wereld gebragt was tot

de kennis van den éénen waren God.

Het was niet altijd gemakkelijk , de Heidenen te overtuigen , dat het Chris-

tendom nuttig en noodig voor hen was. Zij maakten soms scherpzinnige tegen-

werpingen. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan vindt men in eene der toe-

spraken, door de synode te Lestines in 743 opgesteld, om door de priesters

tot het volk te worden gerigt. Wij lezen daar het volgende: „Er is geen twij-

fel aan, geliefde zonen, dat er sommigen zijn, — mogten het weinigen wezen !
—

die over onze nalatigheid klagen, alsof wij de middelen tot uwe behoudenis

te laat verkondigen; wier droefheid billijk is, indien zij maar het genees-

middel gaarne willen aannemen. Want die niet duldt, dat hij laat genezen

worde, wat klaagt hij over de traagheid van den geneesheer? Maar hoe lan-
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ger de kwaal geduurd heeft , des te grooter nederigheid behoort er te volgen

;

want wie kan eenen trotschen zieke verdragen, die zich zelven zijne kwaal

berokkend heeft, en niet hersteld wil worden?" Er waren zelfs sommigen,

die de vraag opperden , waarom Christus niet eerder gekomen was , als het

waarheid was, dat de menschen door Hem zalig moesten worden. „Waarom,"

vraagden zij, „heeft Hij toegelaten, dat er zoo vele duizende menschen vóór

Zijne vleeschwording verloren zijn gegaan?" Hierop moest geantwoord wor-

den: „Wat beschuldigt gij, o mensch! de Zon der regtvaardigheid , dat zij te

laat is opgegaan , terwijl gij ook , nadat zij opgegaan is , in de duisternis wan-

delt? Of moeten wij ons, omdat de wolken dikwijls den hemel langen tijd

bedekken, niet verblijden als hij weer helder is geworden? AVat dobbert gij,

broeder ! wat dobbert gij vruchteloos ! Zie , thans kunt gij tot de rust der hel-

derheid komen: hoe begeert gij weder het gevaar? Niemand zal u, als gij

gevaar loopt van in den storm om te komen, van de haven willen terug-

houden , omdat gij te laat nadert."

De hoofdzaak, waar Bonilacius in zijne prediking telkens en telkens weder

op aandrong, was heiliging van hart en leven. Het zedelijk-godsdienstige

treedt , in hetgeen wij nog van hem bezitten , verreweg het meest op den

voorgrond. Letten wij maar eens op deze zijne toespraak tot pas gedoopte

Heidenen: „Hoort, broeders! en bedenkt aandachtig wat gij in den doop hebt

afgezworen. Gij hebt den duivel afgezworen en al zijne werken. En welke

zijn de werken des duivels? Deze: hoogmoed, afgoderij, nijd, doodslag, be-

drog, leugen, meineed, haat, hoererij, overspel, alle onreinheid, diefstal,

valsche getuigenis , roof, brasserij , dronkenschap , kwaadspreken , twist , toorn

,

vergiftiging , tooverij , waarzeggerij , bijgeloof, ongehoorzaamheid aan uwe heeren,

amuletten te hebben. Deze en dergelijke zijn de booze werken des duivels,

en deze allen hebt gij in den doop afgezworen, en, gelijk de Apostel zegt:

„Die zulke dingen doen, zijn des doods waardig en zullen het koningrijk

Gods niet deelachtig worden." Maar dewijl wij , door de barmhartigheid van

God ,
gelooven , dat gij van al het bovengenoemde met woord en daad afstand

zult doen , opdat gij vergeving verdient te verkrijgen , vermaan ik u
,
geliefde

broeders! dat gij u herinnert , wat gij den alwetenden God beloofd hebt. Voor-

eerst hebt gij beloofd, te gelooven in God en in Jezus Christus, Zijnen Zoon,

en in den Heiligen Geest, den éénen almagtigen God in volmaakte drie-

eenheid. Deze zijn de geboden Gods, die gij doen en bewaren moet: dat gij

God, dien gij beleden hebt, liefliebt met geheel uw hart, met geheel uw

verstand en met geheel uwe kracht ; vervolgens uwe naasten als u zelven. Aan

deze twee geboden hangt de geheele wet en de profeten. Weest lijdzaam,

barmhartig, goedertieren, kuisch, onbezoedeld. Leert uwen kinderen, dat zij

God vreezen , en uwen dienstbaren insgelijks. Bevredigt oneenigen. Die regt

spreekt , oordeele regtvaardig en ontvange geene geschenken , omdat geschenken
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ook de wijzen verblinden. Neemt den dag des Heeren waar, komt ter kerke,

aldaar biddende en niet pratende. Geeft naar uw vermogen aalmoezen , omdat

,

gelijk water liet viiur uitdooft, akoo aalmoezen de zonde uitdelgen. Ontvangt

gastvrij de vreemdelingen , bezoekt de zieken , helpt weduwen en weezen , geeft

tienden aan de kerken , en wat gij niet wilt dat u geschiede , doet dat aan

geenen ander. Vreest God alleen overal. Gij slaven, zijt onderworpen aan

uwe heeren, en gij heeren, doet regt aan de slaven. Onthoudt het gebed des

Heeren en de geloofsbelijdenis, en deelt die aan uwe kinderen mede, voor

welke gij in den doop borg zijt geworden. Bemint het vasten, hebt de regt-

vaardigheid lief, wederstaat den duivel, neemt ten gelegenen tijde het avond-

maal waar. Deze zijn de werken , die God gebiedt te doen en te onderhouden

,

en die aan deze gelijk zijn."

In dezen geest hooren wij Bonifiicius spreken in alles , wat er van zijne pre-

diking bewaard is gebleven. Op verschillende wijzen zoekt hij aan zijne ver-

maningen ifigang te verschaffen. Dikwijls maakt hij , om de menschen van de

zonde af te schrikken en tot het betrachten van Gods wil op te wekken,

gewag van het toekomend oordeel, bedi-eigt hen, die in de zonde voortgaan,

met eeuwige straf, en stelt daartegenover de zaligheid van hen, die aan

God gehoorzamen. Gedurig komen in zijne leerredenen en brieven woorden

voor, als deze: „Dit moeten wij zeer zeker weten en gelooven, dat al onze

werken of gedachten ten jongsten dage geoordeeld zullen worden. Voor de zon-

daren, die hmine zonden niet willen afleggen en aan Gods geboden gehoor-

zamen, zal er er eeuvnge pijn zijn in het altijddurend vuur met den duivel

en zijne engelen. Maar die zich met geheel hun hart tot den almagtigen God

bekeeren , levende in liefde en gehoorzamende aan Gods geboden , voor hen

zal eeuwige heerlijkheid zijn, gelukzaligheid en blijdschap, met Christus en

zijne heiligen tot in eeuwigheid." Bij voorkeur wijst hij op de zaligheid des

hemels en beschrijft deze soms op cene treffende wijze. Nu eens spreekt hij

dus: „Dan zullen de regtvaardigen in het koningrijk van hunnen Vader

blinken als de zon. Daar zal leven zijn met God , zonder vrees voor den

dood; ddar onvergankelijk licht, en nimmer duisternis; d/iar gezondheid, die

geene ziekte verstoort ; daar volkomene verzadiging voor hen , die nu honge-

ren en dorsten naar de geregtigheid ; daiir geluk, dat geene vrees bederft;

da£r vreugde , die geene droefheid verteert ; ddar eeuwige heerlijkheid met de

engelen en aartsengelen , met de patriarchen en profeten , met de Apostelen en

martelaren, met de belijders en heilige maagden, die Christus volgen, waar

Hij ook henengaat; daar wordt iets, dat grooter en beter, liefelijker en zoe-

ter, aangenamer en beminnelijker is, dan gezegd of gedacht kan worden,

aan de heiligen geschonken , dewijl , zoo als de Apostel gezegd heeft , wat

geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en in geens menschen hart is

opgeklommen, de Heer bei'eid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.'

I. 11
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Elders beschrijft hij den hemel als de plaats, „waar eene zekere veiligheid

IS, eene veilige gerustheid, eene geruste blijdschap, eene blijde eeuwigheid,

eene eeuwige zaligheid , waar de liefde volmaakt is , de vrees vernietigd wordt,

waar eeuwig heil overvloeit, waar de waarheid heerschappij voert, waar nie-

mand bedi'iegt noch bedrogen wordt, waar alles is wat goed is."

Het was echter niet alleen door vrees voor straf en hoop op zaligheid, dat

Bonifacius de menschen van de zonde afkeerig wilde maken en tot gehoor-

zaamheid aan God bewegen , maar hij bezigde daartoe ook vele andere krach-

tige drangredenen. Menige plaats treffen wij in zijne leerredenen aan, die het

ons doet begrijpen, dat men hoogen lof aan zijne welsprekendheid heeft toe-

gezwaaid. Enkele voorbeelden mogen dit staven. „Wilt uwe ziel niet verwaar-

loozen," sprak hij, „maar gelijk gij dagelijks spijze geeft aan uw ligchaam,

ojidat het niet vervalle, dat alzoo goede werken het dagelij ksche voedsel van

uwe ziel zijn. Het ligchaam wordt door spijs gevoed ; dat de geest door \Tome

werkzaamheid gevoed worde. Wat gij aan het sterfelijk vleesch §eeft, wei-

gert dat niet aan de ziel, die altijd zal leven. Het leven onzer ziel is God,

en gelijk het ligchaam dood is zonder ziel, zoo is de ziel dood zouder God."

„God wil niet wonen in een door zonden bezoedeld ligchaam, en daarom

moeten wij ons reinigen van alle besmetting des vleesches en des geestes , op-

dat God in onze harten wone en ons tot alle goed werk leide." „Dit is de

groote adel , dat de aardsche mensch een zoon van God worde , en deze heer-

lijke adel en groote vrijheid moeten door goede zeden ijverig onderhouden wor-

den. De allerhoogste Vader wil geene anderen tot Zijne zonen hebben, dan

goede en kuische en geloovige en Zijne geboden bewarende." „Groot is de

goedheid van God en onuitsprekelijk de goedertierenheid des Scheppers: wij

zijn niet waardig slaven van God te zijn en worden zonen genoemd. Laat ons

er dan naar streven , dat wij door goede werken zoo groot eene erfenis waardig

worden , en laat ons ons zelven niet scheiden van zulk een' goeden Vader , die zich

verwaardigd heeft , ons tot Zijne zonen aan te nemen." „Dat God met alle krachten

bemind worde, die allen bewaart, die aan Hem hun ligchaam en hunne ziel

met een' goeden wil en eene opregte liefde onderwerpen. Want ieder schepsel,

willens of onwillens, is onderworpen aan den éénen God, Zijnen Heer. Maar

dit vermanen wij , dat wij den Heer onzen God met geheel den wil dienen."

„Dewijl de natuur zelve leert, dat geen mensch wil, dat een ander hem schade

,

moet hij dan ook niemand schaden; en gelijk wij verlangen, dat anderen ons

helpen in onze nooden , moeten wij ook anderen , naar ons vermogen, in hunne

nooden helpen, en goedertieren en barmhartig zijn jegens alle menschen
,
gelijk

God de Vader goedertieren en bai'mhartig is jegens ons, die Zijne zon doet

opgaan over goeden en boozen, en den regen aan onze aarde geeft, om het

zaad vruchtbaar te maken, opdat de aarde uitspruite en vrucht voortbrenge,

om ons sterfelijk leven te onderhouden." „Dat wij God altijd als overal te-
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genwoordig ons voorstellen, en indien wij in de tegenwoordigheid van een'

mensch vreezen te zondigen , hoeveel meer voor de oogen van God , die alles

ten duidelijkste ziet, wat wij denken, of spreken, of doen." „Door liefde tot

ons , geliefde broeders ! is onze Verlosser gestorven ; laat ons , uit liefde tot

Hem, leeren ons zelven te overwinnen."

Het zal gewis door niemand, die deze woorden leest, betwijfeld worden,

dat de prediking van Bonifacius iets anders bedoelde, dan de uitbreiding der

Pauselijke heerschappij , noch dat zij iiitnemend geschikt was , om een zedelijk

godsdienstig leven te wekken en aan te kweeken. En het zal ook niemand

bevreemden, dat Bonifacius in zulk eenen geest predikte, wanneer men weet,

dat hij zich, van zijne jeugd af, veel met het lezen der Heilige schriften be-

zig gehouden had, en dat hij bestendig daarmede voortging. Aan eene abdis,

die hem een afschrift van de bijbelboeken had doen toekomen , zond hij eenen

brief van dankzegging, omdat zij hem „den balling in Duitschland, met

geestelijk Jicht getroost had , door het zenden der Heilige schriften , dewijl

hij , die de donkere schuilhoeken der Germanen verlichten moet , zeker in de

strikken des doods valt , indien hij niet het Woord des Heeren tot eene lamp

voor zijnen voet en tot een licht op zijn pad heeft." Toen zijn gezigt begon

te verzwalcken , verzocht hij aan den Bisschop Daniël om een afschrift van

eenige boeken der Profeten , dat door den abt Wynberth nagelaten en zeer

duidelijk geschreven was. „Als God dit uw harte ingeeft," schi'eef hij hem,

„kunt gij mij in mijnen ouderdom geen' grooteren levenstroost verschaffen;

want zulk een afschrift der Profeten , als ik wensch , kan ik hier te lande niet

bekomen , en met mijne reeds verzwakkende oogen kan ik de kleine en ineen-

vloeijende letters niet onderscheiden." Hoe hoog hij de kennis der Heilige

schrift waardeerde, blijkt inzonderheid uit deze woorden, die hij aan eenen

jongeling in Engeland schreef: „Zet alles , wat u zou kunnen belemmeren

,

voortaan ter zijde , en oefen u vlijtig in de Heilige schrift , en zoek daar de

goddelijke wijsheid, die blinkender is dan goud, schoener dan zilver, schit-

terender dan een karbonkel , helderder dan kristal , kostbaarder dan een

topaas. De jongelingen kunnen niets beters zoeken, de grijsaards niets koste-

lijkers bezitten dan de kennis der Heilige schrift, die het vaartuig onzer ziel

bestuiu't, en het, zonder door gevaarlijke stormen schipbreuk te lijden, naarden

zaligen oever van het paradijs en de eeuwige hemelvreugde der engelen voert."

Voorzeker, indien het Bonifacius mogelijk Avas geweest, alles wat hij

wenschte , tot stand te brengen , dan zou hij , overal waar hij kwam om het

Chi'istendom te vestigen , den Bijbel hebben verspreid , allen de gelegenheid

hebben gegevep, om zich daarmede bekend te maken, allen hebben aange-

spoord, om er veel in te lezen.

Tot in het jaar 745 was Bonifacius Aartsbisschop, zonder eenen vasten

zetel te hebben. In dat jaar werd hij echter door Karloman en Pepijn tot

11*
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Aartsbisschop van Meutz benoemd, waarbij tevens bepaald werd, dat de kerk

van Mentz de metropolitaan-kerk van geheel Diiitschland zoude zijn. Hierdoor

was hij in staat, om overal in Duitschland, zoover het Christendom dAar ge-

vestigd was , den toestand der Kerk te regelen. Er worden nogtans weinige

bijzonderheden van zijn leven en werken sedert dien tijd medegedeeld. Ofhij

een werkzaam aandeel heeft gehad in het voorgevallene op den rijksdag te

Soissons, waar Childerich, de laatste koning uit het geslacht der Merovin-

giërs, vervallen verklaard en Pepijn tot koning verheven werd, en ofhij la-

ter , op bevel van den Paus , Pepijn en zijne gemalin gezalfd heeft , wat vroe-

ger algemeen werd aangenomen, is niet onbetwistbaar zeker; ofschoon de

gronden, op welke dit in de laatste jaren door sommigen bestreden is, toch

ook niet voldoende schijnen, om het ongeloofwaardige daarvan te bewijzen.

Met zekerheid weten wij daarentegen , dat hij , in dit tijdperk van zijn leven

,

zich dikwijls heeft opgehouden in het klooster te Fulda , hetwelk hij , kort vóór

zijne benoeming tot Aartsbisschop van Mentz, door zijnen leerling Sturm had

doen stichten: eene stichting, die van uitgebreiden invloed is geweest op de

ontwikkeling en beschaving van een groot gedeelte van Duitschland. Toen dat

klooster gebouwd werd , was de geheele omtrek eene wildernis ; maar de kloos-

terlingen, wier getal nog bij het leven van Sturm, die de eerste abt was,

tot vierhonderd klom, de nieuwelingen en bedienden nog niet eens medege-

rekend , begonnen de velden te bearbeiden en in vruchtbaar land te herschep-

pen. Ook hielden zij zich bezig met allerlei handwerken en kunsten, met

het onderwijs der jeugd, met de opleiding van jongelingen tot geestelijken.

De kloosterschool werd heinde en ver beroemd , zoodat ook velen uit vreemde

landen haar kwamen bezoeken. Zoo werd Fulda een licht in de duisternis,

dat zijne weldadige stralen bleef verspreiden, toen Bonifacius reeds lang uit

zijnen aardschen werkkring weggenomen was.

Van Pepijn ontving Bonifacius de vergunning om , nog bij zijn leven , iemand

tot zijnen opvolger als Aartsbisschop van Mentz te mogen benoemen. Hij had

reeds ettelijke jaren vroeger aan Paus Zacharias gevraagd, dat het hem ver-

gund mogt worden , eenen opvolger in zijne betrekking tot de Kerk in Duitsch-

land aan te stellen, maar dat was hem toen uitdrukkelijk geweigerd. Zijne

betrekking als Aartsbisschoj) van Mentz had hij echter niet aan den Paus,

maar aan den wereldlijken vorst des lands te danken, en daarom wendde hij

zich nu tot dezen. Dit dient wel in het oog te worden gehoixden, bij de be-

schouwing van hetgeen Bonifacius gedaan heeft voor de vestiging van het

pauselijk gezag in Duitschland; want hierviit blijkt, dat hij ten minste de

onbeperkte alleenheerschappij , die de Pausen later zich hebben trachten aan

te matigen, niet heeft ingevoerd.

Toen Bonifacius die vergunning van Pepijn trachtte te verwerven, riep hij

daartoe de tusschenkomst in van zekeren Bisschop Fulrad. Zijn brief aan dezen

,
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bij die gelegenlieid, is eene belangrijke bijdrage tot de kennis van het karakter

van Bonifacius, en van het lot van velen, die in de dienst der Kerk werk-

zaam waren. Hij houdt zich overtuigd, dat het einde van zijn leven nabij is.

Maar wat zal er, na zijnen dood, van zijne leerlingen en medehelpers worden?

„Het zijn" schrijft hij, „bijna allen vreemdelingen. Sonnnigen zijn priesters,

die op vele plaatsen tot de dienst der Kerk en des volks zijn aangesteld.

Anderen zijn monniken , wien het opgedragen is , de kinderen in onze kloos-

ters te leeren lezen. Er zijn grijsaards bij , die langen tijd met mij gearbeid

en mij bijgestaan hebben. Over die aUen ben ik bekommerd. Dat zij na mij-

nen dood toch niet verstrooid, maar door u beloond en beschermd worden!

Dat zij niet worden vei*strooid als schapen, die geenen herder hebben, opdat

ook de volken, die aan de grenzen der heidenen wonen, de wet van Chris-

tus niet verliezen !"— Hij draagt vei-volgens zijnen wensch voor, dat Lulus tot

zijnen opvolger worde benoemd, daar hij zich overtuigd houdt, dat deze voor

priesters, monnikken en volk uitnemend zou zorgen, en schrijft dan verder:

„ Hierom vooral smeek ik dat dit geschiede , omdat mijne priesters , die aan

de grenzen der heidenen wonen, een armoedig leven hebben. Brood om te

eten kmmen zij verkrijgen, maar kleederen kunnen zij er niet bekomen,

wanneer zij niet van elders raad en hulp ontvangen
,

gelijk zij door mij zijn

bijgestaan , om in die plaatsen , ten dienste van het volk , te kunnen volhar-

den." Die trouwe zorg voor zijne medearbeiders, die liefderijke belangstelling

in him lot, welke Bonifacius in deze woorden aan den dag legt, mogen wel

in de weegschaal worden gelegd tegenover de schijnbare sporen van hardheid

tegen anderen, die hem meermalen ten laste is gelegd, i)

1) Bij de beoordeeling van liet karakter van Bonifacius, worde vooral ook zijn brief aan

Jammulus niet vergeten, waarin bij dus spreekt: "Geestelijke liefde vereenigt dikwijls

hen , die naar het ligchaam door eene groote tusschenruimte zijn gescheiden. Het is niet

de geringste smart der vreemdelingschap , dat de vriend de treurige gedachte in zich om-

draagt, dat zijn vurig beminde vriend verre van hem is.... Och, dat ik u, broeder!

tot vertrooster in deze vreemdelingschap bij mij hadde ; dat ik uwen heiligen raad gebrui-

ken, in uwe troostredenen mij verheugen, door het aanschouwen van uw dierbaar gelaat

mij verblijden, en door uwe heilige aansporing mijnen moed aanvuren mogte ! Maar de-

wijl de omstandigheden van dit sterfelijk leven en de gesteldheid der zaken niet veroor-

loven dat dit geschiedt , dat dan ware Liefde doe , wat het eenige en grootste is , dat

God toestaat en beveelt: "Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt!" Dat men den

afwezende, dien men, naar het ligchaam, niet in de nabijheid kan houden, in Godopregt

beminne. De H. Augustinus heeft gezegd: »Ofschoou de een in het oosten, de ander in

het westen is, worden zij toch, door liefde verbonden, nooit van elkander gescheiden."

En de Zaligmaker der wereld: //Hieraan zuUen allen bekennen, dat gij mijne discipelen

zijt, zoo gij liefde hebt onder eikanderen." Dat wij derhalve, volgens Jacobus , die gezegd

heeft: ïHet gebed des geloofs zal den zieke behouden," en een weinig verder: //Bidt

voor elkander , opdat gij gezond wordt ," voor elkaar bidden , opdat wij behouden wor-

den ; en de goedheid des Heeren , die ons op aarde gescheiden heeft , zal ons in vreugde

vereenigen in den hoogen hemel."
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Na aldus, zooveel liij kon, voor de Kerk in Dnitscliland te hebben gezorgd,

begaf Bonifacius zich ten derden male naar Friesland , waar , sedert den dood

van Willebrord, weinig gedaan was voor de verdere invoering des Christen-

doms. Nog altijd heerschte hier , in de noordelijkste streken , het heidendom

,

dat thans weder in Radboud II een' even ijverigen verdediger vond, als de

vroegere koning van dien naam was geweest. Daarheen wendde zich nu Boni-

facius — om er de martelaarskroon te vinden.

Aanvankelijk droeg zijne werkzaamheid rijke vruchten. Duizenden lieten

zich doopen. Maar bij zeer velen werd juist daardoor de bitterste haat tegen

Bonifacius opgewekt, zoodat men, waarschijnlijk op aansporing van Rad-

boud II, besloot hem te dooden. In den vroegen morgen van den 5den Junij

755, welke dag door hem bepaald was tot het toedienen van het vormsel

aan 'een groot aantal onlangs gedoopten, rukten gewapende heidenen op de

tenten aan, die hij in de nabijheid van Dokkum voor zich en de hem verge-

zellende geestelijken en zijn gevolg had laten opslaan. Zijne dienaren grepen

naar de wapenen; maar hij riep de geestelijken tot zich, trad met de reli-

quiën, die hij altijd met zich voerde, zijne tent uit, gaf aan zijne dienaren

bevel de wapenen neder te leggen, wekte allen, die bij hem waren, op,

om welgemoed te sterven en hunne hoop op God en de zaligheid des hemels

te vestigen , en werd met bijna allen , die hem vergezelden , ten getale van

vijftig, door de heidenen van het leven beroofd.

Bonifacius kan geenszins in alle opzigten met eenen Paulus gelijk worden

gesteld; maar, als verbreider van het Christendom, mag men zijnen naam wel

naast dien van den Apostel der heidenen plaatsen. En hierin was hij aan

dezen gelijk , dat hij bereid was voor den naam van den Heer Jezus te ster-

ven. Onder de geloofshelden der Christelijke Kerk komt hem eene eerste

plaats toe.

Ook zijn sterven was nog dienstbaar aan de verbreiding des Christendoms.

De nabm-ige Christenen wreekten den dood van den hoogvereerden naan.

Zijne moordenaars werden omgebragt of op de vlugt gedreven, waardoor het

heidendom in die streken zijne ijverigste aanhangers verloor. Ook Rad-

boud II zag zich gedrongen , Friesland te ontvlugten. Op de plaats, waar Boni-

facius den marteldood gestorven was, werden eerlang eene kerk en een klooster

gesticht, en van hier werd hét Christendom verder in het noorden van ons

vaderland voortgeplant.

Het lijk van Bonifacius, eerst naar Utrecht gevoerd, werd vervolgens naar

Mentz gebragt en ten laatste in het klooster Fulda begraven.

E. J. DiEST LORGION.



ZESDE TAFEEEEL.

GEEGOKIUS, ABT VAN UTEECHT.

Had de moord, door de heidensche Friezen in het noorden des lands aan

Bonifacius gepleegd , duidelijk bewezen , dat de arbeid der zendelingen van het

Christendom in die streken nog geenszins als voltooid mogt worden beschouwd

,

des te ernstiger pogingen moesten er dan in het werk worden gesteld, óm

de bezwaren , die de aanneming van het Evangelie tegenstonden , te overwin-

nen. En inderdaad zulke pogingen zijn op krachtige wijze ondernomen door

den man, wiens naam aan het hoofd van dit Tafereel is gesteld, en die, al

klinkt de titel van zijn geestelijk ambt minder luisterrijk dan die van zijne

voorgangers in het bestuur der Friesche kerk, toch waardig is, om eene

even groote plaats als Willebrord en Bonifacius in onze dankbare herinnering

in te nemen.

Gregorius, de abt van Utrecht, is eene aangename verschijning in de

geschiedenis onzer Vaderlandsche kerk. Wanneer men zijn leven leert ken-

nen, gelijk wij het liier in de voornaamste bijzonderheden wenschen mede

te deelen, dan mist men daarin die gevaarvolle en juist daardoor de aan-

dacht verlevendigende tooneelen, die de lotgevallen van andere Evangelie-

predikers ons reeds deden aanschouwen. Geene hagchelijke toestanden,

geene martelaarskroon zijn het geweest, die den naam van Gregorius hebben

bekend gemaakt. De onsterfelijke roem, dien hij zich verwierf, is die van

een geleerd en uitnemend onderwijzer geweest te zijn, die niet slechts door

den schat zijner kennis den geest van vele leerlingen verrijkte , maar bovenal

door eigene vroomheid en liefde tot den Heer, een' onuitwischbaren indruk

in hunne jeugdige gemoederen achterliet. Van die vroomheid en liefde willen

wij getuigenis geven en daartoe bekend maken, wat ons aangaande Grego-

z4us' vroegere levensjaren is overgeleverd, vóórdat hij aan het hoofd der

Friesche kerk werd gesteld.

Omstreeks het jaar 705 uit het koninklijk geslacht der Merovingen geboren

,

had hij eene opvoeding genoten, die overeenkwam met den adel van zijn

geslacht. Eerst in eene school onderwezen, was hij vervolgens naar het hof

gezonden , waarschijnlijk met het vooruitzigt , om daar op lateren leeftijd eene

aanzienlijke betrekking te vervullen. Maar het zou niet het hof des konings
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zijn, dat Gregorius met grootheid en eere omringde of zijnen naam beroemd

maakte: de Kerk van Christus eischte hem als haren dienaar, zij riep hem

tot een leven van belangeloozen ijver en onverpoosden arbeid. De lezers van

het voorgaande Tafereel kunnen reeds weten , welke de onmiddellijke oorzaak

was, die Gregorius deed besluiten, zich aan de dienst der Kerk te verbinden.

Hij was de knaap , die in het nonnenklooster Pfalz , bij Trier , in tegenwoor-

heid van Bonifacius de Heilige schrift las. Gregorius hield zich toen juist

op bij zijne grootmoeder Addula, de abdis van het genoemde klooster, en

zag daar den groeten en eerbiedwaardigen apostel van Duitschland. Mede-

gesleept door den indruk , door diens persoonlijkheid en werk op zijn jeugdig

gemoed gemaakt , volgde hij Bonifacius tegen den zin zijner bloedverwante

,

om hem sedert dien tijd een getrouwe medgezel en geliefde leeiding te zijn.

Intusschen, indien Addula vooruit had geweten, welk een lot aan haren klein-

zoon zou ten deel vallen , waarschijnlijk zou zij van andere middelen dan van de

kracht der overreding gebruik gemaakt hebben , om hem in het klooster of in het

ouderlijk huis terug te houden. Immers de levenstaak , welke Gregorius zich

had gekozen, eischte groote zelfopoffering, gelijk deze troiiwcns in het alge-

meen werd gevorderd van ieder , die het Christendom onder de heidenen ging

verkondigen. Toen Bonifacius met de zijnen in Thuringen, het doelwit zijner

reize , aankwam , vond hij aldaar wel de sporen van het werk van vroegere

geloofspredikers ; maar niet dan ten koste van vele moeiten kon hij er in

slagen , de vruchten van zijnen eigen' arbeid te voorschijn te roepen. Het

land, waarin hij zich ging vestigen, was verwoest geworden door de rampen

van den krijg; de inwoners, te naauwernood voorzien van het noodige voed-

sel , zagen angstig de toekomst te gemoet , vreezende , dat de hongersnood zijn'

scherpen tand weldra zou doen gevoelen. De geloofsprediker was dus gedwon-

gen , om met de zijnen door eigen' handenarbeid in de noodzakelijkste behoef-

ten des levens te voorzien, zoo hij ten minste niet spoedig zijn voornemen

wilde opgeven en het oord verlaten, dat hij slechts sedert korten tijd be-

woonde. En ware het enkel de zorg voor de dagelijksche spijze geweest, die

het verblijf in den vreemde onaangenaam en moeijelijk maakte, men zou die

bezwaren minder geteld hebben ; maar grooter nood dreigde Bonifiicius en zijne

jongeren, toen de vervolging der heidenen tegen de Christenen losbrak. Nu

liep men gevaar, om door het vijandelijk zwaard het leven te verliezen; en

bang waren de dagen, die men in eene verborgene schuilplaats moest door-

brengen, om zich aan het geweld der vervolgers te onttrekken.

Doch daar het ons doel niet is, om over Gregorius' leven in Duitschland

te spreken, maar wij in het bijzonder de aandacht hebben te vestigen op de

werkzaamheid van den Utrechtschen kerkvoogd , zoo gaan wij dat tijdvak zijns

levens , waarin hij , als de getrouwe medgezel van Bonifacius , met dezen pre-

dikte en ook naar Rome reisde , stilzwijgend voorbij. Daarenboven , zijne lot-
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gevallen uit dien tijd zijn ons niet met juistheid bekend. Gelijk natuurlijk

was, maakte de persoon van Bonifacius, zoolang hij aan het hoofd zijner

kerk stond, het middelpimt uit, om hetwelk zich zijne leerlingen en jonge-

ren bewogen. Vandaar dat ons oog, wanneer wij een' blik slaaia op den

arbeid, die onder het toezigt en de leiding van Bonifacius werd aanvaard,

altijd het eerst den meester zoekt, tei'wijl de overige zendelingen, die onder

zijne bevelen staan, in mindere mate de aandacht tot zich trekken. En

toch mogen wij hier uit het bijzonder leven van Gregorius eene schoone

proeve mededeelen van zijnen Christelijken zin. Met te grooter ingenomenheid

verhalen wij haar, omdat de grootmoedige daad van dezen jonger van Jezus

in de dagen, waarin de bloedwraak nog hare vreeselijke regten deed gel-

den, een' te dieper en gunstiger indruk moest maken, naarmate de tegen-

stelling te grooter was met hetgeen men gewoonlijk zag geschieden.

De vader van Gregorius namelijk, tot tweemalen toe in het huwelijk ge-

treden, had uit die beide echtvereenigingen kinderen verwekt. Gregorius, uit

de tweede vrouw geboren, bezat dus, benevens zijne eigene broeders, nog

andere, die uit het eerste huwelijk van Albrik waren voortgekomen. Had

hij zich aan den geestelijken stand gewijd, zijne oudere broeders hadden

daarentegen grootere begeerte gevoeld voor het vervullen van aanzienlijke

betrekkmgen in de dienst van den koning der Franken. Die begeerte hadden

zij vervixld gezien , en , door hunnen vorst met eene eervolle zending naar

ver afgelegene streken des rijks belast, waren zij naar de plaats hunner

bestemming heengereisd. Op die reis werden zij vergezeld door jongere

bloedverwanten, die, hoogst waarschijnlijk wegens den dood der ouders,

onder hunne voogdij waren gesteld. Zoo leefden zij allen afgescheiden van

Gregorius, toen eensklaps eene wreede tijding tot hem kwam. „Zijne twee

eigen broeders" — aldus werd hem gemeld — „ hadden den drang hun-

ner harten niet kunnen wederstaan, om, na eenigen tijd van afwezig-

heid, hun vaderland en hunne geboorteplaats te bezoeken. Op hunnen

togt derwaarts waren zij door roovers aangevallen en vermoord." Die moord,

aan zulke aanzienlijke jongelingen gepleegd, bleef niet ongewroken. Ijlings

stelde men maatregelen in het werk, om de misdadigers gevangen te nemen

en te straffen, en, nadat dit was gelukt, zond men twee hunner tot Grego-

rius, opdat hij over hun lot besliste. Men meende te goeder trotiw, dat het

hem troost in het hart zou storten, indien liij zelf de moordenaren zijner

naaste betrekkingen mogt doen ter dood brengen; en, door hem de gele-

genheid tot wraakoefening te schenken, achtte men zijn leed te vei'-

zachten. En Gregorius? O, het is ons goed, hem te zien handelen, gelijk

hij handelde; wij hebben hem lief om den beminnelijken eenvoud, welke

zich vertoont in zijn gedrag tegenover hen, die hem veel hadden ontnomen.

Toen de roovers in de plaats van zijn verblijf waren gebragt, liet hij hun,

I. 12
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daar zij , zoo-wel door hiuine leefwijze als door de reeds ondergane , ruwe

behandeling, eeu afzigtelijk voorkomen hadden, water en andere kleederen

geven, en hen ook met spijs en di-ank verzaden. Daarna deed hij hen in

zijne tegenwoordigheid brengen; maar niet om hun zijne verwijten of een

dreigend vonnis te doen hooren. Slechts deze woorden sj^rak hij tot hen:

„ gaat heen in vrede , en wacht u , in het vervolg weder zulk een kwaad aan

te rigten , opdat u niet iets ergers overkome ;" waarbij hij op liefderijken

toon de bede voegde, dat zij het leven zijner overige bloedverwanten zouden

ontzien. Eindelijk beval hij zijnen dienaren, hen ongestoord te laten vertrek-

ken. — Indien wij zoo even in die daad van Gregorius den beminnelijken

eenvoud prezen, welke daarin zich vertoont, zouden wij er dan ook niet

met Ludger, die ons dit alles verhaalde, de werking des geestes van Christus

in eerbiedigen?

Wanneer wij nu den blik zullen slaan op dat gedeelte van Gregorius' leven

,

dat door hem aan het bestuur der Friesche kerk werd toegewijd, dan moeten

wij ons eerst kortelijk herinneren, in hoeverre het werk van de zendelingen

des Christendoms onder onze vaderen vóór hem reeds was gevorderd.

Willebrord en zijne medearbeiders, na hen Bonifacius met zijne leerlingen,

hadden vele Friezen tot de aanneming der door hen gepredikte godsdienst

bewogen. Wel was dan ook de kracht van het heidendom hier te lande ver-

broken, sedert Karel Martel, reeds omstreeks den jare 735, eene volkomene

overwinning op zijne vijanden in het noorden had behaald; maar toch, men

liet niet na, van tijd tot tijd pogingen te doen, ten einde de dienst der

afgoden te herstellen, en het met zoo groote moeite tot stand gebragte werk

der Christenen vruchteloos te maken. De dood van Bonifacius was het treurig

gevolg van ééne dier pogingen geweest, en — wij zullen het later bevestigd

zien — de herhaling van zulk een verzet tegen de nieuwe godsdienst bleef

niet achter. Des te noodzakelijker was het dus, dat de Christenen van hunne

zijde alle krachten inspanden, om de overblijfselen des heidendoms te doen

verdwijnen. Die taak v/as thans aan Gregorius o^jgedragen, en, zoo wij acht

geven zoowel op hetgeen tijdens zijn bestuur in de noordelijke en oostelijke

streken van ons vaderland plaats had, als op zijne zorg voor de toekomst,

voor zooverre hij mannen vormde , die in lateren tijd het bekeeringswerk hier

te lande voleindigden, dan zouden wij onregt doen, bijaldien wij hem ver be-

neden zijne voorgangers stelden , al is het dan ook dat wij hem zelven niet

als prediker en Evangeliebode zien optreden.

Hoewel reeds vóór 754 naar Utrecht gekomen, was het evenwel niet dan

na den dood van zijnen leermeester, dat Gregorius door den Paus, en door

Pepijn, den koning der Fraiiken , met de zorg voor de Friesche kerk werd
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belast. Gedurende ruim twintig jaren liield liij de teugels van dat bestuur in

handen, en in dien tijd deed hij aanhoudend mannen van Utrecht uitgaan,

wier taak het was, de kerstening der heidensche Friezen te voltooijen. De

werkzaamheid van een paar dier mannen willen wij meer naauwkeurig nagaan

,

ten einde daardoor niet alleen hunne namen in verschuldigde eere te houden,

maar tevens in het licht te stellen, welke oorden van ons vaderland, on-

der Gregorius' toezigt, door die geloofspredikers werden bezocht.

Gelijk bekend is, stroomt de IJssel in zulke rigting door Gelderland

en Overijssel, dat hij beide provinciën in twee deelen scheidt. Daar nu

rivieren zeer dikwijls de natuurlijke grenzen tusschen twee aan elkander

palende volken zijn geweest, zoo kan het niet bevreemden, dat het stroom-

gebied van den IJssel de scheidsmuur was tusschen de Friezen, die aan zij-

nen westelijken , en de Saksers , die aan zijnen oostelijken oever woonden. Wel

kan dit niet in dien cngen zin wordeia opgevat, alsof de laatstgenoemde stam

zich ook niet aan de westelijke zijde had uitgebreid, maar toch was de rivier

de grens, die in dat gedeelte des lands van het zuiden naar het noorden het

gebied der beide volken doorliep. Tot die Saksers nu naderde Lebuinus of

Liafwin met het doel, om hen tot de belijdenis der Christelijke godsdienst te

bewegen. In Engeland geboren, had deze man tot driemalen toe eene stem

van den hemel meenen te hooren, die hem riep, om zich naar de Saksers

aan den IJssel te begeven en hun het Evangelie te prediken. Aldus kwam

hij tot Gregorius, wiens hulp en toelichting hij inriep, om met vi'ucht

in de bedoelde oorden werkzaam te zijn. De abt van Utrecht kon voorze-

ker niets meer wenschen, dan om op die wijze door den ijverigen vreem-

deling in zijnen arbeid te worden ter zijde gestaan. Hij deed Lebuinus dus

vei'gezellen door eenen zijner geestelijken, met name Marchelmus, die, eerst

een leerling van Willebrord , in lateren tijd door Gregorius op de hierboven

vermelde reis naar Kome , in de hoofdstad der Chi'istenheid was aangetroffen

,

en sedert dien tijd onder zijne getrouwe medgezellen was opgenomen. De

beide zendelingen, van Utrecht uitgegaan, aanvaardden hunne reize en kwa-

men straks te Huilpe, het tegenwoordige Wilpe, een dorp ten westen van

den IJssel gelegen. Ras bleek het , dat zij niet de eersten zoviden zijn , die

aldaar het Evangelie predikten. Want zoodra de inwoners van hunne komst

verwittigd waren, haastten eene vrouw, Averhilda, en ook andere geloovigen

zich, den vreemdelingen een gastvrij dak aan te bieden, en hun het verblijf

in de onbekende streken gemakkelijk en veilig te maken. Spoedig zag men

dan ook eene kleine houten kerk verrijzen , ten bewijze, dat op die plaatseene

gemeente gevestigd was.

Die aanvankelijk goede uitslag van zijnen arbeid deed Lebuinus besluiten

,

de rivier over te steken, ten einde ook te Deventer, de stad, welker begin-

selen reeds toen waren gelegd, eene schaar van geloovigen te vei'zamelen. En

12*
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wederom zag hij in deïi aanvang zijne pogingen met gelukkig gevolg bekroond.

Zekeren Davo, een rijk en aanzienlijk stamhoofd, wist hij niet slechts tot

het Christelijk geloof te brengen, maar ook verwierf hij zich in hem eenen

magtigen vriend, wiens genegenheid hem, in meer dan één opzigt, ten voor-

deele was. Ook andere Saksers lieten zich doopen , en weldra bouwden zij

eene kerk, waarin zij humie godsdienstoefeningen onder leiding van Lebuinus

hielden. Zoo zag deze den kring zijner nieuwe gemeente dagelijks al grooter

en grooter worden, totdat hetzelfde geschiedde, wat onder de Friezen reeds

meermalen had plaats gehad. De tegenstand der heidenen deed zich kennen

door verwoesting en krijg: Deventer werd geplunderd, de kerk verbrand, de

gemeente verstrooid en de herder verjaagd. Lebuinus keerde naar Utrecht

weder, om den tijd des vredes aldaar bij Gregorius af te wachten. Toen de

rust was hersteld, begaf hij zich op nieuw naar den hem aangewezen werk-

kring, om daarin tot aan zijnen dood, die omstreeks 775 voorviel, ongestoord

zijne taak te volbrengen; hoewel hij daaronder wel eens gevaar liep, om
het leven door de vijandschap der tegen hem verbitterde Saksers te verliezen.

Dat ondervond hij , toen hij in hunne vergadering te INIarklo verscheen , waar

de hoofden van eenige stammen waren bijeengekomen, om over de gemeen-

schappelijke belangen te handelen en daarbij tegelijkertijd regt te spreken en

geschillen te beslechten. Lebuinus kende den tijd dier vergadering, en had

besloten daar heen te gaan met het doel , om de verzamelde stamhoofden voor

zijne zaak te winnen. Wel raadde Folkbert, een zijner vrienden, hem ten

sterkste af, zich aan zoo groot gevaar bloot te stellen; maar de zende-

b'ng achtte de gelegenheid te gunstig, om de invoering van het Christendom

te bespoedigen, dan dat de vrees voor persoonlijk gevaar hem had kunnen

terughouden. Hij kwam dan ook op de bedoelde vergadering, en poogde

zijne verschijning zoo indrukwekkend mogelijk te maken, door zich in pries-

terlijk gewaad te kleeden, met het kruis in de beide handen, en de Evan-

geliën in de armen. De heidenen zagen hem verwonderd tot zich naderen;

maar, indien zij al door den indi'uk van het oogenblik werden medegesleept,

weldi-a ontvlamden zij in haat en woede. Nadat Lebuinus zich aan hen had

doen kennen als een gezant van den éénen waren God, en hen nitgenoodigd,

om zich tot dien magtigen Hemelheer te bekeeren, daar verhieven zij zich

van hunne plaatsen , en eischten , onder wilde kreten , den dood van den vreem-

den priester. En zeker zou er bloed gestort zijn, ware niet één hunner,

Buto , een man
,
geëerd en gezien onder zijne stamgenooten , opgestaan , om

door zijne rede de woeste driften der Saksers te beteugelen, er op wijzende,

hoe de wetten vorderden , dat men alle gezanten met welwillendheid ontving.

Zoo verlangde hij dan ook, dat men dezen gezant ongestoord liet vertrekken,

ofschoon zijne belangen niet met de hunne overeenkwamen. Ter eere der hei-

denen mogt het gebeui'en, dat Lebuinus ongedeerd van daar wederkeerde,
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hoewel het hem zeker leed deed, dat zijne poging ten eenemale was mislukt.

Naar den oever van den IJssel teruggegaan, predikte hij in de omstreken

van Deventer in grootere veiligheid het Evangelie , totdat de dood een einde

aan zijnen arbeid maakte. Wij herinneren hierbij nog, hoe wij in Lebui-

nus' werkzaamheid in dat gedeelte van Overijssel de oorzaak hebben te vin-

den, waarom Deventer dien man als haren heilige en schutspatroon heeft

vereerd.

Een ander, die gedurende den tijd van Gregorius' bestuur zich beijverde,

om de Christelijke godsdienst al meer en meer in Friesland te doen veld

winnen , was Willehad , even als Lebuinus , in Engeland geboren. Hij was het

,

die zich, welligt op raad van den Utrechtscheu abt, de noordelijke streken

van ons vaderland tot zijnen werkkring verkoos. Ongeveer vijftien jaren,

nadat Bonifacius het slagtoffer van zijnen zendingsijver was geworden, ver-

scheen Willehad in hetzelfde oord, waar het bloed van den beroemden mar-

telaar had gestroomd. Met vreugde zagen de Christenen, die aldaar nog

in groeten getale werden gevonden, hem tot zich komen; met bereidwillig-

heid hielpen zij hem de belangen der Kerk bevorderen, ja, nadat het hun

duidelijk was geworden , dat de zendeling tegelijkertijd een uitnemend on-

derwijzer zijn zou, vertrouwden de edelen des lands hem hunne kinderen

toe, opdat hij ze mogt leeren. Gedurende eenige jaren bleef Willehad zich dus

in de omstreken van Dokkum ophouden, terwijl zijne prediking het aantal

der heidenen steeds deed verminderen. Daarna trok hij over de Lauwerzee,

met het voornemen, om in het tegenwoordige Groningcrland zijn' arbeid voort

te zetten. De vijandige zin der aldaar wonende Friezen evenwel, en welligt

ook de grootere onafhankelijkheid van der Franken heerschappij, waarin zij

zich boven hunne zuid-westelijk wonende stamgenooten mogten verheugen,

deden het plan van den Evangeliebode geheel en al mislukken. Zeker zou hij

door de heidenen om zijne prediking zijn gedood geworden, ware niet het

lot , dat op den raad van eenige meer gematigden over hem geworpen werd

,

ten gunste van zijne vrijlating uitgevallen. Door dezen tegenspoed niet ont-

moedigd, zette Willehad zijne reis voort naar het zuiden en kwam in het

noorden der provincie Drenthe aan. En voorzeker behoefde hij geen berouw

te gevoelen over zijne volharding in de taak, welke hij zich had gesteld.

Zijn woord vond ingang bij velen , en dagelijks zag hij den kring der geloo-

vigen toenemen. Slechts eenmaal werd zijn leven op vreeselijke wijze bedreigd,

en dat wel ten gevolge van den onmatigen ijver zijner leerlingen , die heni im-

mer op zijne togten vergezelden. Deze namelijk, verblijd over den goeden

uitslag der pogingen van hunnen leermeester , en welligt steunende op de

magt, die door de reeds hekeerde Friezen kon worden ontwikkeld, vingen

aan met de tempels der afgoden te verwoesten. Dat was echter te veel ge-

waagd. Spoedig werden zij door eene bende omsingeld, die hen dreigde te



94

dooden. Vooral vras de woede der heidenen tegen den meester gerigt; aan

hem, als aan het hoofd der zijnen, werd de schennis der heiligdommen wel het

meest geweten. Al hooger en hooger steeg de verbittering, totdat eindelijk

een Fries zijn zwaard trok en daarmede een' slag deed naar het hoofd van

Wülehad. Die slag, met vaste hand toegebragt, trof den hals van den zende-

Img , en toch , tot vei-bazing der aanwezigen , bleef hij ongedeerd staan. De
forsche houw was gebroken door den riem, waaraan Willehad, naar de

gewoonte der geloofspredikers , een kastje met reliquiën had hangen. De
heidenen zagen daarin de bescherming van den door den vreemden priester

gepredikten God, en lieten hem verder ongestoord werken.

Omstreeks 780 vertrok Willehad nit dat gewest, daar Karel de Groote

hem verzocht, onder de Saksers zijnen arbeid voort te zetten. Nog eenmaal

zag hij Friesland weder, in den jare 782, toen de vervolging van het volk,

onder hetwelk hij leefde , hem dwong naar elders te wijken , ja zelfs zich voor

langeren tijd aan zijne Evangelieprediking onder de heidenen te onttrekken.

Want in de jaren 782 tot 785 woedde die vreeselijke krijg tusschen Franken

en Saksers , welke , wel is waar , eindigde met de volkomene onderwerping der

laatstgenoemden, maar toch alle pogingen verijdelde, om het Christendom te

prediken. Eerst na de overwinning, door Karel den Groote op zijne vijan-

den behaald, keerde Willehad naar de Saksers weder, om in 789 onder hen

als eerste Bisschop van Bremen te sterven.

De lotgevallen van Lebuinus en Willehad deden ons voor een oogenblik Gre-

gorius uit het oog verliezen. Wij moesten over beide mannen spreken, zoowel

omdat zij in naauwe betrekking tot ons land staan , als ook omdat hun leven ons

leert, welke deelen van Friesland er tijdens het bestum' van den Utrechtschen abt

door de zendelingen des Christendoms werden bezocht. Indien wij hier nu nog

bijvoegen, dat de reeds genoemde Marchelmus in Overijssel, namelijk in de

streken van Oldenzaal en Ootmarsum predikte, dat er voortdurend geestelij-

ken van Utrecht uitgingen , hetzij om de reeds gevestigde gemeenten te be-

sturen, hetzij om de nog ongedoopte Friezen tot de belijdenis van den Christus

te bewegen, dan achten wij eenig denkbeeld te hebben gegeven van de wijze,

waarop, onder Gregorius, de voortgang van het reeds sedert langen tijd aan-

gevangen wei'k plaats vond. Die voortgang was regelmatiger geworden dan

vroeger , naarmate de magt der Franken en het getal der Friesche Christenen

was toegenomen. Maar geheel rustig en ongestoord konden de geloofspredikers

daarom toch nog niet werken , allerminst wanneer zij
, gelijk Lebuinus onder de

Saksers
,

gelijk Willehad onder de Friezen in Groningerland , voor het eerst als

de boden des Evangelies in de eene of andere landstreek verschenen. Van-

daar dat de overgang tot het Christendom onder Gregorius en zijnen opvol-
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ger wel zeker, maar langzaam vooruitschreed , en men niet juist van elk ge-

west zou kunnen aanwijzen, wanneer het geheel en al gekerstend was.

Hierboven meldden wij reeds, dat Gregorius gedurende vijftien jaren aan het

hoofd der Friesche kerk stond. Eéne zaak mag daarbij onzer aandacht niet ont-

gaan, deze namelijk, dat hij altijd den titel van abt bleef voeren, ofschoon zijne

magt en zijn aanzien hier te lande niet minder waren , dan die zijner voorgangers.

Men heeft Gregorius wel eens Bisschop geheeten ; doch ten onregte , want nim-

mer heeft liij de wijding tot die waardigheid ontvangen, en nooit is hij door

zijne tijdgenooten met dien naam genoemd. Zelfs is het waarschijnlijk , dat hij

zich om die reden zekeren, ons overigens onbekenden , Engelschen geestelijke

,

Alubert, ter zijde stelde, nadat deze in zijn geboorteland de wijding tot Bis-

schop had ontvangen , opdat door hem te Utrecht die diensten wierden volbragt

,

welke , volgens het oude kerkregt , alleen door eenen Bisschop mogten geschieden.

Toch meene uien niet , dat de persoon van Gregorius het bisschoppelijk ambt

onwaardig zou zijn gekeurd: veeleer zoeke men de reden in de twisten, die

reeds door Bonifacius met den Bisschop van Keulen aangaande het vervullen

van den Utrechtschen zetel waren gevoerd. Die twisten, wier beslechting

aan den Paus was overgelaten, schijnen gedurende het leven van Gregorius,

ja zelfs na zijnen dood , tijdens de eerste jaren van het bestum* van zijnen

opvolger, Albrik, nog niet te zijn bijgelegd, en daaraan was het te wijten,

dat wij den abt onder een' nederiger titel in de geschiedenis onzer Vaderland-

sche kerk zien optreden, dan waarop hij door zijne verdiensten jegens die

Kerk aanspraak mogt maken.

Immers, al verhaalden wij tot nu toe slechts wat er, onder Gregoriixs' be-

stuur, ter uitbreiding van het Christelijk geloof plaats vond, al deden wij

daardoor zijne zorg als kerkvoogd uitkomen, wij meldden nog niet, hoe hij

ook in een ander opzigt roem en eer heeft verworven , namelijk als onderwij-

zer zijner leerlingen. Te Utrecht , de hoofdplaats zijner dioecese , waar de twee

kerken van St. Maarten en den H. Verlosser zich verhieven, waar aan ieder

dier zeer digt aan elkander gelegene heiligdommen geestelijken waren verbon-

den , daar had de abt ook zijne school , eene inrigting , welke reeds van

Willebrords tijd dagteekende. Uit vele landen, uit Engeland en Frankrijk,

uit Beijeren en andere oorden van Duitschland , uit Friesland en Saksen stroom-

den , ten tijde van Gregorius, jongelingen naar Utrecht, om hunne weten-

schappelijke vorming onder de leiding van dien man te zoeken. Het kan hier

,

waar wij bij voorkeur den blik vestigen op de uitbreiding der Christelijke

godsdienst onder onze vaderen, de plaats niet wezen, om een breed onder-

zoek in te stellen naar het onderwijs, dat door den Utrechtschen abt werd

gegeven. Vergenoegen wij ons er mede te weten , dat hij het zoogenaamde

trivium en quadriviiun ondei-wees , waaronder men in die dagen de zeven

voornaamste wetenschappen verstond. Ook de lezing en uitlegging der Heilige
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schrift en der kerkvaders werd hierbij niet vergeten, terwijl men in het

algemeen werk maakte van alles, wat een geestelijke toen noodzakelijk

moest weten. Minder kan het dan ook de omvang van het onderwijs ge-

weest zijn, die aan Utrecht's school een' beroemden naam schonk, daar

het onderrigt aan alle klooster- en kathedraalscholen vrij gelijk was. Maar

vooral moet het de degelijklieid van des leermeesters school, en niet het

minst ook de kostbare en uitgebreide bibliotheek, die binnen Utrecht's muren

verzameld was
,

geweest zijn , die Gregorius' naam in den vreemde met lof

deed noemen. En in hoeverre nu die school, door een zeer groot aantal leer-

lingen bezocht , van weldadigen invloed was op de toekomst der Kerk , wie

zou dat niet van zelf kunnen nagaan , al ware het , dat wij in de personen

van Ludger en diens broeder Hildegrim niet de duidelijke bewijzen hadden,

hoe uitstekende mannen er door Gregorius zijn gevormd. Juist dat is het

gewigt der Utrechtsche school geweest, gelijk zij onder onzen abt bloeide,

dat zij voor de toekomst eene schaar van geestelijken opleidde , die , in late-

ren tijd , in ons vaderland of in het naburig Duitschland krachtig werkzaam

waren en , ook in den hoogen rang , dien velen hunner in de Kerk hebben

ingenomen, bewezen waardige leerlingen van den waardigen meester te zijn.

In het uitnemende onderwijs , in de uitgebreide bibliotheek hebben wij dus

de redenen te vinden, waarom de ouders hunne zonen gaarne naar Utrecht

zonden. Maar zou daarvoor niet nog eene andere oorzaak hebben kunnen be-

staan? Of kan ook de persoonlijkheid van Gregorius niet anderen tot zich heb-

ben getrokken, gelijk hij zelf als. knaap zich tot zijnen leermeester Bonifacius

had aangetrokken gevoeld? Wij hebben regt, toestemmend op deze vraag te

antwoorden, daar de levensbeschrijving van den abt, ons door de hand van

Ludger, een' zijner beroemdste leerlingen, nagelaten, het ons bewijst. "Wij er-

kennen het, dat de biographiën dier tijden wel eens overladen zijn van

loftuitingen, alsof men niet over stervelingen schreef, van gelijke bewegin-

gen als alle andere; wij erkennen het, dat de heiligenlevens ons menigmaal

menschen voorstellen, die door geene smet werden ontsierd, noch door eenige

drift of hartstogt beheerscht. Ook in Ludgers beschrijving van het leven en

het karakter zijns meesters wordt geene feil aan Gregorius toegekend. En

toch is zij ons lief, omdat het bij de lezing duidelijk wordt, dat het de

bedoeling van den leerling niet was, een' heilige te schetsen: hij deelde

slechts mede, welke karaktertrekken hem in den geliefden leermeester het

meest hadden getroifen. In Gregorius roemt en prijst Ludger diens handel-

wijze met de moordenaren zijner broeders; in diens matigheid, onthouding

van rijkdom en pracht; mededeelzaamheid en mildheitl in het schenken van

aalmoezen, alsmede in diens minzamen en gemeenzamen omgang met al

zijne leerlingen — in dat alles eindelijk erkent de dankbare en ernstige discipel

zoovele Christelijke deugden. Ten gevolge van die karakterbeschrijving , welke



97

zonder eenigen ophef of onnoodigen omhaal van woorden , maar voornamelijk

tot voorbeeld voor anderen werd opgesteld, is het, dat wij hierboven den

abt van Utrecht eene aangename verschijning in de geschiedenis onzer Vader-

landsche kerk noemden.

Verplaatste de geschiedenis van Bonifacius' laatste levensjaren ons te midden

van gevaarvolle oogenblikken, een geheel ander tooneel wacht ons, wanneer

wij het levenseinde van onzen abt gadeslaan. Bijna zeventig jaren oud, werd

Gregorius aan de linkerzijde zijns ligchaams door eene beroerte getroffen , die

in hare gevolgen zijne vrije bewegingen belemmerde , en hem noodzaakte , van

anderer hand tot steun bij zijne schreden gebruik te maken. In weerwil van

dat onheil hield hij niet op, ter bepaalder ure zijne leerlingen te onderwijzen,

en hun de lessen zijner wijsheid te doen hooren. Wij zijn in het onzekere,

of zijn medearbeider Alubert, de Bisschop, die hem ter zijde stond, zich

toen nog in Utrecht bevond, en of hij dus in Gregorius' ziekte, het moeije-

lijkste deel van het bestuur der Friesche kerk op zich nemen kon. Is dit

niet zoo geweest, wij mogen er dan toch van overtuigd zijn, dat er zich

geestelijken genoeg in Utrecht bevonden, om den kranken abt den last van

het bestuur voor een groot deel te helpen dragen, te meer, daar Gregorius

nog drie jaren na de ramp, die hem wedervaren was, bleef leven.

Het sterfbed van den kinderlijk vromen man is ons door Ludger, die zelf

daarbij tegenwoordig was, op zoo eenvoudige wijze geschetst, dat het ons,

bij de lezing van zijn verhaal , is , als stonden wij zelven aan de sponde

,

waarop Gregorius rustte. Diens verzwakking was in den aanvang van het

derde jaar zijner ziekte dermate toegenomen , dat hij door de zijnen moest ge-

dragen worden , indien liij van de eene naar de andere plaats zich wilde bege-

ven. Eindelijk deden zich duidelijke kenteekenen van den naderenden dood

voor. Zijne vrienden en leerlingen zagen het , en in elkanders blikken lazen zij ,

dat een ieder vreesde den man spoedig te verliezen, die den zijnen een vader

was geweest. Nu eens verwijderden zij zich , om in stilte hunne tranen te laten

vloeijen , dan weder naderden zij tot het ziekbed , om hunnen abt toe te spreken

en hem hunne wenschen uit te drukken , dat hij zijn verlangen mogt vervuld

zien, om zijnen bloedverwant en opvolger, Albrik, die zich in Italië bevond,

vóór zijnen dood te aanschouwen. Maar ach! zij ontveinsden het zich niet,

dat hunne hoop daarop klein was, want verre was de togt, groot de vrees,

dat Albrik met de ziekte van zijnen abt onbekend was. Wanneer zij dan

hunne klagten deden hooren, was het Gregorius zelf, die troostend sprak:

„vreest niet, ik zal niet heengaan, vóórdat Albrik komt." Inderdaad, het

voorgevoel van den kranke had hem niet bedrogen ; zijn beminde bloed-

verwant kwam vier of vijf dagen vóór zijnen dood nog tijdig genoeg, om

zijne beschikkingen aangaande het bestuiir der Friesche kerk te hooren.

I. 13
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Maar ten laatste — het was den 25»'^" Augustus 775 — trof de ütrecht-

sche geestelijkheid de slag, dien zij zoo lang had voorzien en gevreesd.

Zij zagen het, dat de ademhaling al zwakker en zwakker werd, dat de ijs-

koude hand des doods reeds op de leden rustte , en toch poogden zij zich

nog te misleiden door de hoop, welke geuit werd in hunne onderlinge za-

menspraak: „neen, heden zal hij nog niet sterven; heden sterft hij nog

niet." Daar was het eensklaps, als hadden zij waarheid gesproken; want het

ligchaara van den stervende scheen met nieuwe kracht te worden aangedaan,

en zijne leden schenen weder sterk te worden. Helaas! het was de laatste

flikkering van de levenslamp geweest. „Heden wensch ik te sterven!" sprak

Gregorius met heldere stem, en gaf tevens bevel, dat men hem naar de

kapel van den H. Verlosser zou dragen. Daar aangekomen , deed liij zich den

mond openen en het H. Avondmaal toedienen, om eindelijk in de armen zij-

ner leerlmgen, met het gelaat naar het altaar gekeerd, zacht te ontslapen.

Aldus stierf Gregorius , de abt van Utrecht. In den aanvang van ons Tafereel

zeiden wij, dat het geene hagchelijke levenstoestanden, geene martelaars-

kroon zijn geweest , die zijnen naam hebben bekend gemaakt. Wij duidden

tevens aan, dat Iiij zich eer en aanzien verwierf door een onderwijzer te zijn

,

die niet slechts door den schat zijner kennis den geest van vele leerlingen

verrijkte, maar bovenal door eigene vroomheid en liefde tot den Heer hun

leerde het goede te doen. Wij hopen, dat de lezers dezer bladen ons oordeel

zullen billijken, en met ons den man liefhebben, wiens roem het is gewor-

den , dat zijn voorbeeld een' onuitwischbaren indruk op zijne leerlingen achterliet.

Zoo wij ten slotte nog op de uitbreiding van het Christendom in ons vader-

land ten tijde van Gregorius letten , wij zien dan , dat onder zijn toezigt de Kerk

al meer en meer werd bevestigd in die streken, waar de boden des Evange-

lies reeds vroeger hadden gepredikt. Bij den dood van den abt mogen de wes-

telijke oevers van den IJssel en van de Lauwerzee als bijna geheel gekerstend

beschouwd worden. Er bleef dus nog over , dat ook de oostelijke oever van

den IJssel, alsmede het gebied der Friezen, dat zich tusschen de Lauwerzee

en de Wezer uitstrekte, door de geloofspredikers werden bezocht. Het vol-

gend Tafereel zal leeren, hoe Ludger zich daarin onsterfelijke verdienste heeft

verworven.

G. Paris.



ZEVENDE TAFEREEL.

LUDGEE.

Wie het stadje "Werden aan de Kuhr bezoekt, kan er de lijkkist zien van

een' man , die bij zijn leven den bepaalden wenscli had uitgesproken , dat zijn

stoffelijk overschot daar zou rusten. Hij had , door het stichten van een kloos-

ter en van twee kerken, de eerste grondslagen gelegd van de later zoo be-

roemde stad Munster; hij zelf had daar de waardigheid van Bisschop bekleed

omstreeks zestien jarenlang, de laatste jaren zijns levens, — en toch wilde hij

te Werden begraven zijn. Het kan niet anders , of hij moet daarvoor eene over-

wegende reden hebben gehad. Wat dienaangaande door een' zijner levensbe-

schrijvers wordt medegedeeld , vinde hier eene plaats , al willen wij niet aan-

sprakelijk geacht worden voor de meerdere of mindere opsiering, die latere

overlevering aan het werkelijk gebeurde kan hebben toegevoegd.

De man , van wien wij spreken (waarom hem langer met den sluijer der ge-

heimzinnigheid bedekt ?) was een van de grondleggers des Christendoms in ons

vaderland en in het noordwesten van Duitschlaud , een groot zendeling onder

de Friezen en Saksers. Niet tevreden met het stichten van kerken in ver-

schillende plaatsen, had hij het plan gevormd, een klooster te doen verrijzen,

welks bewoners onder de nieuw bekeerde heidenen, door de beoefening der

wetenschap ,
gelukkigen invloed konden hebben op de beschaving , en door htm

eigen goed voorbeeld , op de vroomheid der harten en de heiligheid des levens.

Doch waar zou dat klooster worden gebouwd? Reeds waren twee plaatsen in

aanmerking gekomen, maar zoowel de eene als de andere had een gewigtig

bezwaar. Zoo koos hij zich dan eene derde plek , en heiligde die door het op-

rigten van een houten kruis voorloopig tot het voorgestelde doel. Doch door

goddelijke openbaring in het gebed werd ook deze afgekeurd en eene andere

aangewezen in de nabijheid van de Ruhr, een' tak van den Rijn. Van de zijnen

vergezeld, trekt de apostel derwaarts henen. Ja, indien dat eeuwenheugend

woud hier niet stond, — geene geschiktere plek dan deze. Maar wie zal die

reusachtige boomen door de slagen van bijlen doen vallen? „ Wat den menschen

onmogelijk schijnt," spreekt de zendeling, „dat geschiedt door God"; en men

tijgt aan den arbeid. De avond valt; het werk wordt gestaakt; men begeeft

zich te rust. Eén nogtans is er, die niet sluimert, waar de anderen slapen.

Met het oog op God heeft hij het groote werk ondernomen; onder vele ge-

13*
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beden wil hij liet voortzetten, of het ook ten laatste mag worden voltooid.

Hij verlaat lesjerstede en tent, en treedt naar buiten. Daar, alleen met God,

knielt hij onder een' der hoornen neder en bidt. Hij bidt om raad, om hulp,

om zegen. En als hij zijne ziel geheel heeft uitgestort, treedt hij de tent weer

bimien en legt zich óók te ruste, meenende dat geen menschelijk oog hem

heeft aanschouwd. Toch had een zijner vrienden hem bespied bij het schijnsel

der maan, terwijl hij bad in de vreedzame stilte van den nacht.

Doch weinig tijds daarna wordt die stilte verbroken en het licht der maan

uitgedoofd. De Avind steekt op. Zwarte wolken bedekken den hemel. De wind

wordt storm. Uit de wolken schieten helle bliksemstralen, door knallende en

ratelende donders gevolgd. Boomen kraken , en de grond dreunt van hunnen val.

Zoo gaat de nacht voorbij. Tegen het aanbreken van den dag komt de natuur

weder tot rust. De zendeling treedt met zijne medearbeiders naar buiten, en

allen staren met vreugde en dankbaarheid op de verwoesting, door storm en

onweer aangerigt. „ Kunt gij mi den hemel zien , die gisteren nog onzigtbaar

was door het loof?" vroeg hij schertsend aan de zijnen. Alleen de kleinere,

slankere boomen stonden nog op hmine plaats, doch van de groote en zware

slechts één. Dat was de boom , waaronder hij des nachts had gebeden. Is het

wonder, dat hij, onder dien boom zittende, zeide: „Hier wil ik, dat na mij-

nen dood mijne rustplaats zal zijn?" Toen ook deze boom later was omge-

houwen , werd de plek , waar hij eenmaal stond , door een' steen voor de ver-

getelheid bewaard. Het klooster verrees, omringd door akkers en velden. In

de nabijheid daarvan bouwde de apostel eene kerk. Dat is de oorsprong van

de kerk te Werden, binnen wier muren zijn graf thans nog is op de door

hem aangeduide plaats, en waar zijne lijkkist, hoewel eene van latere eeuw,

den bezoeker nog met eerbied wordt getoond. Het zal naauwelijks noodig zijn

,

den lezer te zeggen, dat de apostel, van wien wij hebben gesproken, dezelfde

Ludger is , wiens naam aan het hoofd staat van dit Tafereel. Doch het is tijd

dat wij verhalen, wat vóór en na de stichting van het klooster te Werden,

met en door hem is geschied.

Ludger was gesproten iiit een adellijk Friesch geslacht, maar dat tevens

een' hoogeren adeldom, dien des geestes, bezat. Althans zijn grootvader wordt

ons beschreven als een helper der armen, een beschermer der verdrukten, en

regtvaardig in zijn oordeel. Doch juist deze regtvaardigheid bragt zijn leven

in gevaar. De Friesche koning Eadboud, die zich niet ontzag, sommigen te

doen doeden en anderen te verbannen, om zich van hunne goederen meester

te maken, duldde den edelen Wursing niet, maar wilde hem dooden, omdat

deze zich verstoutte, de waarheid openlijk voor den koning en zijne rijksgroo-
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ten te handliaven , en te oordeelen zonder aanzien des persoons. Reeds was

het bevel tot den moord gegeven , doch de edehnan werd nog bij tijds ver-

wittigd van het hem dreigend gevaar. Met zijne echtgenoot, zijnen zoon en

eenige bedienden verliet hij Friesland en begaf zich naar Frankrijk , waar hij

door Grimoald, den zoon van Pepijn van Herstal, welwillend werd ontvan-

gen. In dat land bleef hij tot Radbouds dood wonen en werd er met al de

zijnen gedoopt.

Intnsschen riep de koning hem naar Friesland teriig. Als hij kwam , zou hij

zijne vorige bezittingen weder ontvangen. Maar Wursing vertrouwde het aanbod

niet. Toch was het welgemeend. Radboud wilde zelfs de vaderlijke goederen

schenken aan Thiatgrim, een' jongeren zoon van AYiu-sing, in Frankrijk gebo-

ren , zoo deze zich in Friesland vestigen zou. Thiatgrim voldeed aan dit verlan-

gen, en Radboud hield woord. Deze Thiatgrim was de vader van Ludger 1).

Waar Ludger geboren werd, is geheel onzeker. Wij weten niet meer, dan

dat het in Friesland is geschied. Zelfs het jaar zijner geboorte is ons onbe-

kend. Slechts bij gissing mogen wij aannemen, dat hij omstreeks 745 het

eerste levenslicht zal hebben gezien.

Voorspoedig groeide hij op. De later zoo zachtmoedige en blijmoedige,

voorzigtige en gematigde, ernstige en ijverige, godvruchtige en voor zijnen

tijd geleerde man, was reeds als kind leerzaam en vroom, als knaap ernstig

en dorstende naar kennis. Daarom zonden zijne ouders hem naar de school

van Utrecht, aan wier hoofd destijds de abt Gregorius stond, wiens leven

Ludger heeft beschreven en over wien in het zesde Tafereel gehandeld is.

Nadat hij te Utrecht eenigen tijd had doorgebragt, verwisselde hij het we-

reldlijk kleed met de monnikspij. Nogtans legde hij geene kloostergelofte af,

zoodat hij het wereldlijk kleed wederom kon aantrekken, gelijk hij dan ook in

vervolg van tijd werkelijk heeft gedaan. Later werd hij door zijnen leermeester

Gregorius naar Engeland gezonden , om aldaar door den Aartsbisschop van York

tot diaken te worden geordend. Gregorius zelf, omdat hij wel abt maar geen

Bisschop was, mogt hem, naar kerkelijke bepalingen, deze wijding niet

geven. Te York zijnde, werd Ludger leerling van den beroemden Alcuinus,

die toen nog aan het hoofd stond van de uitstekende kweekschool aldaar 2).

Na er een jaar te hebben doorgebragt , keerde hij pligtshalve naar Gregorius

1) Na Piadbouds dood keerde ook Wursing naar Friesland weder, vooral door bewer-

king van Karel Martel , die zich van hem een' goeden invloed op de uitbreiding van

het Christendom beloofde. En inderdaad ondersteunde hij Willebrord , waar hij maar kon.

Wederkeerig had deze hem zeer lief, ' omdat hij een goed man was , vol van geloof,

bij geheel het volk bemind, en die na den dood zijner vrouw in onthouding leefde." Ook

zijne zonen en dochters waren met Willebrord en later met Bonifacius zeer verbonden.

2) Later kwam Alcuinus, op eene reis naar Eome, in aanraking met Karel den Groote.

Deze wenschle , dat hij zich in zijn gebied vestigen zou. Alcuinus liet zich overreden
,

en diende voortaan Frankrijk's koning met zijne buitengewone gaven.
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terug, doch wensclite niets vuriger, dan andermaal naar Engeland te gaan,

of liever: naar York, naar de school van York, naar Alcuinus. Noch de

wenschen van Gregorius, noch de woorden van Ludgers vader konden den

leergierigen jongeling weerhouden. En hij ging. Drie jaren en zes maanden

gaf hij zich met altoos nieuwen ijver aan de wetenscliap over, en zeker zou

hij nóg niet zijn teruggekeerd, ware hij niet verpligt geworden, om, wegens

het wangedrag van eenen Fries, met de overige Friezen uit de stad York te

vlugten. Zoo kwam hij dan weder te Utrecht, niet minder rijk in hoeken

dan in kennis. Van toen af week hij niet meer van Gregorius' zijde, maar

hleef bij hem tot diens dood.

Toen de abt Gregorius stierf, zal Liidger omstreeks dertig jaren oud zijn

geweest. Het duurde niet lang, of Gregorius' opvolger zond hem met

eenige anderen uit, om in Friesland de afgodsbeelden te gaan verwoesten, en

de dienst te vestigen van den éénen waren God. Zelf Bisschop van Utrecht,

wijdde hij hem tot priester , en wees hem het gewest Oostergouw tot werkplaats

voor de verspreiding des Evangelies aan. In datzelfde gewest lag Dokkum , en

Dokkum was wel berucht geworden door den moord van Bonifacius , maar

diens opvolger AVillehad was er reeds door Christenen met blijdschap ontvan-

gen geweest, en Ludger stichtte, onder meer andere, eene kerk op dezelfde

plaats , waar Bonifacius vóór twintig jaren was gedood.

Zeven jaren had hij in die streken met groeten zegen gearbeid. Het scheen

zelfs, dat het Christendom voor altijd op Frieschen bodem was geplant, toen

het een' nieuwen storm had te verdm-en. In 782 stonden de Saksers, onder

aanvoering van Wittekind , tegen Karel den Groote op , en wijl , gelijk bekend

is , Frank en Christen , doop en onderwerping , Christendom en slavernij , voor

de Saksers namen, woorden en begrippen van schier gelijke beteekenis waren,

brak hmine woede tegen de Christenen weldra met hevigheid uit. Wittekind

verwoestte de kerken en altaren , doodde of verdreef de priesters , en dwong

de Christenen tot afzwering van hun geloof. Willehad ontkwam ter naauwer-

nood aan het gevaar, maar vele zijner leerlingen stierven door der Sakseren

zwaard.

Ook de Friezen werden in den stroom des oproers medegesleept. Ook

in Oostergouw ontstond tegen vele Christenen oene wreede vervolging. Zoo

ontweek dan ook Ludger de plaats des gevaars, en, terwijl hij zijne overige

leerlingen van zich liet henengaan, vertrok hij zelf met twee hunner naar

Rome,

Welk was zijn doel met dien togt? Hij wilde het klooster Monte Casino,

dat tweehonderd en vijftig jaar vroeger door Benedictus van Nursia gesticht was

,

bezoeken, en daar den kloosterregel der Benedictijner-monniken leeren. lm-
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mers toen reeds had hij het plan gevormd , een klooster te doen verrijzen. Dat

dit plan later verwezenlijkt is, hebben wij boven reeds gezien.

Na twee en een half jaar te Monte Casino te hebben vertoefd, keerde

Ludger naar zijn vaderland weder. Tijdens zijne afwezigheid had Karel de

Groote de Saksers met kracht bestreden, zoodat de opstand, drie jaren nadat

hij was uitgebarsten, geheel werd gedempt. Nu konden de zendelingen dan

ook weer onder de magtijre bescherming van den Frankisclien koning uitgaan

,

om in Saksen en Friesland het Evangelie te prediken, de kerken uit haar

puin te doen herrijzen , en de verbrokene altaren te vernieuwen. Zoo ging nu

ook Ludger wederom naar Friesland uit , doch thans op aansporing van Karel

,

tot wiens ooren zijn roem was doorgedi'ongen. Tusschen de Lauwers en de

Eems zou hij arbeiden; dit veld wees de koning hem aan. En thans eerst

begint het roemrijkst gedeelte van Ludgers loopbaan als apostel der Friezen.

De oorden, waar hij voortaan het Evangelie prediken zou, waren met al de

donkerheid des heidendoms bedekt. Maar terwijl hij daar arbeidde, werd de

donkerheid opgeklaard, en straks week zij voor het licht des Christendoms,

zij het ook , dat wij moeten zeggen : voor het licht des Christendoms van

die dagen.

En wie zal ook hierin de wijsheid Gods tot dwaasheid willen maken? In-

dien het anders had moeten geschieden ,— het zou anders zijn geschied. Maar

naauwelijks schijnt het mogelijk , ruwe , zinnelijke heidenen terstond te doen

komen tot de vereering van een' God, die geest is, en daarenboven tot eene

vereering van Hem in geest en in waarheid. Men werpe niet tegen, dat het

Christendom, zuiver geestelijk door de Apostelen des Heeren gepredikt, bij de

heidenen der oude wereld geloof heeft gevonden! Alsof allen, die den naam

van heidenen dragen, aan elkander gelijk zouden wezen! Wie is zóó weinig

ervaren, dat hij niet weet, welk een wijde afstand er is tusschen de geestes-

ontwikkeling en beschaving der Saksers en Grieken, der Friezen en Romei-

nen? En als zelfs nu nog een zeer groot deel der Christenheid zich niet tot

de aanbidding van God in geest en in waarheid weet te verheffen, maar zich

vastklemt aan zinnelijke voorwerpen; als zelfs nu nog (waarom het verzwe-

gen?) menig Protestant, het wezen voorbijziende, aan vormen blijft hangen,

en, hoewel geene afgoderij plegende met zinnelijke voorwerpen, nogtans zijne

zinuelijke voorstellingen m de godsdienst niet kan laten varen ,— wat wonder,

dat God de eerste zendelingen onder onze ruwe, zinnelijke, heidensche vade-

ren uitzond met reliquiënkas en kruis? Doch het schijne een' iegelijk, die

wil, dwaasheid toe, — aan de waarheid is niet te veranderen: ook Ludger,

gelijk Willebrord, Bonifacius, Willehad en anderen, trok, nu te voet, dan

te paard, Friesland rond met reliquiënkas en kruis.

Op een' zijner togten kwam hij op zeker dorp, Helewirt genaamd, waar-

schijnlijk hetzelfde , dat thans Holwerda heet en niet ver van Delfsijl is gele-
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gen. Daar ontving hem eene vronw in hare woning. Terwijl hij met zijne leer-

lingen bij haar toefde , verscheen een blinde, bij zijne landgenooten wel bekend

en zeer bemind. Keeds drie jaren had deze het gebruik zijner oogen moeten

missen en werd hij bij de hand rondgeleid van dorp tot dorp , van huis tot

huis. Maar het ongeval , dat hem had getroffen , had hem nogtans de gave

des lieds niet ontroofd. Bemlef was zanger, een van die geboren dichters,

wien het geene kunst is maar natuur, hunne gedachten te bekleeden met

het gewaad der poëzij , en ze op de huppelende maat der woorden te doen

overgaan in het hart van allen die hen hooren. Het was ja ook om zijnen

minzamen aard, maar veel meer nog om zijne zangen, dat hij de geliefde

zoon mogt heeten van het volk, dat hem omringde. Onder dit volk , krijgshaftig

en blakende voor vrijheid, bezong hij de groote daden van het voorgeslacht,

de roemrijke oorlogen der vorsten. — AVelk eene aauAvinst voor het Chris-

tendom , welk een middel tot zijne verspreiding in Friesland zou het zijn

,

wanneer zulk een man zich liet doopen en zijn dichterlijk talent aan de

zaak van Christus wijdde! Deze gedachte vloog Ludger door het hoofd, toen

hij Bernlef aanschouwde en vernam, welke gave God hem had verleend.

„Wilt gij uwe zonden belijden en vergeving van zonden ontvangen?" zoo

vroeg hij den zanger; en toen deze toestemmend had geantwoord, beval de

zendeling hem , den volgenden dag terug te komen. Maar nog vóórdat Bern-

lef gekomen was , ontmoette hem Ludger , die , door de zijnen vergezeld , zich

te paard op weg had begeven. Terstond steeg hij af, nam het paard bij

den toom, en wandelde met den zanger voort. Zich van de overigen schei-

dende, begaven de beide mannen zich ter zijde, en toen zij alleen waren,

beleed Bernlef zijne zonden , en Ludger vergaf ze hem in den naam van God.

Daarop maakte hij op des blinden oogen het teeken des kruises, strekte de

hand uit, en vroeg: „ziet gij iets?" — „Uwe hand", was het verheugde

antwoord. „Breng uwen dank aan den almagtigen God," zoo sprak Ludger,

en onder ernstige en gewigtige gesprekken traden beiden weer voort. In een

dorp gekomen waar eene kapel was, liet de zendeling den zanger met

zich bidden en God danken, en deed hem zweren, dat hij bij zijn (Ludgers)

leven aan niemand zeggen zou, hoe hij het gezigt had terug ontvangen.

Bernlef bleef aan dien eed getrouw, en liet zich zelfs , zoo lang Ludger leefde

,

steeds bij de hand leiden, als ware hij nog blind. Eerst daarna openbaarde

hij alles, wat er was geschied.

Ziedaar het verhaal, gelijk het door Ludgers meest geloofwaardigen levens-

beschrijver is gegeven. Indien iemand beweert , dat de hand der overlevering

ook hier , ten koste der waarheid , een wonder heeft verdicht of eene belofte

van geheimhouding heeft verzonnen, — hij doe wat hem behaagt; doch hij

loochene niet, dat Bernlef, de zanger. Christen is geworden en met zijn

talent winst heeft gedaan voor het koningrijk Gods ! Wel trok hij ook voortaan
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rond van dorp tot dorp, van huis tot huis, liederen zingende gelijk te

voren , — maar zijne zangen werden lofzangen ter eere van God , en zijne

liederen psalmen. Ludger zelf leerde hem de psalmen van de godvruchtige

zangers der oudheid; en wat vóór vele eeuwen in Palestina was gedacht en

gedicht, stemde nu ook in Friesland de harten tot vroomheid en geloof.

Nog tAvee kleine bijzonderheden , en wij hebben alles bijeengevoegd , wat

ons aangaande dezen merkwaardigen man is opgeteekend. — Na eenige jaren

brak er wederom een opstand in Oost-Friesland uit, die echter, één jaar

later, door Karel den Groote werd bedwongen. Andermaal werden kerken

verbrand, Christenen mishandeld, Evangeliepredikers verdreven. Ook Ludger

verliet Friesland A'oor dien korten tijd. Doch vóórdat hij vertrok, droeg hij

aan Bernlef op , ten nutte der Kerk gebruik te maken van de liefde , die hij

onder het volk genoot, de woningen rond te gaan, en overal waar hij onge-

doopte kinderen in stervensgevaar mogt vinden, den nooddoop aan hen te

bedienen. De zanger voldeed aan dezen wensch, en doopte in dat jaar acht-

tien zulke kinderen, van welke slechts twee het leven behielden. — Eindelijk

stierf hij in vrede , oud en der dagen zat. „ Hoe zal ik na u nog kunnen

leven?" riep zijne vrouw hem in zijne laatste uren weenende toe. Doch hij

antwoordde : „ Indien ik iets van den Heer zal kiuinen verwerven , dan zult

gij na mijnen dood niet lang meer in deze wereld leven." Toen hij dit zeide,

was zij nog gezond. Vijftien dagen later volgde zij hem in den dood.

Nadat Karel de Groote, in het jaar 793, de Saksers voor altijd had over-

wonnen , ontbood hy Liidger uit Friesland , opdat deze in het westelijk

gedeelte van Saksen, destijds ook Zuidergouw, thans nog voor een deel

"Westfalen geheeten, het Evangelie prediken mogt. Zoo ging de apostel der

Friezen in tot den arbeid der beide Ewalden en van Willehad, met wie de

lezer reeds heeft kennis gemaakt in het vierde en het zesde Tafereel. En de

zestien jaren, die hij in deze streken doorbragt, gingen niet vriichteloos

voorbij. De stem des Evangelies, thans niet meer door het rumoer des oor-

logs verdoofd , vond weerklank in menig hart , en het kruis ontving eene

blijvende plaats onder de pahnen des vredes. Vele kerken werden door Ludger

gesticht. Aan ieder daarvan gaf hij een' priester, door hem zelven gekweekt.

Drie dezer kerken zijn reeds door ons genoemd: eene te Werden en twee

te Munster. En dat hij, door het bouwen van kloosters, in beide plaatsen een'

heilzamen invloed trachtte uit te oefenen op de beschaving en de godsvrucht

der Saksers, is ons mede reeds bekend. Ook dit middel zal niet vergeefsch

zijn geweest. Er was een tijd , waarin de kloosters eene verhevene roeping

hadden te vervullen. Wat thans naauwelijks meer noodig schijnt , was toen

L 14
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nog eene weldaad van God voor tijdgenooten en nageslacht. In de midden-

eeuwen waren de kloosters inderdaad kweekplaatsen van vroomheid en be-

waarplaatsen van de schatten der oudheid. Over de uitzonderingen spreken

wij thans niet; zij nemen den regel niet weg. Inderdaad, het is zeer gemak-

kelijk, met geringschatting te spreken van de kloosters, en op de monniken

en nonnen uit de hoogte neder te zien als op dweepers, onverstandigen

»

lediggangers en boozen ; — doch wie het doet , toont daardoor de geschiedenis

al zeer slecht te kennen, of geen oog te hebben voor de stille vroomheid,

die onder menige monnikspij en menig nonnenkleed in het harte leefde. En

al hadden de kloosters geene andere verdienste gehad dan deze, dat zij in

die tijden van ruwheid en onkunde de onsterfelijke schriften der heidensche

oudheid, ja zelfs de boeken des Ouden en des Nieuwen Verbouds, voor latere

geslachten hebben bewaard, — wie zou ook dan nog durven ontkennen, dat

zij een zegen zijn geweest van God, een blijvende zegen voor velen? Doch

gelijk de beoefening der geschiedenis reeds menige dwaling als dwaling heeft

doen kennen , evenzoo zal zij , ook in dit opzigt , de oogen meer en meer

voor het licht der waarheid ontsluiten. Keeren wij tot Ludger terug.

Geheel tegen zijnen wensch en niet dan op dringend aanhouden van allen,

werd hij, tusschen de jaren 802 en 805, tot bisschop geordend. Karel de

Groote, die thans den keizerstitel droeg, gaf hem Westfalen en dat gedeelte

van Friesland, waarin hij vroeger had gearbeid, tot bisschoppelijk gebied.

Als zetelplaats koos hij zich Mimigerneford. Hier bouwde hij een kloos-

ter en twee kerken; en deze werden de eerste beginselen der oude en

beroemde stad Munster, gelijk reeds in den aanvang van dit verhaal door

ons is vermeld.

Hij deed meer: hij stichtte ook scholen met daarbij behoorende boekerijen,

eene te Werden en eene te Munster. Op deze laatste gaf hij zelf dagelijks in

den vroegen morgen onderwijs; en wat hij, de man van meer dan middel-

matige schriftkennis, in den bijbel bevolen vond, dat trachtte hij zorgvuldig

te volbrengen en anderen te leeren. Inmiddels ging hij voort, de kudde te

weiden, die hem was toevei'trouwd. Van tijd tot tijd reisde hij rond in zijn

bisschoppelijk gebied, en gaf bij die gelegenheden streng acht op de zuiver-

heid van wandel onder de leden der gemeente. Ook was hij ijverig in het

prediken, zóó zelfs, dat wij hem daags vóórdat hij des nachts ontsliep, op

twee verschillende plaatsen in de omstreken van Munster het Evangelie zien

verkondigen. Zoo arbeidde hij met groeten ijver en onbezweken trouw ook

als Bisschop, meer dan vier jaren lang. En niet te vergeefs. Toen hij in 793,

op bevel van Karel , als zendeling heentoog naar Saksen , vond hij een weer-

spannig volk, voor de overmagt bukkende, maar in het diepst des harten

afkeerig van Christenen en Franken. Toen hij , in 809 , als bisschop der West-

Saksers en Friezen stierf, was de toorts des oproers voor altijd gebluscht,
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het volk in vrede, het Christendom in die oorden voor goed gevestigd; en

aan het hoofd der kerken op de verschillende plaatsen stonden priesters,

door Ludger zelven of in zijne scholen gevormd. Zooveel vermag één mensch

in de kracht van God

!

Reeds hebhen wij het jaar genoemd. Op Zondag, den 26sten Maart 809

,

predikte hij nog des morgens te Coesfeld, des namiddags te drie ure te

Billurbeke, „als wilde hij" (zoo drukt zijn levensbeschrijver Altfried zich uit)

„voor het laatst vaarwel zeggen aan de hem toevertrouwde schapen." Reeds

zwak naar het ligchaam , maar steeds krachtig door den ijver der liefde

,

bediende hij zelf nog de mis. Toen kon hij niet meer. Hij moest te Billurbeke

blijven, en ddar, omringd door zijne leerlingen, blies hij in den nacht van

Zondag op Maandag den laatsten adem uit.

Waar zou hij worden begraven? Hij zelf had bij zijn leven begeerd, dat

zijn stof te Werden zou rusten. Hij had er bijgevoegd, dat het geschieden

moest niet in , maar buiten de kerk , aan de oostelijke zijde ; want ,
gelijk

meerderen in die dagen, wilde hij niet, dat het ligchaam eens menschen in

eene aan God gewijde plaats zou worden weggelegd. Zoo was dan alles met

juistheid bepaald. En toch was in het hart der Westfalers de wensch , dat

des Bisschops lijk mogt worden bijgezet dtiar, waar ook zijn zetel gestaan

had: te Munster. En inderdaad, voorloopig werd het naar het klooster aldaar

gevoerd en vervolgens in de Maria-kerk begraven. Doch een van Ludgers

broeders, tevens leerling van hem en Bisschop van Chalons, bragt de zaak

voor Keizer Karel, en deze beval, dat men handelen zou, gelijk de doode

bij zijn leven zelf had bepaald. Li statigen optogt bragt men het lijk naar

Werden heen. De kerkelijke personen zongen hymnen en psalmen; de menigte,

aan wie het niet vergund was deze heilige liederen aan te heffen, wisselde hunne

zangen af met een smeekend „Kyrie eleison," Heer, erbarm u onzer. Den

26sten April kwam des Bisschops lijk te Werden aan, en werd daar bijgezet

aan den oostelijken buitenmuur der kerk. Nog geen zeventig jaar later, bouwde

men eene kapel boven Ludgers graf. Twee eeuwen daarna werd het lijk

overgebragt naar de grootere kloosterkerk, waar men het achter het hoog-

altaar , in eene kostbare kist , op twee schoone marmeren pilaren plaatste. Thans

evenwel is het graf niet buiten , maar in de kerk , wijl de kerk zelve oostelijk

is uitgebouwd, om het binnen hare muren te ontvangen.

Waartoe meer? Weldi'a maakte het bijgeloof zich meester van de plek,

waar de ijverige zendeling en vrome bisschop rustte. Vele bladzijden zouden

wij kunnen viillen met hetgeen de levensbeschrijvers , zelfs de meest geloof-

waardige, ons verhalen van wonderen, op zijn graf geschied. Zieken van

14*
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allei'lei aard , blinden en lammen , dooven en die van den duivel waren be-

zeten, vonden dadr de genezing, die zij elders te vergeefs hadden gezocht

Zullen wij de waarheid van al zulke genezingen ontkennen? Er zijn ziekten,

waaruit men alleen gered kan worden door een geloof, dat niet van twijfe-

len weet.

De Koomsche kerk nam Ludger onder hare heiligen op. Niet minder dan

vier dagen in het jaar werden aan zijne nagedachtenis gewijd. Wij Pro-

testanten achten hem hoog als een' zeer getrouw arbeider in den wijngaard

des Heeren, als een' der grootste Evangelieboden , als den apostel der Friezen

en Saksers. De eer en den dank geven wij aan God.

J. G. K. AcQUOY.



ACHTSTE TAFEEEEL.

KAKEL DE GKOOTE.

Vreesselijk is de aanblik van eene plaats, waar brand heeft gewoed. Tien,

twintig buizen stonden daar; werkzame menscben waren er bezig, kinderen

speelden er, bet vee stond op de stallen of graasde in weide en bof, vrucbt-

boomen en moestuin lacbten u tegen. Nu ziet gij niet dan inééngestorte

muren, balf verbrande balken, puin, ascb, rook, en ach, ledematen van om-

gekomen vee , misschien mede van menscben

!

Zulk een' aanblik bood niet een enkel dorp , niet vele dorpen en steden

,

maar in tallooze menigte schier geheel zuidelijk en westelijk Europa, en dat

drie honderd jaren lang , van de vijfde tot de achtste eeuw , telkens weder.

De groote volksverhuizing was de woedende brand geweest. Over Rijn en

Alpen en Pyi'eneën hadden zich drommen van Barbaren uitgestort door het

welvarende Komeinsche rijk. Zij hadden niet alleen vele dorpen en steden in

puin veranderd , maar ook de korenvelden vertreden en menige vlakte met lijken

van verslagen legers bedekt. Drie eeuwen lang was er in het vroeger bloeijendste

deel van Europa geene beschaving, maar woestheid— geene orde , maar verwar-

ring— geen vrede , maar oorlog. Eerst overstroomden Gothen , Sneven , Franken
,

Bourgondiërs, Wandalen, Herulers, Longobarden en andere Duitsche volksstam-

men de Romeinsche wereld. En vóórdat zij gezeteld waren en de beschaving hadden

leeren kennen, kwamen de Arabieren uit het veroverde Spanje , de Noormannen

uit Scandinavië , de Hongaren en Slavonen uit oostelijk Europa , in Frankrijk en

Duitschland inbreken, terwijl zij, stroopende en pkinderende, elkander soms

aan den Rijn konden ontmoeten. De arbeid dier eeuwen bestond veelal in

oorlog , hetzij ten aanval , hetzij ter verdediging ; landbouw werd beoefend , om

niet om te komen van gebrek ; handel was er bijna niet ; de oude bescha-

ving en letterkunde waren weggekwijnd , eene nieuwe was nog niet ojigestaan.

Langzaam begon er evenwel hier en daar, als bij uitzondering, eenige rust

te komen. Hier was men vermoeid en uitgeput, daar wisten enkele vorsten

een weinig orde te scheppen. Het Frankische rijk, in het laatst der vijfde

eeuw gesticht , v>'as een begin van regeling te midden der wanorde , vooral

nadat de eerste dynastie, die der Merovingen , door de tweede, die der Ka-

rolingen , was vervangen.
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Evenwel was de invloed van dit tweede stamhuis onder den eersten ko-

ning, Pepijn, nog niet groot geweest, toen op eens bij zijnen dood in zijnen

zes en twintigjarigen zoon, Karel, een man op Frankrijlv's troon kwam, die

als legerhoofd, als wetgever, als opvoeder even boog stond, zoodat hij uit

den bajert schoonheid en nit de verwarring orde wist voort te brengen.

Ook op ons vaderland had deze man zoo veelzijdigen invloed, dat wij hem

moeten kennen ; doch wat hij voor Nederland was , kunnen wij niet bevatten

,

zoo wij hem niet in het algemeen beschonwen. Wij willen den groeten man

dus nagaan in zijn leven en werken; doch alzoo, dat wij telkens meer bij-

zonder doen uitkomen, wat van dit alles mede op Nederland invloed had.

Wij vangen aan met een:

Overzigt van zijn leven en bedrijf.

In 768 volgde Karel met zijn' broeder Karloman zijn' vader op als koning

der Franken; doch reeds na drie jaar (in 771) stierf Karloman, waardoor

Karel, dewijl de regten van zijns broeders kinderen niet geëerl^iedigd wer-

den, de eenige heerscher over het gelieele Franken-rijk werd. In 772 voerde

hij den eersten oorlog met de Saksers, eene vereeniging van Duitsche volks-

stammen , die van den Rijn tot de Elve woonden , en hunne voorouderlijke vrij-

heid en godsdienst tegen de Franken wilden verdedigen. Karel drong in hun

land dóór tot over de Wezer, veroverde hmme vesting Ehresbru'g, op eene

steile hoogte aan de Diemei gelegen , en verwoestte het hoofdvoorwerp hunner

vereering, Irminml, misschien Hermanszuil, dus, zoo deze verklaring juist is,

eene kolom voor Herman of Arminius; anders, een heilig teeken voor een'

afgod opgerigt.

In 773 ging hij krijg voeren tegen de Longobarden, wier hoofdstad Pavia

hij in 774, na een beleg van zeven maanden, innam, waarop hij hun' koning

Desiderius in een klooster stak. Alzoo werden ook de Longobarden zijne onder-

danen; doch Karel liet hun hunne eigene wetten en instellingen. Naar Rome

getrokken, bevestigde en vergrootte hij nu de schenking van het wereldlijk

gebied , door zijn' vader reeds aan den bisschop dier stad toebedeeld. — In dit

jaar, als ook in 775, hield hij weder krijgstogten tegen de Saksers.

In 777 vinden wij Karel in ons vaderland, en wel, om het paaschfeest

te vieren, te Nijmegen, in welke schoon gelegene stad hij, een vriend der

natuur, een groot paleis had laten bouwen, ter plaatse waar nu de prach-

tige wandelingen van het Valkenhof met nog enkele overblijfselen van Karel's

tijd worden gevonden. Hier toekende hij den 7 Junij een' giftbrief ten be-

hoeve der St. Maartenskerk te Utrecht. In dit jaar hield hij verder een'

landdag te Paderborn, waar uu vele Saksers zich lieten doopen. Doch dddr

kwamen ook eenige Ai'abieren uit Spanje, om zijne hulp tegen andere Ara-
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bieren iu te roepen. Ten gevolge hiervan trok hij in 778 met een leger,

waarin ook een aantal Friezen (Nederlanders) onder hun' vorst Gundebold

,

broeder van Eadboud II, werd gevonden, naar Spanje, waarvan hij een deel

tot aan de Ebro veroverde en als Marca Hispanica bij zijn rijk voegde.

In dit zelfde jaar ondervond evenwel ook ons vaderland, dat de Saksers,

die al meermalen weder in opstand waren gekomen, nog niet waren bedwon-

gen ; immers zij deden een' strooptogt , waarin zij ook Deventer verwoestten

en de daar door Lebuinus eenige jaren vroeger gestichte kerk verbrandden.

Nog vele jaren duurde de worsteling tusschen Karel en de Saksers, met

wie ook de Friezen meestal waren verbonden. Met het zwaard en het kruis

zocht Karel hen gelijkelijk te bekeeren; had hij hen door zijne wapenen on-

derworpen, dadelijk moest de doop volgen. Daartoe waren als zendelingen

werkzaam , onder anderen , Willehad en Ludger , van wie de eerste een An-

gelsaks was, de tweede een Friesch edelman, uit de omstreek van Dokkum,

en die beiden in de tegenwoordige provincie Groningen predikten. Willehad werd

in 786 bisschop van Bremen; Ludger was in 783, na zevenjarige prediking

onder de Friezen, door een' nieuwen afval van deze, gedwongen te vlugten.

Intusschen had Karel smaak voor de letteren bekomen ; hij liet zich Komein-

sche schrijvers voorlezen en leerde ook zelf lezen. Hij noodigde geleerde man-

nen uit Italië en Engeland tot zich. Zóö was in 782 Alcuinus, die Ludger's

leermeester te York was geweest, op Karel's uitnoodiging , uit Engeland tot

hem overgekomen; eene hoogst belangrijke zaak, aangezien deze geleerde en

vrome man , die ook aan Karel de waarheid durfde zeggen , des konings raad-

gever en leidsman werd in alles , wat tot herstel der letteren en wetenschap-

pen in Karel's uitgestrekt gebied kon dienen.

Het jaar van Alcuiims' overkomst was ook merkwaardig door een' nieuwen

krijgstogt van Karel tegen de Saksers, bij welken zij weder eene geduchte

nederlaag leden en 4500 van hen, wegens hunne ontrouw, op één dag te

Verden werden onthalsd ; eene wreede gestrengheid , die hen niet weerhield nog

gedurende 21 jaren telkens weder de wapenen op te vatten. Onder degenen,

die Karel in den oorlog van 782 bijstonden, wordt x)ok een zekere Dirk, graaf

van de landstreek tusschen Rijn en Maas, dus in het tegenwoordige Zuid-

Holland en Gelderland
, genoemd. Ook later komt hij meermalen onder de

legerhoofden van Karel voor.

In 785 scheen er aan de oorlogen met de Saksers een einde te zullen

komen; hunne aanvoerders Wittekind en Alboin werden door voordeelige

aanbiedingen gewonnen en lieten zich doopen. Velen volgden, hoewel juist

niet uit de edelste beginselen. Alcuinus, die Karel op zijne reis naar de

Saksers had vergezeld , schrijft er van : „ De oude Saksers en alle Friesche

volken zijn nu, gedrongen door koning Karel, die sommigen door geschen-

ken, anderen door bedreigingen heeft overgehaald, tot het geloof in Chris-
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tus bekeerd geworden." Van dezen tijd af vinden wij, in de verhalen van

zijn leven , ouder degenen , die in zijne legers dienden , bij de Franken ook

Saksers en vooral Friezen vermeld. Niet zelden bewezen de Friezen hem ook

als scliepielingen goede diensten in den krijg.

Doch hoe druk Karel met oorlogvoeren bezig was, dit vervulde niet zijne

geheele ziel. Te midden van het wapengekletter zien wij hem bij toeneming

bezig met kerkelijke zaken. Wars van bijgeloof zag hij met di-oefheid de

beeldendienst in de Christelijke Kerk , zoo door de gunst der Grieksche kei-

zerin Irene , als door die van den Roomschen bisschop , het hoofd opsteken.

Karel liet, wel meest door Alcuinus, tegen deze toenemende dienst in 790

een werk schrijven, welks strekking uit den titel blijkt: Over de goddelooze beel-

dendienst. Eenige jaren later (in 794) liet hij eene kerkvergadermg van het

Frankische rijk houden te Frankfort aan den Mein , waarin die dienst mede

door kerkgezag werd veroordeeld.

Door overwinning op overwinning had hij zijn rijk uitgebreid van de Oost-

zee tot de Ebro, en van de Noordzee en den Atlantischen Oceaan tot aan de

Kaab in Hongarije. Ook het grootste deel van Italië met Eome gehoorzaamde

hem, wien Paus Leo III in 796 de sleutels van het graf van den heiligen

Petrus en het vaandel van Home had gezonden. Nog eene groote schrede ging

deze Paus verder , toen hij , door Karel in zijne waardigheid hersteld , op

kersmis van het jaar 800 , Karel tot Keizer van het westersche Eomeinsche rijk

kroonde, eene waardigheid, welke sedert 476 niet meer bekleed was. — In

het leger van Karel , waarmede hij naar Home was getrokken, waren ook

Friesche (Nederlandsche) krijgsbenden , onder aanvoering van een' Fries , Mag-

nus Forteman ; en onder degenen , die met vaandels en godsdienstig gezang

Karel en zijn leger te Home inhaalden , worden ook Friesche jongelingen ver-

meld, die toen te Eome in de wetenschappen, vooral in de godgeleerdheid,

studeerden.

Als Keizer rustte de wakkere man geenszins op de vroeger behaalde lau-

weren. In 801 stelde hij een algemeen onderzoek in naar den toestand van

de Frankische geestelijkheid, om dien te kennen en te verbeteren. In 803

had hij de vreugde, de oorlogen met de Saksers, die 32 jaren gedumxl had-

den, voor goed te eindigen; hij bezigde daartoe een Oostersch middel: uit

Saksen werden koloniën overgebragt in het rijk der Franken, waarschijnlijk

naar Vlaanderen , en in Saksen werden koloniën van Franken gevestigd ; verder

moesten zij nu gezamenlijk Christenen worden, maar behoefden, even als de

Friezen, bijna geene belastingen te betalen, dan de tienden aan de geestelijken.

Drie nieuwe bisdommen rigtte hij nu in hma land op , te Paderborn , Minden en

Munster. De eerste bisschop van Mmister werd Ludger, wiens kerspel zich

van den Eijn in den omtrek van Dusseldorp tot aan de Noordzee uitstrekte,

en ook het door hem bekeerde Groningerland bevatte.
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Nog tweemaal vinden wij Karel in ons vaderland: te Nijmegen, in 806,

toen hij er liet Paasclifeest vierde , en in 808 , toen hij er de lente door-

bragt; doch tevens wordt ons verhaald, dat hij in de lente gewoonlijk hier

vertoefde. In 813 hield hij nog kerkvergaderingen te Arles, Meinz, Eheims

en Tours ter verbetering van den geestelijken toestand zijner onderdanen , waarop

hij in 814, na eene krachtige regering en rustelooze werkzaamheid van 46 jaren,

eindelijk in zijn geliefd Aken stierf en begraven werd.

Zijn roem was reeds groot in zijn leven en klonk tot in het verre Oosten.

Meermalen ontving hij gezanten van Grieksche keizers , vooral van de Keizerin

Irene , vnev hand hij welligt had kunnen bekomen , als ook van den Patriarch van

Jeruzalem en van den Kalif Haroun Al-raschid. Die roem was verdiend. Hij

taant niet, — neen, hij gloeit te sterker met den loop der eeuwen.

Doch laat ons zien, waarom Karel dien roem waardig was! Werpen wij

nu een' blik eerst op

:

Zijne eigenaardigheid.

Karel was, wat ons zulk een veel bewogen leven reeds doet vermoeden,

een geweldig man, een groote geest, met uitnemende deugden versierd, maar

ook met eenige ondeugden zijner eeuw besmet, een type, doch een edele

type der middeneeuwen. Zijne dapperheid en oorlogskunst, waardoor hij

alle vijanden overwon, zijne kracht en onvermoeide werkzaamheid, waar-

door hij alle zwarigheden te bovenkwam, springen in de oogen, ook de

edelmoedigheid, hem doorgaans eigen; doch somtijds mede trekken van wreed-

heid , meer uit die eeuw , dan uit zijn karakter voortgekomen.

Toonde hij zich hierin een kind van zijn' tijd, over het geheel was hij verre

daarboven verheven en in menig opzigt stak hij als een wonder er boven uit.

Groot was hij niet alleen in het oorlogvoeren, hetgeen die eeuw eerde, maar

ook in het bevorderen der beschaving , welke zijne tijdgenooten verachtten. Hij

beschouwde zich, ook reeds vóórdat hij de keizerskroon droeg, als opvolger

der Romeinsche keizers. Immers de Franken hadden al voorlang ten deele de

rol der Eomeinen op zich genomen ; Karel volgde hen nog veel meer , bovenal

daarin, dat hij, even als het oude Rome, de volken op één dag als vijanden

en vrienden behandelde , aangezien hij hen eerst als vijanden overwon , maar

dan de overwonnelingen dadelijk als oiaderdanen opnam, en door wijze wetten

en de beste godsdienst beschaafde.

De ruwheid zijner eeuw blijkt ook daaruit, dat hij zelf nog geene vaste

woonplaats had, maar altijd door zijn groot rijk omdoolde. Doch waiir hij

zich ophield , had hij veelal prachtige paleizen , en deze had hij doorgaans in

I. 15



114

de schoonste streken gesticht , als , behalve te Nijmegen en Aken , ook te

Luik en Neder-Ingelheim , in de bevallige Rijngau tegen over den Johannes-

berg. Hierin toonde hij eene liefde voor de natuur, welke in dien tijd

inderdaad zeldzaam was.

Het meest valt in hem zijne veelsoortige bedrijvigheid in het oog. Men kan 53

krijgstogten optellen , die hij voor een klein deel door zijne veldheeren , meest in

eigen persoon volvoerde. En hij is niet alleen aan het hoofd der legers , maar ook

der rijks- of kerkvergadering geheel op zijne plaats. Men heeft kennis van 35

volksvergaderingen, welke hij te Aken, Worms, Paderborn en in vele andere

plaatsen hield, om de wijzen des lands over de groote staatsbelangen te raad-

plegen. Hij weet verder ook , hoe de letteren te bevorderen , hoe scholen in

te rigten, hoe de wetten kunnen en moeten werken. Hij beweegt zich in alle

kringen even gemakkelijk , als hij snel de landen doorvliegt ; nu is hij aan de

Elve dan aan de Ebro , nu te Rome dan te Nijmegen. En dezelfde hand , die

het zwaard weet te zwaaijen , kan ook bijbelafschriften verbeteren. Doch

zijne eigenaardigheid zal uitkomen in al zijn werk en zijn' invloed. Wij willen

eerst nagaan:

Z^pC invloed op liet burgerlijk en staatkundig leven.

Wel heeft Karel vele oorlogen gevoerd, doch niet uit lust tot oorlogen.

Die zich gaarne met hem vergeleek, en inderdaad ook bijna hetzelfde rijk

bezat. Napoleon I, zeide den eeuwigen vrede te willen, en krijg te voeren

om dien te verkrijgen; Karel toilde dien vrede. En hij heeft werkelijk uit

verwarring orde, en iiit eindelooze oorlogen vrede doen voortkomen.

Immers als doel van zijne regering zag hij aan, de barbaarschheid te ver-

jagen. Daartoe dienden zijne krijgstogten en overwon hij de Mooren in het zui-

den , de Saksers en Slavonen in het noorden , de Avaren in het oosten. Daartoe

hield hij volksvergaderingen, lokte hij geleerden tot zich, stichtte hij scho-

len, gaf hij wijze wetten. Dat die wetten wijs waren, bleek ook daaruit, dat

hij zulke voor elk volk gaf, als hem voor iedere natie de geschiktste voorkwamen.

Zoo heeft hij de aloude wetten der Friezen en Saksers , die alleen bij mon-

delinge overlevering werden bewaard, doen verzamelen en opschrijven , en hen,

even als de Romeinen met de overwonnen volken pleegden te doen, naar

deze hunne eigene instellingen geregeei'd. Hij vond de kiemen van het leen-

stelsel opgeschoten ; het opheffen konde hij niet ; doch hij deed , wat hij

konde , de schade er van verzachten , door de te groote magt der vasallen te

besnoeijen , en de te kleine regten der burgers en boeren uit te breiden. Hij be-

vorderde den akkerbouw , den wijnbouw , de volksvlijt , den handel , de zeevaart,

legde eenige havens aan ; hij bouwde vloten tegen de Noormannen , en trachtte , toen

reeds, wat eerst in onze eeuw is gelukt. Rijn en Donau door een kanaal te ver-
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binden. Den bloei der weinige steden zocht hij te doen toenemen ; handwerkers,

kunstenaars , kooplieden lokte hij daarheen , vooral naar zijn geliefd Aken.

Daar staat zijn metalen beeld boven eene groote fontein op de markt, alsof

hij nog met het zuiverste levende water zijnen medeburgers lafenis en ge-

zondheid aanbrengt. Li de steden en op de akkers poogde hij het aantal vrije

menschen te vermeerderen ; ook de Saksers en Friezen verklaarde hij , na hen

tot zijne onderdanen te hebben gemaakt, voor vrije lieden. Alle ondeugden

trachtte hij uit te roeijen; moord, roof, dronkenschap liet hij streng bestraf-

fen. Hij stelde missi dominici aan, rondreizende regters, om elke drie maan-

den na te gaan, of de volkshoofden overal hunnen pligt deden. Door deze

regters en de volksvergaderingen wilde hij het centraal gezag uitbreiden en

vastmaken tegenover het locaalbestuur van de vaak te magtige vasallen. Om
deze te fnuiken en den geringen man te steunen , stelde hij ook eene groote

verandering in het straffen in. Li plaats van geldstraffen, waarvoor de rijken

zich gemakkelijk aan allerlei uitspatting konden schuldig maken, voerde hij

ligchaamsstraffen in; de kerken erkende hij niet als schuilplaatsen voor mis-

dadigers.

In één woord : hij zocht alles te verbeteren : tot hem toe gaat de bescha-

ving over het geheel naar beneden , van hem af naar boven. — Dit ge-

schiedde ook in Nederland, ofschoon het moeijelijk is, hiervan velerlei bewij-

zen voor ons vaderland in het bijzonder bij te brengen. Twee proeven er van

zagen wij reeds in Karel's liefde voor Nijmegen, waar hij gaarne woonde,

en in de verzamelingen van de wetten der Friezen, gelijk mede in de ver-

klaring van hen voor vi'ije lieden. Verder leest men, dat hij op Paschen

aan zijne ambtenaren gaarne Friesche rokken van verschillende verf plagt te

schenken, en somtijds aan vreemde vorsten Friesche mantels van witte,

grijze en purperen kleur vereerde. Zelfs aan den Kalif Haroun Al-raschid

zond hij , bij Spaansche paarden en muilezels en Frankische jagthonden , ook

Friesche kleederen. Ook werd onder hem de handel op de openbare mark-

ten, welke men hier te lande reeds vroeg had, aanmerkelijk uitgebreid. Li

zijn' tijd waren Tiel en Wijk bij Duurstede reeds aanzienlijke koopsteden , als

ook Witlam , eene plaats aan den mond der Maas , die nu niet meer bestaat

;

Groningen wordt mede (doch door latere schrijvers) reeds als koopstad genoemd.

Voor den handel en voor zijne krijgstogten liet Karel ook groote wegen aan-

leggen , welke in lage streken door takkebossen en steeneii vast gemaakt moes-

ten worden. Ook bevorderde hij de riviervaart, die nog daar mogelijk was,

waar landwegen ontbraken.

Zijn' invloed op de leoefening der letteren.

Niet minder groot, dan op het bui'gerlijk gebied, was zijn invloed op dat

der letterkunde.

15*
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In Italië leerde hij zelf het hem vroeger onbekende lezen. Straks werd hij

zelf de leermeester zijner volkeren. Hij ontbood, daar er in Frankrijk en

Duitschland geene leeraars waren , dezulken uit Engeland en Italië , als Alcui-

nus, Paulus Warnefried en vele anderen, die eene hofschool of eene geleerde

omgeving van den keizer uitmaakten, en met hem rondtogen van paleis tot

paleis, waar hij vertoefde; terwijl anderen in de voornaamste steden hunnen

vasten zetel vestigden. Naar hunnen raad en met hunne hulp onderrigtte hij

geestelijken en leeken, en met zijn voorbeeld bragt hij de vroeger versmade

en verachte letteren in zijn rijk tot eere.

Zachtkens aan opende hij overal in de bisschoppelijke of kathedraal-kerken

en in vele kloosters scholen voor leergierigen uit alle standen ; gemeentescholen

worden er nog maar weinigen vermeld ; evenwel hier en daar
,

gelijk in Or-

leans , waar een der getrouwste helpers van Karel bisschop was , en deze

algemeen en wel kosteloos onderwijs invoerde. In die scholen werd het drie-

of viertal (trivium of quadrivium) geleerd. Tot het eerste behoorde het lezen

,

stellen en denken (grammatica, rhetorica, logica); tot het tweede het rekenen

en zingen, de meet- en de sterrekunde (arithmetica , musica, geometria, astro-

nomia). Doch het waren alleen de allereerste beginselen dezer leervakken,

welke men er onderwees. Hoe zou men het bij een volslagen ruw volk verder

hebben gebragt?

Toch was het een aanvang, waarop een voortgang kon volgen. Gelijk

het schoolgaan voor het kind , vooral voor een vroeger verwaarloosd , reeds

opgeschoten kind, een nieuw tijdperk opent, zoo Karel's schoolwezen voor

Frankrijk en Duitschland. Te beter was die aanvang, dewijl Karel het eerst

onder de Frankische vorsten inzag , dat voor de volksbeschaving de beoefening

der volkstaal noodig was. Hij was dus de eerste, die de Duitsche taaistudie

wekte en aanmoedigde. Daar hij ook het eerst al de Germaansche stammen,

behalve die in Scandmavië en Engeland woonden, onder zijnen schepter ver-

eenigde , kwam nu ook de naam van Teutonen of Duitschers voor den dag

,

als de naam van een deel der bevolking tegenover het andere Komeinsche of

Eomanische deel, dat van de oude Gallen en de hen overheerschende en met

hen vermengde Romeinen afstamde.

Evenwel kon Karel geene Duitsche taalkunde beoefenen en letterkimde

scheppen zonder behulp van de Latijnsche taal- en letterkunde. Alleen deze

taal had beschaafde vormen, naar wier voorbeeld de Duitsche, nog riiwe

spraak kon worden ontwikkeld; alleen in deze taal bestonden geschriften,

die eene stof bevatteden van geschiedenis en wijsbegeerte, welke de Duitsche

stammen kon beschaven en tot hoogeren zin opleiden ; in de Duitsche taal had

men niets dan eenige heldenliederen, door de volkszangers in het geheugen

bewaard en bij de feesten opgezongen. Het was in de letteren, als in het

staatkundige. Karel was een BuiUcJi koning en toch herstelde hij het BomeinscA
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keizerrijk. Door middel van het aloude Kome wilde hij zijne volkeren, de

ruwe Duitsche stammen , beschaven en ontwikkelen ; door het kanaal der

Latijnsche letterkunde moesten de wijsheid, de godsdienst, de kunst en al het

goede der oude wereld, ook der Grieksche en Hebreeuwsche oudheid, en

het Christendom zelf in Germanië overvloeijen.

Ook wat het letterkundige betreft, weten wij niet vele bijzonderheden om-

trent Karel's invloed op Nederland. Evenwel zijn ons althans twee zaken daar-

over bekend. De eene is , dat de boven l
) vermelde school te Utrecht , waar

Evangeliepredikers werden opgeleid , vooral om als zendelingen onder de Friezen

te werken , in Karel's tijd het meest bloeide onder den abt Gregorius , die

voorzeker daarvoor Karel's hulp en bescherming ondervond. De andere is

,

dat Karel de aloude volksliederen der Friezen liet opschrijven. Li Ludger's

leven kwam ons een der zangers voor, met name Bernlef 2j. Tot onherstel-

bare schade der kennis onzer taal en natie werd de verzameling dezer lie-

deren, door Karel's verlichten geest tot stand gebragt , door de dwaze vroom-

heid van zijnen zoon Lodewijk aan de vlammen overgegeven.

ZijrC invloed op de Kerk.

Niet minder groot was Karel's invloed op het gebied der Kerk.

Wij zagen reeds, hoe ver en op welke wijze hij in en bij ons vaderland

het Christendom uitbreidde. Door oorlogen , welke in een tijdvak van 32 jaren

gediu'ig werden herhaald, bragt hij ten laatste de Friezen en Saksers , van Kijn

en IJssel af tot aan Weser en Elve toe , onder zijnen schepter en het Chris-

tuskruis. Bisdommen stichtte hij in ons vaderland niet , daar hij dat van Utrecht

voldoende achtte ; alleen voegde hij , gelijk wij reeds zagen , een deel van ons

land, de provincie Groningen, met uitzondering der stad, die bij Utrecht

kwam, bij het nieuw opgerigte bisdom van Munster. Op de Kerk had Karel

mede een' grooten invloed door eene zaak, welke wel niet dadelijk voor ons

vaderland van belang was, maar het spoedig werd, door de vergrooting der

pauselijke magt. Keeds zijn vader Pepijn had aan den bisschop van Rome wereld-

lijk gebied geschonken , tot dankbaarheid voor de koningskroon , welke hij zich

had aangematigd, maar mede daarom zich had kunnen aanmatigen, dewijl de

Paus zijne daad openlijk goedkeurde. Verder dan zijn vader ging Karel. Toen

hij in 774 het rijk der Longobarden en het Exarchaat van Ravenna had in bezit

genomen, schonk hij dit laatste aan Rome's bisschop, die nu een der mag-

tigste vorsten van Italië werd. Intusschen bleef de Paus als vorst een leenman

des Frankischen konings, die ook Rome onder zijn gebied had en in het

jaar 800 hier eene plegtige regtszitting hield. Maar ziet, de leenheer ge-

1) Zie bl. 95. 2) Zie bl. 104.
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doogde, dat hij in 800 door zijn' leenman tot Keizer van het Westersch

Romeinsche rijk werd uitgeroepen en alzoo dit rijk door den Paus hersteld

en besteld of bezet werd. Welk eenen invloed dit had, bleek de midden-

eeuwen dóór, ja bleek reeds, toen Karel's kleinzoon, Karel de Kale, oor-

deelde , dat de keuze , waarbij hij tot Keizer was benoemd , geene waarde had

,

zoolang de Paus hem niet had gekroond.

Maar was Karel's voorbeeld in deze vereering des Pausen verderfelijk, in

vele opzigten Avas zijn werk hoogst zegenrijk voor de Christelijke Kerk. Hoe-

veel hij deed, om overal scholen te openen, zagen wij reeds. Doch hij deed

veel meer. Hij was diep doordrongen van de noodwendigheid, om de nog

weinig bestaande gelegenheden, waarbij het volk de prediking des Evangelies

kon hooren, te vermeerderen, dewijl hierdoor alleen het heidensch bijgeloof en de

zedeloosheid konden verminderen en de nog zoo zeer heidensch gezinde bevolking

kon verchristelijkt worden. Waren de arbeiders nog betrekkelijk weinig , terwijl

de oogst groot was, die weinigen moesten dan te ijveriger werken, zeide

Karel's vriend, Alcuinus. Uit den Bijbel moesten zij de stof voor prediking

nemen , en niet alleen de bisschoppen , ook de priesters en diakenen moesten

2)rediken. Hunne onkunde was intusschen nog zóó groot , dat kort vóór Karel's

tijd (in 747) eene kerkvergadering de geestelijken moest vermanen , dat zij

de Twaalf Artikelen en het Onze Vader en de bij den doop en de mis ge-

bruikelijke formules behoorden te leeren verstaan in het Latijn en uit te leggen

in de landstaal , opdat zij geene stomme en onwetende werktuigen mogten zijn

in hunne tusschenkomst voor het volk bij God. Voor hen, in de eerste plaats,

werden dus de scholen opgerigt, opdat zij, „zout der aarde geworden , ketterij

en heidendom gelukkig konden weerstaan." Maar hoe zonden zij al vast pre-

diken, die geene opleiding hadden genoten? Voor hen waren reeds vi'oeger

preekhoeien gemaakt, homiliaria, of verzamelingen uit de preken (homiliën) van

Kerkvaders, waarvan zij er telkens eene konden voorlezen, mits haar in de

landstaal overbrengende. Daar evenwel deze preekboeken door de ongeloofe-

lijke onkunde dier tijden veel bedorven en vervalscht waren, liet Karel door

Paul Warnefried eene verbeterde verzameling van dezen aard bijeenbrengen,

naar de zon- en feestdagen ingedeeld. Hij gaf haar uit met eene voorrede,

waarin hij de geestelijken tot ijverige studie der Heilige Schi'ift vermaande

ook door zijn eigen voorbeeld. Om deze studie te bevorderen, liet Karel de

Latijnsche bijbelvertaling, de Vulgata, die almede veel was bedorven, door

Alcuinus verbeteren. Als gelukwenschingsgeschenk , na de ontvangst der kei-

zerskroon , zond Alcuinus hem, in den aanvang van 801, een' door zijne

eigene hand naauwkeurig vei-beterden Latijnschen Bijbel.

Verder zorgde Karel voor een' behoorlijken onderstand der kerkgebouwen en

leeraars. Hij beval hiertoe landerijen aan de kerken en behalve landerijen

ook de tienden van de veldvruchten en het vee aan de priesters te geven.
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Nog iets werd door Karel bevorderd, hetwelk ons vreemd kan schijnen:

het canoniek leven der wereldgeestelijken. In de Roomsch-Katholieke Kerk

worden de geestelijken als wereld- en kloostergeestelijken onderscheiden. De

eersten zijn de bisschoppen en priesters, als die in de wereld leven, om haar

voor te lichten en te leiden ; de tweeden zijn de monniken , als die oorspron-

kelijk in kloosters, van de wereld afgezonderd, leefden. Doch nu waren de

wereld-geestelijken door onkmide en rijkdom zeer wereldsch geworden, terwijl

de kloosterlingen nog niet zóó bedorven waren ; daarom voerde een bisschop

van Metz , Chrodegang , in het midden der achtste eeuw , iets in , hetwelk reeds

door Augustinus was begonnen, een kloosterleven voor de wereld-geestelijken,

die in ééne stad werkzaam waren. Zij moesten in één huis wonen , aan één disch

spijzen , . op vaste uren zamen zingen en bidden , de Heilige Schrift lezen , en

mede eigene levens-regelen houden , volgens welke de overtreders werden bestraft.

Karel begunstigde deze hervorming zoozeer , dat zij algemeen in zijn rijk werd

ingevoerd. Doch zij bleef, hoewel eerst iets goeds werkende, maar een paar eeuwen

bestaan. De zaak was te onnatuurlijk. Dat het ongehuwde leven der geestelij

-

keu, tot groote schade der Kerk, er door werd bevorderd, springt in de oogen.

Onder de wezenlijk goede zaken, welke Karel bevorderde, en die ook

in Nederland wortel hebben geschoten, behoort verder het Send- (waarschijnlijk

synode-) ger'igt. In eene wet van 801 beval Karel daarover: „de bisschoppen

moeten de hun toevertrouwde kerspelen rondgaan , en dddr onderzoek doen naar

bloedschande , vadermoord, broedermoord, overspel, bijgeloovigheden en andere

misdaden, welke God bestrijden." Verder had de bisschop te vragen, of ieder

vader zijn' zoon het Onze Vader en de Twaalf Artikelen leerde. De vastge-

stelde straffen op de misdaden werden dadelijk toegepast; het waren ten

deele lijfstraffen, tot welker aanwending de burgerlijke overheid den bisschop

moest bijstaan.

Ook zocht Karel naar het voorbeeld van Rome's Kerk de eeredienst en den

zang in te rigten , ofschoon hij , als echt Germaan , eenen afkeer had van de

beeldendienst , welke de Grieken en Italianen uit hunne aloude godsdienst in

de Christelijke overbragten. Doch hierover spraken wij reeds vroeger.

In al zijn bedrijf werd Karel door een' wezenlijk edelen geest gedreven. Zijne

handelingen toonen , dat het waarheid was , wat hij eens aan de geestelijken

schreef: „Erkentelijk zijn wij voor de tallooze weldaden aan ons en onze onder-

danen bewezen door de genade van Christus onzen Koning, die ook de Ko-

nhig onzer volkeren is. Overtuigd zijn ^vij , dat wij Hem niet alleen zonder

ophouden met onze woorden moeten danken , maar ook op nog waardiger wijze

verheerlijken door de beoefening der deugden en goede werken , die Hij ons

voorschrijft. Verlangend zijn wij , dat Hij ons steeds houde onder zijne be-

scherming , ons , onze volkeren en onze staten. Daarom noodigen wij u iiit

,

al uwe zorgen aan te wenden, om het volk Gods te brengen in de weide.
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welke voor hetzelve bestemd is , en om leeraars en voorbeelden van pligtsbe-

tracliting te zijn."

Er ware nog veel bij te voegen, doch ik bepaal mij tot weinig en spreek

dus alleen nog over

Het ge%o\gtlgste in al het loerh van Karel.

Dit was buiten twijfel zijn streven , om een einde te maken aan de wan-

orde en ruwheid in Europa, om beschavüig en wel eene eigene, nationale,

Buïtsclie beschaving in zijn rijk aan te vangen.

Ongeloofelijk ruw was de toestand der Germaansche volkeren dusverre ge-

weest. Toen de latere Keizer Julianus in het midden der vierde eeuw in Gallië

en Germanië oorloogde, vond hij de Duitsche stammen zoo ontoegankelijk voor

alle hem bekende beschaving , dat hij ze voor onvatbaar achtte , om ooit te

worden ontwikkeld. En nu waren er wel in de vier eeuwen, die tusschen

hem en Karel's optreding verliepen, vele zendelingen tot die woeste stammen

gekomen, die, nadat er veel onschuldig Christenbloed was vergoten, hen

eindelijk hadden leeren knielen voor het kruis, doch veel meer dan uiterlijk

gebaar hadden de meesten vooreerst ook nog niet geleerd. De barbaarschheid

was gebleven ; trouweloos , wreed , wraakzuchtig waren zij nog als altijd. Die

zendelingen waren hun dan ook veelal te vreemd en verstonden ten deele de

volkstaal niet eens. Beter werd het, toen de Angelen en Saksers , die Brittanje

veroverd en daar het Christendom aangenomen hadden, den pligt en lust ge-

voelden , aan hunne in Duitschland wonende stamverwanten het Evangelie bekend

te maken. Willebrord b. v. kwam met zijne helpers mede daarom in ons vader-

land Christus prediken, dewijl de landstaal dezer streken hem, den Angel-

saks, moedertaal was. Zóó hoorden dan nu ook onze voorouders in hunne taal

de groote werken Gods verkondigen

!

Toch was er nog eene groote hindernis in de regte waardering des Evan-

gelies. Even als de heidensche godsdienst niet ten oogmerk had gehad de menschen

te ontwikkelen, maar God te prijzen, en dus geene zedelijke opleiding des

volks zich opzettelijk had ten doel gesteld : zoo zag men ook nog niet regt

in, dat het Evangelie eigenlijk geene vereering of dienst, Gode te bewijzen,

beoogde, maar eene verlossing van zondaren uit hunne zedelijke ellende en

eene opleiding van hen tot deugd en volmaaktheid, uit dankbare liefde tot

God geboren. Ook het Christendom was dusverre nog over het geheel gods-

dienst, niet een één zijn van den mensch met God naar wil, zin en streven.

Orthodox denken of liever spreken, met name Gods eenheid in wezen en

drievuldigheid in personen belijden , en de kerkelijke plegtigheden mede-

doen — dat was de godsdienst der menigte.

Karel zag boven zijne meeste tijdgenooten duidelijk in, dat er eene eigene
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ontwikkeling des menschen en wel uit zonde tot deugd, uit sleurwerk tot

overtuiging noodig was, en dat het de voornaamste pligt der Kerk was, deze

ontwikkeling aan te brengen. Hij wilde dus scholen hebben, scholen voor de

geestelijkheid, ten einde die naar behooren op te leiden; maar ook scholen

voor het volk, ware het mogelijk in ieder dorp, opdat elk Christen inzigt

en reden van wetenschap mogt bekomen. En deze scholen voor het volk moesten

DxdtscJie scholen zijn. Karel was Duitscher, van hart niet minder, dan van

afkomst; liefst vertoefde hij in Duitschland (Nederland was er toen een deel

van); Parijs de lievelingsplaats der Merovingische koningen, was zijne woon-

plaats niet ; het wordt in zijn' tijd naauwelijks genoemd ; nevens het Latijn

werd het Duitsch aan zijn hof gesproken; aan de winden en maanden gaf hij

Duitsche namen ; Duitschers bekleedde hij , zelfs ook in het oude Gallië , liever

met hooge ambten , dan Gallen of Romanen ; voor de Duitsche tad vervaar-

digde hij zelf eene spraakkunst. Met Karel vangt de beschaving van Duitsch-

land zoo blijkbaar aan, dat Schröckh en andere beroemde geschiedschrijvers

hierom met hem een nieuw tijdvak in de kerkgeschiedenis beginnen.

Veel is er inderdaad voor deze indeeling der geschiedenis te zeggen ; want

de Duitschers (altijd de Nederlanders onder hen begrepen) hebben een' eigenen

en groeten invloed op de ontwikkeling der Christelijke Kerk gehad en zullen

dien nog wel eeuwen lang behouden of zelfs meer bekomen. Immers zij zijn

het eerste schier geheel onvoorbereide volk geweest , hetwelk het Evangelie

aannam en zich geheel eigen maakte. Vóór hen waren het vooral de Joden

,

de Grieken en de Romeinen geweest, die in Christus hadden geloofd; de

Joden, die door Mozes en de Profeten waren voorbereid voor de ontvangst

van Gods Zoon; de Grieken, die door hunne kunst en wijsbegeerte daarvoor

geschikt waren geworden en vele volken in Azië en Afrika geschikt hadden

gemaakt ; de Romeinen , die uit eigene ontwikkeling en met hulp der Grieken èn te

Rome èn overal in westelijk Europa , hetwelk zij hadden overwonnen , wet en regt

voorstonden en velerlei beschaving bevorderden. Deze voorafgaande ontwikkeling

van Joden, Grieken en Romeinen gaf hun een voordeel en mede een nadeel bij het

ontvangen des Evangelies. Het voordeel was, dat zij het spoediger — het nadeel,

dat zij het oppervlakkiger aannamen. Spoediger deden zij het, want zelve onvoldaan

over himne geestelijke goederen, verlangden zij naar licht, leven, liefde, vrij-

heid, deugd, eenheid met God, waarvan zij de begeerlijkheid vermoedden,

zonder ze in werkelijkheid te kunnen bekomen. Oppervlakkiger namen zij het

Evangelie evenwel ook aan; want daar zij reeds iets, ja veel hadden, werd

het Evangelie hun meer eene aanvulling en verbetering van hun geestelijk

bezit, dan een geheel nieuwe schat. Zoo werd den Joden het Evangelieeene

nieuwe wet, waardoor de Mozaïsche werd volmaakt; den Grieken eene nieuwe

wijsbegeerte , waardoor die van Plato werd gereinigd ; den Romeinen een nieuw

regeringsbeginsel, waardoor Cicero's staatkunde en wetsbeschouwing Averden

veredeld en volmaakt.

I. 16
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Geheel anders was het met de Germanen. Zij waren ruwe , woeste , onge-

vormde natuurmenschen. Spoedig konden zij het Christendom niet aannemen;

want zij misten de voorbereidende beschaving, welke hen daarnaar begeerig

konde maken. Maar oppervlakkig behoefde het bij hen ook niet te blijven;

want met deze voorbereidende beschaving misten zij ook voorafgegane, diep

gewortelde en nu naauwelijks uitroeibare vooroordeelen , welke aan het Evan-

gelie plaats , kracht en bloei betwistten. In hen kon de nieuwe wijn als in

nieuwe zakken worden opgenomen, zouder een' bijsmaak van ouden wijn te

bekomen, daar er vroeger geen wijn in de zakken was bewaard. Hen kon het

Evangelie van jongs af, van voren af aan, in alle rigtingen doordringen,

reinigen , heiligen en bezielen.

Voor de aanvankelijke opneming van het Evangelie in de menschheid was

eene voorbereiding, gelijk die der oude beschaafde wereld, noodig; voorde

voortgezette beschouwing, waardering en toeëigening er van, nadat het een-

maal wortel en vastheid had gekregen, waren eene naaktheid en ledigheid

verkieslijk, gelijk die der Duitsche stammen.

Het is de eeuwige verdienste van Karel, dat, hoewel hij dit niet heeft

kumien doorzien en waarderen, gelijk wij nu, hij evenwel uit liefde voor

zijn volk , dit volk niet tot een Komanisch volk heeft willen veiwormen , gelijk

onder Rome's invloed westelijk Eui'opa vroeger geworden was, maar willen

ontwikkelen tot een eigen zelfstandig , Christelijk volk , hetwelk God in zijne

eigene moedertaal leerde kennen , dienen en navolgen.

Hiertoe had hij , gelijk wij reeds zagen , de hulp der Latijnsche letterkimde

noodig. Even als de Japannezen thans in de Nederlandsche taal, hunnen

geleerden bekend, een kanaal hebben, waardoor de Eruropesche beschaving

naar hunne eilanden kan vloeijen : zoo was er voor de Duitschers geene moge-

lijkheid, om het Evangelie te ontvangen dan door middel van Latijnsche bij-

bels en Latijn verstaande leeraars. Doch hiervan wilde Karel hen op den

duur onafhankelijk maken. En inderdaad: gelijk tot aan Karel's tijd er een

onophoudelijke kamp was onder Duitschlands inwoners tusschen Heidendom

en Christendom , zoo begint met hem , die dezeu kamp eindigde , een nieuwe

strijd tusschen het Latijnsch en Germaansch element in de Duitsche ontwik-

keling. Het Latijnsche element, altijd als vriend hoog te achten, wilde even

als in Italië , Spanje en Frankrijk , zoo ook in Duitschland , meer dan \Tiend

zijn — heer, meester, dwingeland.

Dit duldde de eens door Karel gewekte eigene Duitsche geest niet. Hij kampte

tegen de aanmatiging des Latijnschen geestes eeuwen lang met wisselend ge-

luk , totdat hij , door den geest des Christendoms sterk geworden , de overwin-

ning behaalde in die eeuwig gezegende Kerkhervorming, waarvan de eerste

kiem werd gelegd door den Duitschen, groeten Karel.

P. Hofstede de Gkoot.



NEGENDE TAFEREEL.

DE JONGE KERK EN DE INVALLEN DER NOORMANNEN.

Be Noormannen.

Daar woonde in het noorden van ons werelddeel een volk , woest en onver-

schrokken van aard, dat eeuwen achtereen met schrik en afkeer van zich

deed gewagen. Door stoute strooptogten verkreeg het alras eeue groote ver-

maardheid. Door zijne herhaalde invallen, ook in ons vaderland, heeft het

niet enkel op den maatschappelijken toestand, maar inzonderheid ook op de

jeugdige Kerk een' belangrijken invloed iiitgeoefeud. De vroegste geschiedenis

der bewoners van het Scandinavisch schiereiland is in nevelachtig duister se-

huid. Verwant aan de Franken en Anglo-saksers , waren zij echter van hunne

stamgenooten meer en meer vervreemd door hunne afzondering en door

eeue leefw'ijze , die het natuurlijk gevolg was van het land dat zij bewoonden.

Deze afscheiding werd nog grooter, sedert dat de Germanen tot het Christen-

dom overgingen. Want de mannen van het Noorden (North-mann, Normanni,

Noormannen), de bewoners van het tegenwoordig Noorwegen en Denemarken

(Daenen, Dani, Denen), bleven wel het langst van alle Europesche volken

aan hunne Heidensche godsdienst getrouw.

De godsdienst en het karakter der Noormannen waren geheel in overeen-

stemming met het klimaat, waaronder zij leefden. Othin, den geweldige en

dappere, vereerden zij als hun' God. Hij was magtig en wijs, de God der

dichters en der helden. De laatsten zouden na hunnen dood bij hem in Wal-

halla komen , zonder einde feestvierende en strijdende. Dapperheid was het

eenig godsdienstig beginsel der Noren. Zij waren woest en roofzuchtig van

aard , en erkenden geen ander regt dan dat van den sterkste. List en verraad

golden bij hen voor heldenmoed, en de wraak was in hun oog eene deugd.

Li pliuideren en krijgvoeren bestond hun leven. Zonder vrees trokken zij ten

strijde , overtuigd dat Othin hen vergezelde. Geen wonder , dat zij dapper

waren en hunne volksliederen schier enkel van heldendaden gewaagden.

Wij streden met zwaarden !

Dus zongen de skalden, den zeekoning Raghenar zijne eigene heldendaden

doende verhalen

:

16*
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Zeer jong was ik , toen wij schaften

Oostwaarts in Oeresoud ')

Den wolf een rijklijk maal

;

Ook den geelvoetigen vogel -)

Gaven wij spijs in overvloed

,

Daar tegen hooge helmen

Het harde ijzer zong

;

De gansche zee was gezwollen,

De raaf woedde iu het bloed.

En zoo gaat het voort , liet ganscbe lied van Kraka s) door. Zelden hield

de overmagt der vijanden hen van een' aantal terug. Edelmoedigheid na den

strijd kenden zij niet. Was de krijg afgeloopen, dan bezongen de skalden de

daden der helden, die hunne zwaarden met bloed hadden geverwd, die den

•wolf een overvloedig maal hadden verschaft , die ontelbaren naar Othin's hallen

hadden gezonden en het sti'and met gesneuvelden bedekt.

Verschillend waren de oorzaken, die deze woeste volken aanspoorden zich

ter zee te wagen, en de kustlanden, vooral der nabijwonende Friezen, te

bestoken. De bevolking dier onherbergzame streken was niet zelden te groot.

Reeds vroeg vinden wij onder hen gewag gemaakt van kleinere volksverhui-

zingen. Een noodzakelijk gevolg dier overbevolking was vooral gedurige hon-

gersnood. De bodem van het Noorden was voor landbouw niet geschikt ; zijne

bewoners zagen zich gedrongen, bijna alleen van jagt en visscherij te leven.

Daarenboven werd het een bewijs van luiheid en lafliartigheid geacht, voor

zweet te koopen wat met het zwaard verkregen kon worden. Was het vreemd

,

dat zij in grooten getale naar elders gingen, om door roof en verovering het

uoodige te zoeken? In hun oog toch was zeerooverij een dapper en roemvol

bedrijf, en al wat zij met hun zwaard konden bereiken, meenden zij als wet-

tig eigendom te mogen beschouwen. Voorts waren zij zeelieden van nature.

Gewoon hunne meren en zeeboezems te bevaren , schroomden zij niet, eerlang

met kleinere en grootere schepen het geweld van zee en stormen te trotseren.

Zoo verlieten gansche zwermen uit het noorden hun vaderland , om ook op de

Friesche kusten te stroopen , en eerlang , om er zich neder te zetten.

Ziedaar de Noormannen. Wij mogten hén wel wat nader leeren kennen,

die zoo grooten invloed op ons vaderland hebben uitgeoefend. Thans willen

wij een' vlugtigen blik slaan op de geschiedenis hunner invallen aan de kusten

van Friesland.

1) De Zond. 2) De arend.

3) Zij was de tweede vrouw van Eagheuar Lodbrog.
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n.

Invallen en vestighig der Noormannen in ons vaderland.

Wanneer de Noormannen den eersten inval in onze gewesten hebben ge-

daan, is niet met zekerheid te bepalen. Waarschijnlijk hebben zij zich reeds

sedert de zevende eeuw aan onze 'kusten vertoond. Doch in de laatste jaren

der regering van Karel den Groote werden hunne verschijningen menigvul-

diger en hunne rooverijen stouter. De magtige keizer vreesde niet zonder

reden de overmoedige zeeschuimers, die blijkbaar in zijn rijk wilden door-

dringen, waartoe Friesland hun bij uitstek geschikt scheen. Hij achtte het

noodig, sterke wachten aan de kusten te plaatsen, en gaf bevel tegen de

noordsche stroopers eene vloot uit te rusten. De Noormannen vonden echter

in de Friezen zeer dajjpere tegenstanders.

De Noorman Godfrid werd op den Deenschen troon opgevolgd door zijns

broederszoon Hemming, die met Karel vrede sloot. Na Hemming's dood ech-

ter ontstonden er allerlei burgeroorlogen. Zekere Heriold zocht en vond bij

keizer Lodewijk hulp tegen Godfrid's zonen. Hij deed den keizer leenhulde,

en ontving met zijne broeders Roruc en Hemming leenen in deze gewesten.

Vermoedelijk werd hun de gansche kust van Walcheren tot aan de Wezer

m bestuiu' gegeven, bepaaldelijk niet het doel om deze tegen vijandige inval-

len te beschermen. De zwakke Lodewijk, die zich misschien wat al te veel

liet leiden door zijne zucht om de Noren in Christenen te herscheppen, meende

hierdoor een middel gevonden te hebben , om aan de verwoestende jjlunderingen

een einde te maken. Weldra bleek het , dat hij zich zeer had vergist.

Heriold vestigde zich in Friesland met een betrekkelijk klein gevolg. Dore-

stad (Wijk-bij-Duurstede) werd het middenpmit zijner regering. Reeds in de

zevende eeuw was deze stad eene voorname handelsplaats, met een' rijkstol,

eene munt en eene zeer aanzienlijke markt. Geen wonder, dat deze stad,

schier bij eiken mval, het meest had te lijden, want de zekerheid van rijken

buit lokte de Denen gedurig herwaarts ^). Zij lieten zich niet afschrikken door

de tegenwoordigheid van Heriold. Opzettelijk zochten zij dezen door gediirige

aanvallen op onze kusten bezig te houden, opdat hij zijn doel, de hei'overing

van Denemarken , niet bereiken mogt. Het was te verwachten , dat de Friezen

met het hertogelijk bestuur van den Deen niet zeer ingenomen zouden zijn. Het

scheen wel, dat hij zich ook weinig gelegen liet liggen aan het verjagen zij-

ner landgenooten. Het baatte weinig, dat Lodewijk bij vernieuwing orde

stelde op de verdediging der kusten. Hij liet zich voortdurend door den Deen-

1) Zoo werd deze stad vreesselijk geplunderd en verwoest, toen de Noren in 834 op

de Friesche kust landden. Een jaar later vertoonden zij er zich weder. In 837 persten

zij den inwoners schatting af. Ook bij de invallen van 847, 857 en 863 deelde Wijk-

bij-Duurstede in de algemeene plundering en moord.
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schen Koning Horik (Roric of Eric) om den tuin lelden, die vriendschap en

trouw veinsde, maar inmiddels ongehinderd deed stroopeu. Geweldig was de

inval der Noormannen op Walcheren (837). Eene geheele verwoesting kon

alleen door geld worden afgekocht , tei'wijl de Denen nog bovendien een' aan-

zienlijken buit hadden veroverd.

Noc treuriger werd het hier te lande door de oneenigheden tusschen Lode-

Avijk's zonen, want de binnenlandsche twisten deden de bewaking der kus-

ten geheel verzuimen , waardoor de Noormannen ongehinderd het land konden

afloopen. Daarenboven zochten de broeders, in hunnen ouderlingen krijg, van

deze zeeroovers jmrtij te trekken. Zoo trachtte nu Lotharius Heriold voor zich te

winnen, door hem de uitoefening zijner heidensche godsdienst te vergunnen.

De Friezen, hierdoor niet weinig verbitterd, werden bovendien gedwongen

aan keizerlijke ambtenaren aanzienlijke schatten op te brengen. Want naar-

mate Karel's afstammelingen zich zwakker gevoelden , zochten zij de invallen

der Noormannen bij herhaling af te koopen. Hierdoor werd het kwaad eer

verergerd dan verminderd. De plunderingen namen in geweld en hevigheid toe.

Nadat Heriold heimelijk was vermoord, kwam zijn broeder Koruc als leen-

man dezer gewesten in zijne plaats (850). Onder hem en de ruwe Noren,

met welke hij was overgekomen, werd de toestand der Friezen nog treuriger.

Weldra landde Heriold's zoon, Godfrid, met eene aanzienlijke vloot op onze

kust. Een burgeroorlog in het Noorden scheen nu een oogenblik verademing

te zullen geven. Eoruc trok daarheen, maar kwam spoedig teleiu'gesteld we-

der. Hij nestelde zich opnieuw in Wijk-bij -Duurstede en het omliggende land

,

dat Lotharius H wel gedwongen was hem in leen te geven. Nog eens (857)

ondernam Koruc eenen togt naar Denemarken , om deel aan de regering te ver-

krijgen , en thans met gunstiger uitslag ; maar in zijn afwezen deden zijne land-

genooten herhaalde invallen in deze streken, waarvan vooral Zeeland en de

Betuwe veel te lijden hadden. Bij het ellendig bestuur van Lotharius H be-

grepen de Friezen zelve te moeten handelen, en joegen Roruc weg (866). Doch

het duurde niet lang of hij hernam zijn vorig gebied , terwijl Karel de Kale in

870 oen nieuw verbond met hem sloot. Hierop volgde een tijd van allerlei

onderhandelingen, ofschoon de invallen bleven voortduren.

Het zou ons te ver van ons doel afleiden, indien wij de geschiedenis van

de strooperijen der Noodsche zeeroovers in ons vaderland op den voet wilden

volgen. De verwoestingen, door hen omstreeks dezen tijd te Xanten, Nijmegen,

Elsloo en elders aangerigt, gaan wij stilzwijgend voorbij.

Doch van ééne gebeurtenis mogen wij niet zwijgen. Omstreeks het jaar

875 naderde eene Noordsche vloot de Walchersche kust. Men had naar

Frankrijk den steven gerigt, doch een vreesselijke storm had de schepen ge-

teisterd en hier doen landen. Aanstonds liepen de bewoners van het eiland

te zamen om de Denen in hunne eerste verwarring te overvallen. Doch de
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vijand was magtiger en stouter clan zij dachten. De meesten ^^elen , velen wer-

den gevangen en maar weinigen konden door de vlugt hun leven redden.

Geen wonder, de aanvoerder der Noormannen was niemand anders dan de

dappere en geduchte Eollo. Volgens een' Noordschen geschiedschrijver was zijne

gestalte zóó groot, dat geen paard hem dragen kon. Uit Noorwegen verban-

nen, omdat hij in het rijk van koning Harald vee had geroofd, ging hij als

zeekoning zijn geluk beproeven, niet twijfelende of hij zou zich een magtig

gebied verwerven. Bijgeloovigen verhaalden , hoe een engel hem in den droom

had voorspeld, dat hij een groot vorst zou zijn, zoo hij Christen werd; doch

de duivelen, dit willende verhinderen, deden een' storm opsteken. Nu Eollo

den eersten aanval moedig heeft afgeslagen, is het geheele eiland aan zijne

plundering prijs gegeven. Men roept de hulp in van den hertog van Hene-

gouwen , en van Kadboud , den bestuurder van Friesland. Maar Rollo verslaat de

overmagt, doet duizenden sneuvelen, en neemt wraak over dezen tegenstand,

door Walcheren plat te branden. Daar trekt hij aan het hoofd der woeste

Noren naar Friesland. De Friezen grijpen de wapenen op, en snellen hem

dapper tegen. Doch zij laten zich verschalken. Rollo en de zijnen wachten

met gebogen knie en geti'okken zwaard den aanval af, terwijl zij zich achter

hunne schilden verbergen. Naauwelijks zijn de Friezen genaderd of daar rijzen

de Noren op, en dringen met woest geweld op de verschrikte landzaten in. De

strijd is niet lang twijfelachtig. Binnen weinige uren is het slagveld met de

lijken der aanvallers bedekt, en zijn vele aanzienlijken Rollo's gevangenen. Wat

bleef den armen Friezen anders over dan zich te onderwerpen , en eene aanzien-

lijke schatting te betalen? Gelukkig dat de gevreesde Noorman spoedig naar

Henegouwen toog , om daarna het Frankische rijk te bedreigen.

De toestand der Friezen was onder de regering van keizer Karel den Dikke

nog verergerd. Hij had aan Godfrid, die zich doopen liet, al de leenen ge-

schonken, die Roruc, Godfrid's oom, als leenman der Franken weleer beze-

ten had. De sluwe Noorman werd echter spoedig ontrouw. Hij verbond zich

met Hugo, die, na den dood van Lotharius H, als een onechte zoon, van de

regering was uitgesloten, en eischte grootere bezittingen. Voorts liet hij de

Denen ongehinderd in Kennemerland vallen (883). Alleen door list kon de

keizer zich van hem ontslaan. Nadat Godfrid door graaf Hendrik en den

Keulschen bisschop Willibert was omgebragt (885), werden alle Noormannen

door de Friezen verjaagd en gedood. Van dien oogenblik af waren deze gewes-

ten van het bestuur der Deensche plunderaars bevrijd.

Toch bleven de strooptogten der Noormannen nog wel eene eeuw lang

aanhouden. Van den dood van Karel den Dikke en de daarop gevolgde wan-

orde maakten zij gebruik , en rigtten in de ziiidelijke Nederlanden groote

verwoestingen aan. In keizer Hendrik den Vogelaar vonden zij een' wakkeren

tegenstander, die de Denen in hun eigen land bestookte, zoodat, toen Otto I
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aan de regering kwam (936), de vrees voor de Noren in deze streken veel

was verminderd. Nu en dan vertoonden zij zicli nog op onze kusten. Zelfs

schijnt in 991 eene woeste menigte, Stavoren en andere plaatsen verwoest te

hebben. Eerlang echter hielden de zeerooverijen der Noren op. Maar de herin-

nering hunner geweldige verwoestingen bleef onder onze vaderen voortleven.

En het was als tot een spreekwoord onder de Friezen geworden;

Wacht jemmen van da Novdera oord,

Wuyt da gryma herne i) compt alle quaed foord.

in.

Invloed van de invallen der Noormannen op de jeugdige Keri.

Dat zoowel het langdurig verblijf dier Noordsche vorsten in deze gewesten

,

als leenmannen van den keizer , en inzonderheid die telkens herhaalde inval-

len van de geweldige zonen der „grimmige landstreek," ook een' belangrijken

invloed hebben uitgeoefend op de pas gevestigde Christelijke Kerk hier te

lande , is geenszins te verwonderen. Treurig toch Avaren de gevolgen dier

onophoudelijke verwoestingen en plunderingen. Niet ten onregte zegt eene oude

kronijk, dat de voortreffelijkste geschiedschrijver niet in staat zou zijn, al de

gepleegde gruwelen op te noemen. Daar zijn er, die de onverwachte ver-

schijningen der ruwe Noren vergelijken met den vloed, die, door stormen

voortgezweept , dammen en dijken doorbreekt, alles medesleept en met zijne

golven bedekt; of met zwermen van bijen en sprinkhanen, die het gansche

land overdekken , en alle gewassen en veldvruchten in een' oogwenk verteren.

Inderdaad, het is niet overdreven, wanneer men ons verhaalt: „Niet alleen

de menschen , maar zelfs het vee werd moedwillig omgebragt. Jongelingen

,

vrouwen en meisjes waren ten prooi aan de mishandelingen en dierlijke lusten

der woeste barbaren. Velen moesten in het verre Noorden in slavernij hunne

dagen eindigen. Allerlei kwellingen, die de overmoedige overwinnaars konden

uitdenken , waren het lot der overwonnenen. Zonder iets te sparen , vermoord-

den zij allen tot verdelgens toe , terwijl de vernielende vlam het gansche land

verteerde. Zij hielden niet op, kerken te plunderen en het Christenvolk te

dooden. Gretig naar brand en verwoesting, dorstend naar mensclienbloed

,

verspreidden zij vrees en schrik over de inwoners des lands, zoodat de mon-

niken, kanoniken en lieden van eiken stand en leeftijd de vlugt namen."

En verlangen wij ook van een' tijdgenoot te vernemen , hoe treurig de stroop-

togten der Denen op de Kerk hadden teruggewerkt , laat ons dan hooren wat

de voortreffelijke aartsbisschop van Rheims , Hincmar, na den dood van Karel

den Kale , aan zijnen zoon Lodewijk den Stamelaar schreef: „ Raadpleeg met

uwe en Gods getrouwen, hoe men aan de rooverijen een einde zal maken;

1) Landstreek.
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opdat liet ongelukkig volk , reeds gedurende zoovele jaren hierdoor en door de

ojobrengsten ter verdrijving der" Noormannen gekweld, eenigzins adem hale; opdat

ragt en regtspleging , bijna onder ons verstorven , hei-leve; opdat God ons weder

dapperheid schenke tegen de ongeloovigen. Want reeds sedert lang heeft men

zich in dit rijk niet verdedigd, maar vrij gekocht en schatting betaald, v/aar-

door niet alleen de minvermogende lieden , maar ook de voormaals rijke ker-

ken geheel zijn uitgeput."

Men heeft opgemerkt, dat de Noormannen bij hunne invallen zich inzonder-

heid als vijanden van het Christendom deden kennen. Meestal vielen zij het

eerst op kerken en kloosters aan, om die te plunderen en te verbranden.

Vooral hadden de geestelijken veel van hunne wreedheid te verduren. Hadden

zij eene landstreek afgeloopen , waar Christenen woonden , dan zeiden zij spot-

tend : „ wij hebben den papen de mis der lansen gezongen , die aanving met

het krieken van den morgen en duurde tot aan den nacht." Niet onduidelijk

toonden zij vaak hmme verachting van al wat Christelijk was
,
gelijk zij te

Aken hunne paarden legerden in de kapel van het vorstelijk paleis. — Waren

zij dan inderdaad door zulk eenen haat tegen het Christendom bezield?

Van den aanvang af zeker niet. Daar echter de lust tot plmideren en de

begeerte naar buit hen dreef, zoo leerden zij al spoedig, dat zij in de eerste

plaats in kerken en kloosters bevrediging konden vinden. Naarmate echter de

Franken zich al verder en verder in het Noorden uitbreidden, en zij het

aloude heidendom bij verschillende volken, als Friezen en Saksers, zagen

plaats maken voor de nieuwe godsdienst, waarmede tevens het verlies hunner

nationale onafhankelijkheid gepaard ging, werden zij meer tot vijandschap

tegen het Christendom geprikkeld. De Christelijke godsdienst was de gods-

dienst liiumer gevaarlijkste tegenstanders, en waar de Denen met kracht aan

het Noord-Germaansche heidendom vasthielden , meenden zij tevens voor huime

vrijheid te waken. Daarom mislukten ook de pogingen door Karel den Groote

en Lodewijk den Vrome tot hunne bekeering aangewend. En waren er al en-

kelen die zich lieten doopen , zij werden hiertoe niet zelden door zekere be-

langen gedreven, en betoonden zich in alles nog heidenen, gelijk weleer.

Wij willen thans meer in bijzonderheden de nadeelige en in vele opzigten

ook gunstige gevolgen nagaan, die de Noordsche invallen voor de jeugdige

Kerk hebben gehad , en vestigen daartoe eerst in het algemeen onze aandacht

op het Bisdom Utrecht.

IV.

Be Noormannen en hei Bisdom Utrecht.

Wat de kerk van Utrecht en het Bisdom onder Willebrord, Bonifacius en

Gregorius was geworden, is ons bekend. Binnen een betrekkelijk kort tijds-

verloop was het aanmerkelijk in aanzien gestegen, en behoefde in vele opzig-

I. 17
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ten voor andere aangrenzende Bisdommen niet onder te doen. Het kon op vele

kerken, kloosters en andere geestelijke gestichten wijzen, en inzonderheid

mogt het roemen op eene school te Utrecht, waar de wetenschap met zorg

beoefend werd en die vele geleerde mannen tot zich trok.

Donkere wolken pakten zich echter zamen, die weldra alles in duisternis

hulden. De Noormannen , die na hunne eerste verschijning telkens stoutmoe-

diger werden en al dieper in ons land doordrongen, begonnen het geheele

Bisdom met verwoesting te bedreigen. Toen zij in 834 het waagden den Rijn

op te varen
,
gingen zij Utrecht voorbij , maar plunderden Dorestad (Wijk-bij-

Duurstede) en het omliggende land. Doch bij hunnen geweldigen inval van

857 trokken zij op de bisschopsstad aan, waar Hungerus de bisschoppelijke

waardigheid bekleedde. Utrecht werd belegerd. De stad was tegen hunne

overmagt niet bestand en viel hun in handen. Groot was de verwoesting, die

zij aanrigtten. Kerken en kloosters werden vernield, muren on poorten ge-

slecht, waarna zij de plaats op hunne wijze versterkten, om er zich te neste-

len. In eene vreesselijke slagting kwamen de meeste bewoners en geestelijken

om. Gelukkig wist Hungerus zich nog met eenige weinige kanoniken te

redden. Hij nam zijne toevlugt tot Keizer Lotharius, die hem het klooster

Berg (Odiliënburg) tot verblijf schonk. „ Wijl mj vernomen hebben" — dus

luidde de giftbrief — „ dat de kerk van Utrecht , ter eere van St. Maarten

gesticht, door het geweld der barbaren genoegzaam vernield en vernietigd is,

terwijl de kanoniken gedeeltelijk overal verstrooid, gedeeltelijk ook gedood

zijn , zoo hebben wij , ter liefde onzes Heeren , tot zaligheid der zielen van on-

zen grootvader Lodewijk, onzen vader Lotharius en onze moeder Hermin-

garde, alsmede ter bevordering van ons eigen heil en den voorspoed onzer

redering, het klooster Berg aan de kerk van Utrecht geschonken, tot troost

en toevlugt voor hai'e bestuurders en geestelijken."

Hungerus betrad zijn Bisdom niet weder : hij stierf in ballingschap. Of zijne

naaste opvolgers— waaronder Radboud , achterkleinzoon van koning Radboud—
wederom voor korteren of langeren tijd zich in Utrecht konden vestigen, is

twijfelachtig bij de onzekerheid der berigten. Zeker is echter, dat Radboud

zich gedrongen zag, zijn' zetel tijdelijk te Deventer te plaatsen, waar hij in

917 stierf en begraven werd. Want zoo de Denen het al verlaten hadden,

Utrecht lag nog verwoest en de kerken waren nog altijd niet opgebouwd.

Maar langzamerhand trokken de wolken weg en brak het zonlicht weder

door de nevelen heen. Eene betere toekomst daagde. Na vele zwakke keizers,

wien het aan moed en doorzigt had ontbroken , om de stroopers uit het Noorden

met het zwaard te verdrijven , had Otto I de teugels van het bewind in han-

den genomen. Bij dezen klopte Bisschop Balderik om hulp aan. Aanstonds

zond hij een groot leger, om de Noormannen uit het Bisdom te veijagen. In

weinig tijds was het land van de ruwe veroveraars bevrijd, en kon Balderik
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veilig zijn' zetel weder naar Utreelit overbrengen. Tranen welden in het oog

van den Bisschop , toen hij den grond voor het eerst betrad. Want het land

was verwoest en de kerken en gestichten lagen in puin, terwijl de Denen

overal de sporen hunner vernielende roofzucht hadden achtergelaten. Doch

spoedig werden de handen aan het werk geslagen. Balderik liet de stad

op nieuw met muren , wallen en torens versterken. Het bisschoppelijk verblijf

en de kerken veiTezen uit puin en asch. De verstrooide kanoniken werden

teruggeroepen en andere geestelijken aangesteld. En eerlang zou het geheele

Bisdom zich in nieuwen luister vertoonen.

"Want de keizer liet het niet enkel bij het verleenen van hulp tot bevrij-

ding der stad en hare omstreken. Behalve dat de Bisschop weder in het bezit

kwam der akkers en landgoederen , die ook vroeger aan zijn' zetel waren ver-

bonden geweest , werd het wereldlijk regtsgebied van zijn Bisdom aanmerkelijk

uitgebreid door de schenking van uitgestrekte bosschen, weilanden, tollen,

jagten , visscherijen en vele andere voorregten. Bovendien gaf Otto aan de

stad nog het regt om geld te mimten. Zoo scheen het wel, dat de schade,

die de heidenen aan de Christelijke Kerk hadden toegebragt, meer dan dub-

bel vergoed zou worden. De rampen toch, die het Bisdom hadden getroffen,

bewogen keizers , koningen en bijzondere personen , om aanzienlijke goederen

en grondbezittingen aan de Kerk te geven, en op deze wijze tevens, naar zij

meenden, voor de rust himner zielen te zorgen. De magt der Bisschoppen

nam onder Balderik en zijne opvolgers zeer toe in uitgebreidheid en invloed.

Maar hierdoor kwamen zij tevens in strijd met de Graven van Holland,

die zich, bij de uitzetting der grenzen van hun gebied, aan de regten der

Kerk weinig stoorden.

Balderik zelf verzuimde niet, alles in het werk te stellen wat strekken

kon om zijn Bisdom te verheffen. Waar elders, zooals te Wij k-bij-Duurstede en

Tiel, de Noormannen verwoestingen hadden aangerigt, daar zorgde hij voor de

herbouwing van kloosters en abdijen. Ook deed hij, zooals te Oldenzaal , nieuwe

kerken verrijzen. Voorts ondernam hij eene reis naar Rome , en bragt van daar

een' schat van reliquiën mede , onder anderen van Friesche en Saksische zen-

delingen , die met groote plegtigheid in de St. Maartens-kerk werden geborgen.

Zoo stroomden de geloovigen weldra van alle zijden toe, om de stad op nieuw

te bevolken en de landen te bebouwen. De bloei van het Bisdom nam van jaar tot

jaar toe. Toen Balderik stierf (976 of 977), bad de Utrechtsche kerk aan hem hare

wedergeboorte te danken , hetgeen echter later omstandiger zal verhaald worden

.

Nog eenmaal vertoonden zich de Noormannen voor Uti'echt (1010); maar

het gelukte luui nu niet meer, de wel bewaakte en goed verdedigde stad te

vermeestereu. Op het gerucht hminer verschijning voor Tiel , werden ijlings

de noodige maatregelen genomen. Toen zij met hunne schepen voor Utrecht

kwamen, vonden zij de voorstad langs de haven afgebrand. De Bisschop liet

17*
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zich niet verschalken door hun listig voorwendsel van rustig in de stad te

willen trekken, ten einde de kerken te begiftigen. Zijne kloeke houding en

de vastberadenheid der inwoners schrikten de roovers af, zoodat zij vertrokken

om nimmer terug te keeren. De schade, elders in het Bisdom aangerigt, werd

spoedig door Bisschop Adelbold hersteld , die ook de kerk te Tiel deed vol-

bouwen en de oude kerk te Utrecht door eene nieuwe vervangen.

Dus had het Bisdom een tijdperk van zware beproeving gekend, waai'in

alles, wat met zooveel moeite was opgebouwd, den ondergang nabij scheen.

Toch bleek na eene eeuw, hoe gunstig die beproeving had gewerkt, hoe

deze juist het middel was geweest om het Christendom nog dieper in de har-

ten der Friezen te doen wortelen, en de Christelijke Kerk op steviger en

uitgebreider grondslagen te vestigen. Wij zullen hiervan nog meer overtuigd

worden , wanneer wij tot enkele bijzonderheden afdalen , en hiertoe eerst onze

aandacht vestigen op de kerken en kloosters.

V.

Be JcerJcen en kloosters.

„De kerken zijn verbrand, de kloosters zijn verwoest en de landhoeven

door de bewoners verlaten." Ziedaar een getuigenis, dat de Bisschop van

Munster, Altfried, die in 849 stierf, van de kustlanden gaf. En vooral ook

op ons vaderland was dit van toepassing. Wij zagen reeds, hoe de Noorman-

nen in Utrecht handelden. Maar geene stad heeft misschien meer van de in-

vallen dier woeste plunderaars te lijden gehad dan Wijk-bij-Duurstede, dat

door Karel den Groote aan de kerk van St. Maarten in eeuwigdurend bezit

was gegeven. Telkens werd het aangevallen en gedeeltelijk vernield en ver-

brand. Suitbertzal, toen hij hier het Christendom predikte, ruim vijftig ker-

ken hebben gewijd. Dit getal komt ons zeker wel wat groot voor, al achten

wij het ook waarschijnlijk , wat in den laatsten tijd een vaderlandsch geleerde

betoogd heeft, dat men onder den naam Duurstede oudtijds eene vrij ruime

landstreek verstond. Doch ongetwijfeld waren er in de stad en hare omstre-

ken vele kerken en misschien ook kloosters, die onophoudelijk blootstonden

aan de woede der Denen. Ook op andere plaatsen spaarden zij de Christelijke

gebouwen niet. Toen zij in 876 den IJssel opvoeren, vielen zij op Deventer

aan , en , na alles geroofd te hebben
,
gaven zij de stad aan de vlammen prijs.

Gelijk zij in 881 de kloosters in Eipuarië vernielden en het klooster Pruym

in brand staken, na er zich een' tijd lang in genesteld te hebben, zoo ver-

woestten zij in 857 te Egmond de kapel van den heiligen Adalbert, die, als

medgezel van Willebrord, daar het eerst het Christendom had gepredikt.

Overal werden de altaren door hen omvergehaald, de graven der heiligen

geschonden, en de aan kerken en abdijen behoorende akkers zóó verwoest,

dat men er geene inkomsten van trekken kon.
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Dat de Christelijke kerken en kloosters inzonderheid hunnen rooflust op-

wekten, is niet te verwonderen. Nergens toch konden zij rijker buit verwach-

ten. Kostbare kerksieraden van edel metaal , soms gouden en zilveren werken

van Romeinsche kunst, werden prijs gemaakt. Toen zij in 1009 op Tiel aan-

vielen, braken zij aanstonds het klooster St. Walburga open en namen de

heiliffe kleederen, de altaarversierselen en andere kostbaarheden mede. Ont-

zagen de Franken in liimne oorlogen de kloosters als heilige vrijplaatsen, de

Noren vielen er met verbittering op aan. En dit was te meer te betreuren

,

omdat de kloosters toen de kweekplaatsen der beschaving waren. Daarin wer-

den de kronijken geschreven , scholen gehouden en , door het maken van af-

schriften , belangrijke boekverzamelingen aangelegd. Vele geschiedkmidige oor-

konden en handschriften van klassieke schrijvers zijn verloren gegaan ten

gevolge van de strooptogten der Noormannen. Voor een deel is dit de schuld

der monniken geweest, die in den regel meer prijs stelden op de bewaring

van kostelijke kleederen, kerksieraden en reliquiën, dan van de boeken en

charters, die met de gebouwen eene prooi der vlammen werden.

Behalve dat de bezittingen van kerken en kloosters den plunderaars in han-

den vielen, en het land, overal platgeloopen en geheel ontvolkt, geene in-

komsten gaf , moest men vaak nog geld opbrengen, om nieuwe strooptogten af

te koopen. Toen Karel de Dikke aan Godfrid den Noorman leenen in Kenne-

merland gaf, wilde hij Sigifrid en de andei-e Noordsche vorsten, die met

Godfrid in ons land gevallen waren, tevreden stellen met vierentwintig-

honderd ponden in zuiver goud en zilver. Om deze som te vinden, werden

de kerkschatten aangesproken , die men met moeite had weten te bergen. Zulk

eene daad kon niet anders dan algemeene verontwaardiging wekken. AVaarom

ook de Friezen , iiit ijver voor God en de heilige Kerk , zich geroepen achtten

alle Noormannen, waar ze hen vonden, te dooden, niettegenstaande dat de

Keizer een verdrag met hen sloot.

Maar gelijk het geheele Bisdom zich spoedig wist op te heften uit zijne

vernedering , evenzoo werden de kerken , kloosters en kapellen weder opge-

bouwd, en schoener dan zij te voren waren. De rijke giften der geloovigen

stelden de Bisschoppen, abten en monniken hiertoe ruimschoots in staat. Men

wedijverde in het geven van aanzienlijke geschenken. Wederom werden de

kloosters de brandpunten der wetenschap en de bewaarplaatsen van vele be-

langrijke overblijfselen der oudheid, gelijk dit den lezer later blijken zal.

Reeds op het einde der tiende eeuw werd de abdij van Egmond met zeven-

tien kostbare handschriften begiftigd. En door aankoop, schenking en vooral

door het afschrijven der monniken , klom deze boekerij , onder den geleerden

abt Steven , tot tachtig boeken , hetgeen in dien tijd wel eeire zeer aanzienlijke

verzameling genoemd mogt worden. Dat dit alles grootendeels was toe te

schrijven aan de geestelijkheid, wier invloed juist door de invallen der Noor-
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mannen zeer was toegenomen, lijdt geen' twijfel. Daarom willen wij ook eene

enkele bladzijde aan haar wijden.

VI.

Be geestelijkheid.

7A] hadden bange dagen te doorleven, die priesters en monniken, die zich

aan de vestiging en uitbreiding der Christelijke Kerk hier te lande hadden

gewijd, sedert dat de Noormannen op onze kusten waren verschenen. Naau-

welijks was de kamp tegen het heidendom der Friezen volstreden, of de

heidenen uit het Noorden kwamen het goede zaad vertreden, dat ter naau-

wernood wortel had geschoten. Toen na den dood van Karel den Groote geen

magtige arm hen meer beschermde, zagen zij zich wel genoodzaakt, bij de

nadering dier woeste vijanden , naar elders te vlugten. Het baatte hun weinig,

zoo zij soms hunne abdijen , kerken of kloosters voor het oogenblik van plun-

dering vrijkochten, daar eerlang weder nieuwe zwermen uit het Nooi'den kwa-

men. De goederen, met zooveel zorg bijeen gebragt, moesten zij in de handen

der plmideraars zien overgaan, terwijl van het weinige dat hun restte, nog

telkens een deel werd gevorderd, om den aftogt der Denen te koopen, gelijk

dit ouder Lotharius en zijne opvolgers geschiedde. En hoe vele geestelijken

vielen er niet als slagtoffers van de wraak der heidenen! Waar zij toch door

de Noormannen werden achterhaald, daar wachtte hen de dood, soms na

vreesselijke martelingen. Zulk een lot trof onder anderen in 857 te Noordwijk

(Northa), in Kijnland, den priester Hiëroen, die om zijn deugdzaam leven

algemeen werd geacht. In het laatst der vorige eeuw werden nog in het ge-

welf der kerk aldaar overblijfsels gevonden van eene oude schilderij , die den

marteldood van dien beschermheilige voorstelde.

Doch de invallen der Noormannen mogten een' vloed van jammeren over

de geestelijkheid brengen, zij werkten niet weinig mede tot vermeerdering

van haar aanzien. Verloor zij vele goederen en bezittingen , zij won daarente-

gen in gezag en invloed bij het volk, dat haar later ruimschoots voor al de

verliezen schadeloos zou stellen. Werden er toch overwinningen op de stoute

veroveraars behaald, men schreef dit toe aan de heiligheid en wonderkracht

der geestlijken, die hierdoor aanmerkelijk in de achting der menigte rezen.

Dat de Friezen in 884 de Denen bij Norden (Norditi) met groot verlies

terug sloegen, was het gevolg van het geloof des Bisschops van Bremen,

Rimbertus, die den moed der strijders had aangevuurd, en door zijne wonde-

ren eene heilige geestdrift had doen ontvlammen. Zoo beschouwde men elke

uitreddiug, iedere zegepraal als het werk van de vertegenwoordigers der Chris-

telijke godsdienst, die natuurlijk niet nalieten de menigte in deze meening te

versterken. Was er in den brand eene kerk of een klooster gespaard, dan
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verkondigden de geestelijken, dat de vlam geene magt bad gehad om de heilige

plaatsen te schenden. AVaren de Denen eene of andere plaats zonder landing

voorbij gezeild, dan wist men te verhalen, hoede vijanden, op bet gebed der

priesters en monniken , met blindlieid waren geslagen , of boe een dikke nevel

woningen en heiligdommen aan hun oog onttrokken bad.

Nu eens waren bet de heiligen, die gezegd werden, de Christenen tot de

overwinning aangevoerd, of door hunne verschijning den Noormannen schrik

aangejaagd te hebben; dan weder werd de gunstige uitslag eener onderne-

ming aan de kracht der reliquiën toegekend. Gebeurde het soms , dat een dier

heidenen tot het Christendom overging, dan was dit een nieuw bewijs voor

de waarde der godsdienst, waarvoor de geestelijkheid niet ophield te ijveren.

Zoo zou de Noorweegscho vorst Olafz Tryggvason, langs de kusten van

Friesland stroopende, door de wonderen van een' Christenkluizenaar bewogen

zijn, om zich te laten doopen. Bovendien was er in de band der Bisschoppen

nog een krachtig middel om ontzag in te boezemen. Toen Radboud eens uit

Deventer naar Utrecht was gegaan, om de graven der heiligen te bezoeken,

en de Noormannen, die zich daar vastgenesteld hadden, hem en zijn gevolg

tegentrokken , begon hij met hen te vermanen, dat zij zich zouden laten doopen.

Doch zij verzetten zich hier tegen en dreigden allen te zullen dooden. Waarop

Eadboud plegtig den banvloek over hen uitsprak. Volgens oude kronijkschrij-

vers zou er tegelijk een bliksemstraal van den hemel zijn nedergedaald , waar-

door de schrik den beidenen om bet harte sloeg. Al twijfelen wij aan de

waarheid van zulke verbalen, wij kunnen ons nogtans gemakkelijk voorstellen,

hoe de aanwending van dat geestelijk wapen in de Christenen eenen geloofs-

ijver deed ontbranden, waardoor zij binuie vijanden met moed aanvielen en

verdreven.

Nog in een ander opzigt wist de geestelijkheid van de invallen der Noormannen

partij te trekken. Hadden deze ergens de inwoners verjaagd en bet land verwoest,

dan stelden priesters en monniken dit voor als de gevolgen van de zonden

des volks. Walcheren werd in 837 vreesselijk door de Denen geteisterd.

Maar de geestelijken deden hierin eene welverdiende straf opmerken, omdat

de bewoners dier streken in bloedscbande leefden , en zij den Utrecbtschen

Bisschop, Frederik, schandelijk badden verdreven, toen bij ben ernstig wegens

hunne zedeloosheid bad vermaand. Evenzoo werd de overwinning der Noren

in 821 bij de Geul, een riviertje dat zich, niet ver beneden Maastricht, inde

Maas stort, aan de ongeregtigbeden der Christenen toegeschreven, ofschoon

de ware oorzaak van deze en zoovele andere welgelukte aanvallen der Denen

in de traagheid en besluiteloosheid der zwakke Duitsche keizers gelegen was
.

Geen wonder, dat op deze wijze de verschijning der Noormannen eindelijk

gunstig op de geestelijkheid terugwerkte. Waar bet ontzag voor hunne hooge

waardigheid en magt zich vermeerderde, werd ook hun invloed grooter. Ge-
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voelde men zich dieper doordrongen van de kracht der Christelijke godsdienst

boven het heidendom , men stelde daardoor ook te meer vertrouwen in hen

,

die deze godsdienst vertegenwoordigden. Beschouwde men eindelijk de plun-

deringen der ongeloovigen als eene goddelijke straf, men zocht zulke rampen

af te wenden en God te verzoenen door ruime giften aan kloosters en kerken

;

zóó vonden priesters en monniken ruimschoots gelegenheid om zich schadeloos te

stellen, en wat in den aanvang eene onoverkomelijke ramp scheen te worden,

bleek van achteren slechts dienstbaar geweest te zijn aan de vestiging en uit-

breiding van hunne grootheid en hun gezag.

Onze schets zou onvolledig zijn , indien wij zwegen van de Christen-Friezen

in het algemeen, en niet gewaagden van den invloed, dien de invallen der

Noormannen op de jeugdige belijders van het Christendom hebben uitgeoefend.

Staan wij hierbij ten laatste nog eenige oogenblikken stil.

VIL

Be Christen-Friezen.

„Wanneer een ingezeten uit het land gevoerd wordt, door verkoop of door

het heir der Noormannen , en zijn goed of erf verkocht wordt , en hij in het

land tot de zijnen terugkeert, zoo mag hij, zonder eenigen strijd, zich weder

in het bezit van het zijne stellen. Wanneer het kind in zijne jeugd is gevan-

gen en gevoerd noordwaarts over de zee , dan mag de moeder het erf van

haar kind beleenen of verköopen , en haar kind lossen , en zijn leven bewaren.

Wanneer de Noorman in het land valt, en eenen man gevangen neemt , bindt

en uit het land voert , en hij hem weder in het land brengt , en dwingt dat

hij een huis in brand steke, eene vrouw verkrachte, eenen man doode, eene

kerk verbrande , of eenig ander kwaad doe , wanneer hij daarna ontvlugt of gelost

woi'dt, en weder in het land en tot de zijnen keert, en men hem bij het gerigt

aanklaagt over het kwaad, dat hij met de zeeroovei's bedreven heeft, zoo

mag hij de daad openlijk bekennen; hij moet eenen eed zweren bij de heiligen

,

dat hij alles uit nood heeft gedaan, zoo als zijn heer hem gebood, daar hij

zijns lijfs en levens niet magtig was , en noch het volk noch de overheid mag

hem gevangen houden."

Zoo luidt het in het oude Friesche landregt. En zulke bepalingen verkon-

digen ons maar al te zeer , hoe droevig het in ons vaderland gesteld was

,

gedurende het tijdperk van de invallen der Noormannen. Zij , die den dood

niet vonden door het zwaard des veroveraars, werden als slaven weggesleept.

Inzondei'heid was dit het geval met vrouwen en kinderen. Ontelbaren zoch-

ten hun heil in de vlugt , waarom keizer Karel de Kale bepaalde , dat vreem-

. delingen , die wegens den druk der Noormannen voortvlugtig waren , door geene

beambten in eenig opzigt lastig gevallen of tot opbrengsten gedwongen mog-
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ten worden. Daarentegen moest men hun gelegenheid geven den kost te

zoeken, totdat zij óf van zelve naar hun land terugkeerden, óf door hunne

heeren werden teruggehaald. Zij, die achter hieven en aan de vervolging der

Denen waren ontsnapt, hadden niet zelden met vreesselijken hongersnood te

strijden ; want de handel was gestremd , de landbouw was gestoord ,
gansche

akkers lagen braak, en de steden in puin. Oude geschiedschrijvers getuigen

aangaande Utrecht, dat de stad en haar omtrek , door de wreedheid der Denen

,

bijna geheel was ontvolkt , zoodat het land , bij gebrek aan Ijebouwing , een'

tijd lang niet dan doornen en distelen voortbragt. Bij dit alles moesten de

Friezen zich nog gedurig zware opbrengsten getroosten tot verdediging van

hun grondgebied, of tot afkooping van plunderingen. Hun toestand werd nog

verergerd door de Noormannen , die zich onder Heriold , Eoruc en Godfrid

in hun land gevestigd hadden. Vooral van den laatste hadden zij veel te

verduren. Onze kronijken melden, dat Godfrid hen dwong, met een' strop om

denhals te gaan, ten einde zij , bij de minste weerspannigheid , opgehangen kon-

den worden; dat de deuren hunner huizen tegen het Noorden en zeer laag

moesten zijn, opdat zij bij het uitgaan telkens voor het vaderland hunner

overheerschers zouden buigen. Al hebben wij deze verhalen niet letterlijk op

te vatten, er blijkt toch genoeg uit, in welk eene slavernij de Friezen ver-

keerden en aan hoevele knevelarijen zij waren blootgesteld, die voorheen zoo

welvarend waren door handel, landbouw en nijverheid.

Dit alles had natuurlijk een verlies van zedelijke kracht ten gevolge. Velen

zaten moedeloos neder en zagen in de algemeene verwoestincj sleclits een be-

wijs der Goddelijke wraak , waartegen alle tegenstand te vergeefs kon geacht

worden. Het volk verviel tot verwildering en zedeloosheid. Waar de gees-

telijken waren verstrooid of gedood
,
geraakte de godsdienst bij de herder-

looze kudde allengs in verval. Daar waren, die zich uit nood, en soms uit

hebzucht , bij de ^ijanden voegden en tot het oude heidendom terugkeerden :

zelfs wordt dit van een' monnik verhaald. Hiertoe werkte niet weinig mede

,

dat de hier gevestigde Noormannen slechts in naam het Christendom hadden

aangenomen , en niet schroomden het openlijk te verwerpen , vooral wanneer

hun dit door de Frankische vorsten werd vergund, gelijk door Lotharius, den

zoon van Lodewijk den Vrome
,
geschiedde.

Toch ontmoeten wij ook hier vele lichtpunten, en hebben wij niet enkel

reden om ons over den ellendigen toestand onzer vaderen te bedroeven , maar

ook om ons te verblijden. Vergeten wij niet, dat het Christendom in deze

streken reeds gevestigd was, toen de Noormannen het eerst een' inval op onze

kusten waagden. Zij kwamen als heidenen , die zich niet alleen vijandig tegen

het Christendom betoonden , maar tevens de vrijheid belaagden , welke de

Christen-Friezen onder de Frankische heerschappij genoten. De nieuwe gods-

dienst was langzamerhand onafscheidelijk geworden van hunne staatkundige

I. 18
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vrijheid, waarom zij ook voor de Christelijke Kerk streden, zoo vaak zij hunne

onafhankelijkheid tegen de woeste veroveraars hadden te verdedigen. Terwijl de

vroegere ruwheid bij de Friezen voor eene zekere beschaving en zachtheid van

zeden had plaats gemaakt, was de wijze, waarop de Noorman zich aan hen

deed kennen, weinig geschikt, om hen weder voor eene godsdienst als de

zijne in te nemen. Onwillekeurig bragt de Christen-Fries zijn' ingekaukerden

haat tegen de geweldige pluuderaars van het Noorden op het heidendom

over, dat zij nog aanhingen.

Behalve dat de Frankische vorsten door hun gezag veel toebragten om het

Christendom staande te houden , vooral sedert Otto I blijken had gegeven, dat

hij de rampen, die de Kerk hadden getroffen, krachtig wilde herstellen, —
heeft ook , gelijk wij boven zagen , de invloed der geestelijkheid niet weinig

hiertoe medegewerkt. Bij de groote menigte bleek toch de God der Chi'iste-

nen magtiger te zijn dan de valsche goden der heidenen. Zoo vaak was

de overwinning aan hunne zijde geweest, wanneer zij dien God aanriepen

vóór het gevecht, en, in ijver voor Hem en de heilige Kerk ontgloeid, op de

Denen waren aangevallen. In plaats dat hun vertrouwen op de nieuwe gods-

dienst was geschokt of aan het wankelen gebragt , bleek het Christendom

weldra nog dieper wortelen te hebben geschoten in de harten des volks. De

invallen der Noormannen waren de laatste en zwaarste beproevingen geweest.

Maar nu de jeugdige Kerk ook deze moedig had doorgestaan , kon zij verze-

kerd zijn van haar rustig bestaan, en zich ovei'eenkomstig do hiërarchische

instellingen inrigten
,
gelijk ons in het tvi^eede Hoofdstuk verder blijken zal.

H. C. EOGGE.



TIENDE TAFEREEL.

ZEDELTJK-GODSDIENSTIGE TOESTAND ONZER PAS BEKEERDE VOOEVADEREN.

De Stichting en vestiging der Christelijke Kerk in Nederland is een werk

geweest van vier eeuwen. Zij , die aan den groeten arbeid hunne beste krachten

wijdden, er alles, zelfs hun bloed voor veil hadden — een Willebrord en

Bonifacius, een Gregorius en Ludger, een Radboud en Balderik — hadden,

niettegenstaande de verscheidenheid hunner persoonlijkheden en gaven , slechts

ééne bedoeling: de verlossing der Friezen van de dwalingen en zonden des

heidendoms , de kerstening des volks in alle standen , opdat allen in de onder-

houding van hetgeen men toen de eenige ware dienst Godes achtte, voor tijd

en eeuwigheid gezaligd zouden zijn. Geene mindere bedoeling mag men aan

genoemde mannen toeschrijven
,

geene mindere zelfs aan Karel den Groote

,

die, wamieer hij de volken door de magt van zijn zwaard in de Kerk had

gedreven, door eene voor zijn' tijd wijze wetgeving, der godsdienst , welke hij

zelf liefhad, de zegepraal trachtte te verzekeren over het bestaan zijner over-

Avonnelingen , opdat zij er door wierden gezegend. In hoe verre is hetgeen onze

geloofspredikers , de keizer en onze oudste bisschoppen van Utrecht wenschten

,

gelukt?.... In hoeverre is het Christendom, zoo als het bestond bij die het herwaarts

voerden en onder de invallen der Noordsche vrijbuiters hier te lande hand-

haafden , van hen overgegaan op de volksmenigte en reeds toen eene hervormende

kracht in haar gemoed en leven geweest ? Ziedaar de hoogst belangrijke vraag

,

die wij aan het slot van dit eerste Hoofdstuk willen beantwoorden , voor zoo verre

wij het kiTnnen. Voor zoo verre wij het kuimen, zeggen wij; want naauwelijks deed

zich op den weg des geschiedkundigen onderzoeks , dien de lezer in deze bladen

met ons bewandelt , nog eenige vraag aan ons voor , zoo moeijelijk als deze. Die

moeijelijkheid is het gevolg van het eigenaardig karakter onzer bronnen , die

,

voornamelijk heiligen-levens , slechts zelden gewag maken van den in- en uit-

wendigen toestand van het pas bekeerde volk. Behalve de heiligen-levens staan

ons vooral de voortbreno;selen der toenmalige wetgeving van staat en kerk ten

dienste; maar deze leeren ons meer wat sommige aanzienlijken van en voor

het volk wilden, dan wat het volk onder die aanzienlijken naar beginselen

en wandel werkelijk geweest is. Intusschen, wij behoeven de vraag niet geheel

18*
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onbeantwoord te laten: al leveren onze bronnen geene overvloedige stof, zij

bieden ons echter eenige aan.

Sommige auteureu onzer dagen , en onder hen mannen van beroemden naam

,

die over de bekeering der Germaanselie stammen schreven en over den invloed

des Christendoms op de maatschappelijke , zedelijke en godsdienstige bescha-

ving dier stammen , hebben met groote eenzijdigheid de Duitsche volken ten

tijde hunner kerstening als volslagen barbaren geteekend, en de Saksers en

Friezen inzonderheid als meer dan halve kanibalen. Ernstige geschiedvorschers

hebben daar tegen protest ingediend, en te regt! Althans de Saksers en Frie-

zen waren in de zevende en achtste eeuw geene barbaren meer , en nog minder

kanibalen. Immers de echt was met de kuischheid bij hen in eere , de vrouw

in hare natuurlijke waarde erkend; hunne jongeren werden tot bescheidenheid

aangehouden; hunne standen waren onderling wel geregeld, het maatschap-

pelijke leven eenigzins geordend, het gewoonteregt niet weinig ontwikkeld,

en beginselen van waarheid en zedelijkheid leefden in zekere mate in hunne

oudvaderlijke godsdienst. Zulke menschen hebben het tijdperk van barbaarschheid

in den vollen zin des woords reeds lang achter zich. Maar wilde men nu van

de andere zijde beweren, dat onze vaderen, sedert de dagen van Tacitus, in

het verkeer met de Romeinen en in den strijd met de Franken zeker in vele

opzigten toegenomen in beschaving, en naar aanleg en karakter tot het aan-

nemen van het Christendom veelzins geschikt, door dat Christendom ligtelijk

te overwinnen waren en binnen een kort tijdsbestek te herscheppen in een

heerlijk geslacht van dienaren van God in geest en waarheid — dan vooron-

derstelde men wat niet bewezen kon worden. Neen, hoezeer het den Friezen

niet ontbrak aan hetgeen men „ praedispositie tot het Christendom" noemt —
alle volken hebben haar in zekere mate, omdat alle volken uit menschen be-

staan en het Christendom de meest menschelijke en daarom ook de meest godde-

lijke godsdienst is — het ontbrak bij hen evenmin aan sterke antipathiën , die

,

voortspruitende uit de magt der zinnelijkheid, der oude vooroordeelen , der

maatschappelijke en staatkundige omstandigheden enz., den feilen tegenstand

aan het licht riepen , dien wij reeds leerden kennen , en de werkingen van het

nieuwe zuurdeeg in den boezem der oude menschenmassa vertraagden.

Der stervelmgen geloof is de wortel van hun leven. AVaar het geloof zich

hecht aan de hoogste waarheid en het beste bedoelt, daar neemt het leven

het edelste karakter aan en brengt het de schoonste vruchten voort; maar
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waar het geloof de dwaling verbindt met de waarheid en het onreine zoekt

nevens het heilige, daar blijven zij, die het koesteren, al dragen zij den

Christen-naam en al nemen zij de meest beteekenende vormen der Kerk aan

,

beneden het peil der bestemming , welke God ons in Christus heeft toegedacht.

Het geloof der Christenheid in het tijdperk der bekeering onzer vaderen was

niet het zuiver Evangelische, maar het Roomsch-katholieke der middeleeuwen.

Het bevatte niet alleen vele bestanddeelen van het oude jodendom, maar

daarenboven niet weinige van het oude heidendom. Zoo mag men het een

Ijedorven , liever een zeer onvolmaakt Christendom heeton , dat het eerst tot

hen gebragt werd, zoo men het vergelijkt met het ideale, dat in de gedach-

ten Gods en voor der geloovigen hope op de toekomst bestaat. Maar hoezeer

ook bedorven of onvolmaakt , men wane niet , dat het daarom geenerlei waar-

heid of heiligende kracht in zich droeg. Men leze slechts de sermoenen van

een' Bonifacius ^) , en zal er van overtuigd worden , dat , waar mannen predikten

,

die aan hunne bekeerlingen zulk geestelijk voedsel wisten aan te bieden , „ het

zout der aarde" zijn zuiverend vermogen niet verloren had, maar in vele op-

zigten weldadig werken moest. Met hoe groote eenvoudigheid en gemoedelijken

ernst worden hier waarheden verkondigd als de volgende : dat het geloof in

den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest de grondslag is van het goede

bij den mensch en het begin zijner behoudenis ; dat de Christus is verschenen

,

om den waren vrede te stichten, eenswillendheid tusschen hemel en aarde

;

dat Jezus' geboorte en leven de hervorming van ons geslacht bedoelden; dat

hoogmoed en zelfzucht de oorzaken aller overtreding, en zij, die niet vreezen

te zondigen , slaven des duivels zijn , terwijl allen , die boete doen en naar

Gods geboden willen wandelen , „ tot den groeten adelstand worden verheven ,"

den adelstand , die den aardschen mensch tot een' %Tijen zoon des hemelschen Va-

ders maakt -) ! Hoe teeder en tevens krachtig zijn hier de vermaningen tot het

vlieden van des boozen werken: hoererij, doodslag, roof, haat, afgunst enz.

en de opwekkingen tot beoefening van vergevensgezindlieid , lijdzaamheid en

barmhartigheid jegens minderen en ongelukkigen. Voorwaar, zulke lessen zijn

niet altijd over de hoofden der pas bekeerden en in de ledige lucht verloren

gegaan, en in zulke prediking waren opvoedende krachten! En die prediking

was nog niet het meest invloedrijke middel, waardoor zich de beginselen des

nieuwen levens aan onze heidensche vaderen mededeelden. Onze apostelen waren

zelve wat zij wenschten , dat hunne neophyten wezen zouden : hunne Chris-

telijke levensopenbaring werkte ongetwijfeld veel meer dan hun woord ! Amandus

1) Vgl, boven, bl. 79, vv.

2) Men denkc hier aan de scherpe afscheiding , die ook bij onze vaderen ia dieu tijd

tusschen adel en eigenhoorigen of slaven bestond , en zal des te meer de beteekenis

gevoelen van deze leering van Bonifacius.
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en Eligius ^) besteedden hun geld en goed het liefst aan het loskoopen van

slaven, en als de ruwe regtsbedeeling hunner tijden niet -wist van ontferming

jegens misdadigen, zij trokken zich het lot der verstootenen aan, „ontvingen

zondaren" in hunnen broederkring en wezen hun den weg tot verzoening met

God en de raenschen. Van "Willebrord weten wij uit vele kleine trekken , die

de biograaf aan zijn beeld teekende, dat hij evenzeer zachtmoedig, als hulp-

vaardig en vergevensgezind was. Gregorius van Utrecht deelde bijna alles wat

hij bezat aan de armen , en toen men hem de moordenaren zijner eigene

broeders had uitgeleverd , opdat hij volledige bloedwraak aan hen mogt oefenen

,

liet hij lien kleedcn en voeden en met eene vermaning tot boete en bekeering van

zich gaan -) I Als zulke mannen den lande doortogen en overal met gansche huis-

gezinnen en enkele personen gemeenschapsbanden aanknoopten , dan moeten er

meer zijn geweest dan een Bernlef de zanger ^j , of de familie van een' Wur-

sing en Ludger *) , die straks , nadat zij tot eenige kennis van het Evangelie

waren gekomen , in meerdere of mindere mate door hun nieuw geloof geheiligd

Averden en dan ook van het levende water, dat uit hun binnenste ontsprong

,

mededeelden aan die hen omringden. Maar , gelijk wij het boven reeds herin-

nerden, het zuurdeeg doordrong de massa slechts langzaam. Zoo moeten wij

dan vooronderstellen , dat het Christendom in dit tijdvak voor de meesten weinig

meer dan eene zaak van uitwendige vormen zal geweest zijn, en dat zelfs de

beteren onder onze toenmalige vaderen, dezulken die voor de Kerk en hare

instellingen veel gevoelden, gewoonlijk op een' tamelijk lagen trap van gees-

telijke ontwikkeling stonden. En inderdaad wordt die vooronderstelling door de

gedenkstukken van den voortijd gewettigd.

Ten tijde der stichting en aanvankelijke uitbreiding van de Kerk in ons

vaderland was niets meer gewoon , dan dat aanzienlijken , wanneer zij in de

gemeente waren opgenomen, van het hunne rijke schenkingen deden tot den

boiiw van Christelijke heiligdommen en tot het onderhoud der geestelijken. Dat

liefdewerk, op zich zelf beschouwd, was vooral in die dagen goed en nuttig.

jNIaar uit welke beginselen ontsproot het ? De oorkonden leeren het ons ! Zij

spreken doorgaans de loonzucht der schenkers uit en de werkheiligheid , die

hen bezielde. De geloovigen gedachten hunne zonden en wilden die verzoenen

door hunne gaven ; zij zagen op de onbestendigheid van het aardsche en hun

naderend einde , en wilden zich de poorte openen tot de eeuwige vreugde. Op

het slot der giftbrieven gebruikten zij dikwerf oud-testamentlijke vervloekin-

gen tegen die himne wilsbeschikkingen zouden durven krenken, vervloekin-

gen, die leeren, dat de vrome weldoeners het standpunt des joden- en hei-

1") Vgl. boven, blz. 20.

2) Vgl. boven, blz. 89.

3) Vgl. boven, blz. 104.

4) Vgl. boven, blz. 100.
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dendoms na hun' doop geenszins in alles te boven gekomen waren. Hetzelfde

moeten wij besluiten uit de wijze , waarop de A'ast- en bededagen van dit tijd-

perk gehouden werden, waaruit ons een uiterst wettische geest tegenademt.

Zij werden , even als in later tijden , in legale brieven door de vorsten uit-

geschreven , en himne onderhouding met belofte van geestelijke zegeningen en

met bedreiging van tijdelijke straffen aanbevolen. Toen in 779 in het Fran-

kische rijk , waartoe ,
gelijk de lezer weet , ook ons land behoorde , een zware

hongersnood en pest heerschten en daarenboven de oorlog tegen de Saksers

aanstaande was, werd alom het gebod bekend gemaakt, dat er bededagen

moesten gevierd worden : ieder bisschop had drie missen te lezen en driemalen

het psalter (het psalmboek) af te zingen : eens voor den keizer , eens voor het

leger en eens voor den hongersnood en de pest ; de pastoren zouden ieder drie

missen lezen, de kanoniken, monniken en nonnen drie psalters zingen; ge-

durende twee dagen zou men strenge vasten houden ; alle bisschoppen , abten

en abdissen moesten een pond goud als aalmoes iiitreiken, zij die matig be-

deeld waren een half pond, de minderen eene kleinere som. De graven, edelen

en alle landheeren hadden mede de vasten te houden met hunne onderhoorigen

,

en liefdegaven te doen overeenkomstig hunnen rang en hun vermogen. In

het jaar 810 dreigde nieuwe hongersnood „in alle deelen des rijks," en de

pest maakte wederom vele slagtoffers. Nu werden di'iedaagsche vasten uitge-

schreven , die in December , Januarij , Februarij en Maart zouden herhaald

worden. Alle onderdanen des rijks , kranken en kinderen alleen uitgezonderd

,

hadden zich dan te onthouden van vleesch en wijn tot drie uren na den

middag. Eiken vastendag moesten al de gemeenteleden op bepaalden tijd, zoo

veel mogelijk in processie, naar hunne parochiekerk opkomen
, „ zingende" het

heiligdom intreden *) en daarna de mis hooren ; vervolgens mogt ieder huis-

waarts gaan om zich met zekere, door de wet toegestane spijze soberlijk te

verkwikken, en ook dan werden gedwongen aalmoezen uitgereikt. Wanneer men

nu , na het reeds vermelde , in aanmerking neemt , dat al onze geloofspredikers

ascetische mannen waren , die hunnen bekrompen monnikengeest mededeelden aan

hunne beste volgelingen, en daarenboven bedenkt, dat de leer aangaande dui-

vel, vagevuur, hel en hemel, in het volksonderwijs dier tijden even onberaden

op den voorgrond werd gesteld, als zij de phantasie van priesters en leeken

overal uiterst zinnelijk had aangegrepen , — dan zal men van de geestelijke

ontwikkeling onzer pas gekerstenden wel geene hooge gedachte koesteren, en

1) Ofschoon de Eoomsclie kerk der gemeente het regt op het gemeenschappelijk ge-

zang reeds ontroofd had, vóórdat het Christendom tot onze vaderen werd gebragt

,

bestond ook bij hen nog lang daarna de gewoonte , dat het volk bij plegtlge gele-

genheden , vooral begrafenissen vau aanzienlijken , met de priesterschaar het Kyrie eleison

(Heer ontferm u) zong. Hetzelfde geschiedde waarschijnlijk bij deze processionele kerk-

gangen.
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het erkennen , dat hun geloof veelzins krank is geweest en maar al te zeer

vermengd met Ijijgeloof.

De vormen , waarin zich liet Lijgeloof onzer vaderen uitdrukte , waren deels

met het Christendom dier dagen tot hen gebragt, deels van de heidensche

voorgeslachten door hen overgeërfd. Sommige van beide soorten plaatsen wij

kortelijk voor onze aandacht.

Van Christelijken , liever kerkelijken oorsprong was de overdreven relieken-

vereering, welke zich van den aanvang af in de Nederlandsche kerk open-

baarde. Zij werd bevorderd, ja men moet zeggen ingevoerd, door onze eerste

geloofspredikers , Willebrord, Willehad, Ludger en anderen, die, werwaarts

zij zich op hunne reizen bewogen, steeds de overblijfselen der heiligen in

eene van hunne schouders hangende kas met zich voerden , als behoedmiddelen

tegen velerlei gevaren en als bevorderingsmiddelen hunner ondernemingen.

Waar zij eenig heiligdom stichtten , werden altijd enkele van die voorwerpen

in of onder het altaar gelegd, als konden de gebeden en sacramenten, die

er bij opgezonden en i^itgeoefend zouden worden , het op zich zelve niet ge-

noegzaam wijden. Als onze apostelen naar Rome togen , om aldaar de belangen

van hun' persoon en werk of die der opkomende gemeente te behartigen

,

bragten zij van daar gewoonlijk boeken en relieken mede , en het is zeker, dat

zij het bezit der laatste voor het minst even gewigtig achtten als dat der eer-

ste. Toen Bonifacius bij Dokkum de martelaarskroon had gewonnen en zijn lijk

over de Zuiderzee naar Utrecht was gebragt, ontstond er hevige twist over

het bezit van dezen schat. Er waren afgevaardigden opgekomen uit Duitsch-

land om het ligchaam op teeischen, maar de Utrechtenaren wilden er niet van

hooren. Te vergeefs riep men Inm toe , dat de heilige in zijn leven de begeerte

had uitgesproken om in zijne geliefde abdij te Fulda begraven te worden

;

het ware misschien tot een' bloedigen strijd gekomen, had zich niet onver-

wachts het gelui eener kerkklok doen hooren , waarvan men meende te weten

,

dat zij op dien tijd door geene menschenhand getrokken werd. Nog bij het

leven van den geloofsheld welligt, althans niet lang daarna, was het reeds

gebruikelijk in ons land , de reliekenkas bij het afleggen van den eed zóó te

bezigen, dat men er aan twijfelen moet, wat den geloovige dier dagen het

meest ontzag inboezemde : de gedachte aan de tegenwoordigheid van God , of

aan die van de dorre beenderen der heiligen. In de wetten der Friezen, die

waarschijnlijk in den tijd van Karel den Groote beschreven werden en ons

een spiegel zijn van den half heidenschen, half Christelijken regtstoestand

,

die toen onder hen bestond, vindt men een artikel, waarin bepaald wordt,

dat een slaaf, zoo hij van dieverij werd aangeklaagd en zijne onschuld be-

weerde , zich door een' eed zou kunnen zuiveren ; maar in eene nadere bepa-
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ling beet het : „ zoo de diefstal een belangrijke is , zoo zwere bij bij de relie-

ken!" Feitelijk dus stelde men de tegenwoordigheid der heilige overblijfselen

boven de tegenwoordigheid van den Allerhoogste , al zou de wetgever misschien

de dwaling hebben geloochend , had men er met nadruk op gewezen. Onder

de bisschoppen van Utrecht , die met bijzonderen ijver de relieken-dienst voor-

stonden, behoorde ook de anderzins verdienstelijke Balderik. Toen hij omstreeks

966, misschien wel in gezelschap van keizer Otto , naar Eome was gereisd,

voerde hij van daar eenige beenderen van Pontianus en andere heiligen naar

het vaderland, welke hij met groote staatsie in zijne kathedraal plaatste tot

bevordering der devotie van zijne gemeente. Maar dit was hem geenszins ge-

noeg. Hij rustte niet, vóórdat hij ook van de overblijfselen van onzen Weren-

frid, Lebuinus, Plechelmus, Wiro, Odulfus en Radboud, allen Nederlandsche

heiligen , had gevonden , waarmede hij de kerken te Utrecht begiftigde. Of het

waar is, wat een verdienstelijk geleerde onder ons vermoed heeft, dat Balderik door

deze gewaande schatten, waarmede hij het volk van elders ter beóvaart naar

Utrecht lokte , het vertier en de handelsbelangen zijner stad poogde te be-

vorderen, durven wij niet beslissen, daar zijn gedrag uit het eigenaardig

karakter der vroomheid van die dagen genoegzaam kan verklaard worden;

maar zeker is het, dat het bedrijf van den kerkvoogd nog na eeuwen het

bijgeloof onzer vaderen heeft gevoed.

De Christelijke Kerk had sedert de apostolische dagen haar wondergeloof,

waarvan de geschiedenis tot nog toe op eene grondige bearbeiding wacht. Dat

ook onze meeste geloofspredikers als wonderdoeners zijn vereerd geworden, is

den lezer bekend. Hunne biografiën, die van een' Willebrord , Adelbert en

anderen, hebben eene gansche reeks van mirakelverhalen achter zich. Waar-

schijnlijk zijn de meeste dier verhalen eerst lang na den dood der heiligen

ontstaan; van vele is dit stellig bewezen. Maar dat anderen nog bij hun leven

of kort daarna in omloop kwamen, valt niet te betwijfelen. Wij berinneren

hier slechts den Willebrordsput te Heilo ^) , waarvan Alcuinus reeds spreekt

,

of de genezing van den blinden zanger Bernlef door Ludger , ^) in de geloof-

waardige levensbeschrij\ang van laatst vermelde. Eene algemeene beoordeeling

van al die wondergeschiedenissen is niet wel mogelijk. Men zou eerst de

vraag naar het wezen van het voortdurend wondervermogen in de oude Kerk

aan een veelzijdig onderzoek moeten onderwerpen, en daarna elk verhaal in

het bijzonder ten voorwerp der aandachtigste kritiek stellen. Niets belet ons

echter het volgende op te merken.

Waar nog heden ten dage zendelingen onder de heidenen optreden, om

hun den zegen onzer godsdienst toe te brengen, daar is niets meer gewoon,

dan dat die zendelingen, wanneer zij door hunne beschaving in staat gesteld

1) Zie boven, blz. 52.

2) Zie boven, blz. 104.

I. 19
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worden, om hunnen bekeerlingen ook stoffelijke weldaden te bewijzen, deswe-

gens als bezitters van bovennatuurlijke krachten, als toovenaars worden ver-

eerd, ofschoon zij zelve alle moeite aanwenden, om den onkundigen hunne

weldaden te verklaren als zeer gewone uitwerkingen van natuurlijke middelen.

Toen vóór eenige jaren een ons bekende afgevaardigde van het Nederlandsch

bijbelgenootschap zich onder de Dajakkers op Borneo vestigde, wilde de

Voorzienigheid , dat , slechts kort na zijne aankomst onder dien onbeschaafden

stam, een knaap uit een' boom viel en beide de armen brak. Naauwelijks

hoorden sommigen de klagt der ouders over het leed van him kind, of zij

namen den verwonde op en droegen hem naar de woning, waarin zich de

blanke bevond. Deze was geen vreemdeling in de heelkunde, en ook niet

zonder eenige chirurgale hulpmiddelen naar het veld van zijnen arbeid geko-

men. Hij spalkte de armen en verpleegde den knaap met verstandige zorg;

des lijders jeugd en het gunstige klimaat werkten allervoorspoedigst , en

binnen korten tijd was de mare verbreid door het gansche land, dat de man

uit den vreemde met goddelijke krachten was begaafd ; en wat onze afgevaar-

digde later ook deed om den naam eens wonderdoeners van zich te weren,

het is hem bij de meesten niet mogen gelukken. Moeten wij niet aannemen,

dat soortgelijke voorvallen ook in het tijdperk der invoering van het Chris-

tendom hier te lande hebben plaats gehad? "Wij twijfelen er niet aan. Ook

onze Angelsaksische en Frankische geloofspredikers bezaten eene beschaving,

die hen in staat stelde, om onzen voorvaderen in het dagelijksche leven hon-

dervoudige diensten te bewijzen, en als die diensten hun even nieuw als

weldadig waren, moesten zij er ligt toe komen, om het vermogen, waardoor

zij volbragt werden , toe te schrijven aan den onmiddellijken invloed der nieuwe

Godheid, die door de weldoeners verkondigd werd. Werkelijk bestaan er dan

ook verhalen uit dien tijd, die reeds bij de eerste aandachtige lezing in ons

oog hun wonderkarakter verliezen. Een der biografen van Wilfrid van York ')

,

die
,

gelijk men weet , nog vóór "Willebrord , hier het Evangelie verkondigde , en

aan het hof van koning Adgild vele bekeerlingen maakte , verhaalt dat het land

der Friezen , vóór Wilfrids komst in hun midden , uiterst onvruchtbaar en , wegens

„ de zoutheid" van den bodem, voor menschen en dieren bijna onbewoonbaar was
;

maar naauwelijks lieten zich de harten „ door de prediking van den Godsman" tot

het geloof bewegen , of „ gelijk die harten overvloedig werden in goede werken,"

zoo werd ook het land vruchtbaar, en al wat tot het levensonderhoud der bewo-

ners noodig was , wonderbaar vermenigvuldigd. Dat de verhaler hier aan niira-

kuleuzen invloed dacht , valt niet te betwijfelen ; maar wie onzer zal dit nog met

hem doen , als hij het berigt der kronijkschrijvers kent , dat in de tijden van

koning Adgild de eerste dijken tot wering van het zeewater werden aange-

legd , en daarenboven uit Beda en anderen weet , dat "VVilfrid , waar hij onder

1) Zie boven, blz. 31.



147

de heidenen het Evangelie predikte, steeds hun' tijdelijken welstand verbe-

terde , door hun het nettenbreijen te leeren en andere werkzaamheden voor visch-

vangst en landbouw , waarvan hij zich op zijne omzwervingen door vele landen

eene rijke kennis had verworven? Hoe geneigd men steeds was, om de apos-

telen des nieuwen geloofs en hunne goede werken in een bovennatuurlijk licht

te plaatsen, leert ons nog het volgende verhaal van den levensbeschrijver

van St. Amandus. Op een' tijd woonde de heilige te Doornik eene volks-

vergadcring bij , waarin zekere graaf Docco eenige geschillen beslechtte. On-

verwachts werd een dief voor den regterstoel gebragt, die door de ruwe

menigte reeds deerlijk mishandeld en verwond was. De graaf verwees hem

naar de galg. Amandus die, gelijk de oude kerkleeraren doorgaans, een'

diepen afkeer had van alle doodstraffen , bad om zijn leven , maar te ver-

geefs. De dief werd opgeknoopt, en terstond reed de graaf weg, terwijl de

schaar zich verspreidde. Onverwijld snelde Amandus nu naar de galg ; hij

deed den gehangene afsnijden en naar het verblijf brengen , waar hij gewoon-

lijk zijne gebeden deed. Hij bleef den nacht door met den ongelukkige alleen,

en toen zijne vrienden 's morgens vroeg het vertrek binnentraden , vonden zij

beiden tot hunne verbazing in vrome zamenspraak. Dat Amandus een' doode

opgewekt had, werd door zijne discipelen, en zeer zeker ter goeder trouw,

aangenomen , en zeker is het ook , dat die mare sedert het bekeeringswerk

van den heilige onder de heidenen in hooge mate bevorderd heeft. Maar

voor ons is het mirakel wel geen mirakel meer, zoodra wij bij den biograaf

lezen, dat de apostel den gehangene over het gansche ligchaam met water

heeft gewasschen en zijne wonden verbonden ; en ook de minste gedachte aan

iets wonderbaars verdwijnt, wanneer wij uit de geloofwaardigste bescheiden

leeren, dat het ook aan de Franken van dien tijd geenszins onbekend was,

hoe de levensgeesten van verstikten door gepaste wrijvingen der ligchaamsdeelen

weder gewekt kunnen worden. Ten slotte merken wij nog op, dat ook in dit

tijdvak, gelijk later, het wondergeloof somtijds door opzettelijk bedrog gevoed

werd. Een bewijs hiervan vinden wij in eene rijkswet van Karel den Groote

,

in 789 uitgevaardigd. Daarin is spraak van valsche geschriften en een' uit de

lucht gevallen brief, waarmede men de goede gemeente om den tuin leidde,'

en de keizer gebiedt , dat voor de geloovigen niets gelezen zal worden dan de

kanonieke boeken des bijbels en de „ katholieke tractaten en onderwijzingen der

heilige kerkleeraren." Wat de brief, hier vermeld, bevatte, weten wij niet;

maar welligt heeft men te denken aan een geschrift van hetzelfde tijdvak

,

waarvan wij elders berigt vinden , dat mede gezegd werd uit den hemel ge-

vallen te zijn , en waarin scherpe bedreigingen voorkwamen tegen allen , die

de viering van den Zondag klein achtten.

Andere teekenen van het bijgeloof onzer vaderen waren de verschillende

wijzen , waarop zij het lot lazen. Gelijk de Grieken en Romeinen vroeger

19»
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van de gedichten van Homerus en Virgilius gebruik maakten, om zich aan-

gaande de toekomst en het al of niet slagen van eenige onderneming te ver-

gewissen , zoo deden reeds de Christenen uit de dagen van Hieronvmus en

Augustinus hetzelfde met de bijbelboeken. Zij lieten de heilige bladen open-

vallen , en het eerste woord , waarop hun blik viel , werd een orakel geacht

,

waaruit zij eene stem van den hemel dachten te vernemen. Wegens de alge-

meene verbreiding van dit misbruik bij de pas bekeerde volken van dit tijd-

vak, moeten wij vooronderstellen, dat het ook bij onze voorouders geenszins

onbekend was. Zeker is het, dat Karel de Groote in 789 eene wet uitvaar-

digde , waarin „ het lezen van het lot in psalm- of evangelie-boek" ernstig

verboden werd. In alle geval bezigden de Friezen het lot in andere gedaante bij

hun strafregt, zoo als uit hun wetboek blijkt. Was iemand hunner moord-

dadig omgebragt , dan mogt de naaste bloedverwant , die de bij de wet toe-

gekende vergelding kon eischen, de verdachten aanspreken. Deze moesten zich

zuiveren door een' eed, wenschten zij van de verdenking vrijgesj^roken te

worden. Na den eed werden zij naar hunne parochie-kerk geleid , om zich aan

de beslissing van het lot te onderwerpen, dat op volgende wijs getrokken

werd. Er werden twee teentjes van een' boomtak gesneden, en een van die

met een kruisje geteekend ; beiden werden in zuivere wol gewikkeld en op het

altaar geworpen. Een priester of „een onschuldige knaap", zoo geen priester

tegenwoordig was , moest daarop één van beide teentjes opnemen , nadat men

God om zijne tusscheukomst had gebeden, opdat schuld of onschuld blijken

zou. Werd het teentje met het kruis getrokken , dan achtte men aller onschuld

genoegzaam bewezen; had het tegendeel plaats, dan moesten alle verdachten

ieder zijn eigen stokje snijden en met zijn merk teekenen. Die stokjes werden

allen ingewikkeld en door elkander op het altaar geworpen. Hij , wiens teentje

het laatst werd opgenomen, werd schuldig verklaard en tot het betalen der

boete venvezen. Dat wij in dit bedrijf eene overoude Friesche gewoonte aan-

treffen , die door het Christendom slechts eenigermate gewijzigd werd , is hoogst

waarschijnlijk.

Naauw verwant aan het gebruik van het lot bij het strafregt waren de

eigenlijke godsgerigten of ordaliën, die in dit tijdperk bij onze vaderen voor-

kwamen. Het oudste spoor, dat wij daarvan tot heden ontmoetten, vindt men

in de levensbeschrijving van den reeds vroeger vermelden Werenfrid ^) , Wil-

lebrords medearbeider, die vooral in de Betuwe aan de stichting onzer Kerk

zoo groeten ijver besteedde. Toen deze te Westervoort (niet verre van Arnhem)

,

waar hij dikwerf in persoon de belangen der jonge gemeente behartigde, ge-

storven was, sj)oedden zich de bewoners van de Betuwe, die hem liefhad-

den, in grooten getale naar de plaats, waar zijn lijk werd bewaard. Die een-

stemmig klaagden over den dood des vereerden, voerden straks strijd over

^) Zie boven, blz. 63.
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zijne overblijfselen. Die van Westervoort meenden, dat de heilige moest be-

graven worden aan het oord, waar hij Gode zijnen geest had gegeven; maar

die van Eist , waar Werenfrid doorgaans zijn verblijf liad gehouden , achtten

hun voorregt onbetwistbaar. Daarop traden eenige priesters tusschen beiden,

zeggende, dat men het ligchaam op een schip zoude plaatsen, en dat schip

zonder eenig bestuur van menschenhand aan den stroom overgeven. Bleef het

vaartuig aan den oever liggen , men zou dan weten , dat Gods wil het ge-

beente van den doode aan de liefde der Westervoortsche Christenen schonk

;

dreef het schip naar de overzijde, dan zouden die van Eist zich mogen ver-

blijden. Deze raad vond ingang. Het lijk werd met psalmgezang uitgedragen

en met de baar op het schip geplaatst. Toen weinige oogenblikken daarna de

touwen waren losgemaakt , dreef het vaartuig naar de overzijde , „ alsof het

door den riemslag eens onzigtbaren engels bestuurd werd." Daarmede was

het pleit beslecht. De bewoners van Eist voerden den schat, op een met twee

koeijen bespannen wagen, naar de plaats hunner woning.

De godsgerigten, die bij onze voorvaderen wel het meest in gebruik en uit

den heidenschen tijd afkomstig schijnen geweest te zijn, waren het kampge-

vecht, de heetwaterproef, de brood- of kaasproef en de vuurproef. Het kamp-

gevecht werd uitgevoerd door den beklaagde en den aanklager , of door hunne

plaatsvervangers , die niet zelden voor geld gehuurd werden. Bij de heetwater-

proef bezigde men een' ketel met kokend water , waarin een steen of ring werd

geworpen, dien de beschuldigde met de bloote hand had op te halen. Als men

de brood- of kaasproef toepaste , legde men den verdachte eene bete broods of kaas

inden mond, die hij moest opeten. Deed hij dit zonder eenig teeken van inwen-

dige ontroering, dan werd hij vrijgesproken. In plaats van brood en kaas ge-

bruikte men ook den gewijden ouwel. De vuurproef dwong den beschuldigde

met bloote voeten over eenige gloeijende ploegscharen te loopen , ofmet de bloote

hand een gloeijend ijzer van de eene plaats naar de andere te dragen , b. v. van

de doopvont aan den ingang der kerk naar het altaar in het koor. De vuur-

proef is waarschijnlijk langer dan de overige ordaliën bij onze voorvaderen in

gebruik gebleven. Nog in de dertiende eeuw en later komt zij in Gro-

ningerland voor, en voornamelijk in zaken van overspel. Wel wei'd dit bijge-

loof soms met ernst door eenigen onzer geestelijken bestreden; maar de oude

gewoonte, die in de beschreven sendregten was opgenomen, liet zich niet

ligt verbannen. Toch mag men aannemen, dat de godsgerigten in betrekkelij-

ken zin maar zelden ten uitvoer werden gebragt en dan wel meestal op lijf-

eigenen toegepast , wien men geringe achting toedroeg. Verder moet men ver-

moeden, dat ook bij ons, even als elders, doorgaans maatregelen werden ge-

nomen , die den beschuldigden niet weinig ten voordeele konden zijn. Wan-

neer b. V. bij de Aiigelsaksers iemand tot de ijzerproef was veroordeeld , moest

zijne hand , na het gloeijende voorwerp gedragen te hebben , met zorg inge-



150

zwacliteld eu verzegeld worden, en eerst op den derden dag werd het zegel

gebroken. Nu en dan heeft men welligt ook kunstgrepen of preparaten aan-

gewend, waardoor de huid voor beleediging beveiligd werd. Van Albertus

Magnus, die in de dertiende eeuw somtijds ons vaderland bezocht, is het be-

kend , dat hij recepten bezat , door wier gebruik men zich evenzeer bij de

heetwater- als ijzerproef volkomen tegen verwonding vrijwaren kon.

Waren de ordaliën vormen , waarin zich , hoezeer met sommige wijzigin-

gen, die van Christelijken invloed getuigen, nog steeds het oudvaderlijk

,

heidensch bijgeloof onzer pas bekeerde Nederlanders uitdrukte, het ontbrak

daarenboven niet aan vele andere bewijzen, dat hetzelfde bijgeloof zeer diep

bij hen ingeworteld was, zoodat het steeds aanleiding gaf tot bestrijding van

de zijde der geloofspredikers en der Duitsch-Frankische kerkvergaderingen en

vorsten. Afmaningen van de vereering der afgodsbeelden, het deelnemen aan

offeranden en wigchelarij komen in de leerredenen van Eligius en Bonifacius

voor, en het geloof aan alven en nikkers, heksen en witte wijven, en honderd

andere voorwerpen der wilde phantasie, die de oude Friezen en Saksers ver-

ontrustte — is het na acht eeuwen , waarin de gevestigde Kerk in ons vader-

land zich ontwikkelde , nog wel geheel bij ons verdwenen ?

"Waar het geloof onzer, vaderen in dit tijdvak, zoo als wij gezien hebben,

nog grootendeels bijgeloof was , daar kon de staat der zedelijkheid kwalijk een

zuiver Christelijke zijn. Wel mogen wij vooronderstellen, gelijk wij het vroe-

ger aanduidden, dat het Evangelie van stonde af bij sommige bekeerden een'

heiligenden invloed oefende , waardoor de harten verwarmd werden in liefde

tot God en de naasten , en het leven gereinigd van velerlei besmettingen ,—
wel kunnen wij het niet betwijfelen, dat er al aanstonds enkele edele pries-

ters zullen geweest zijn , die , het voorbeeld onzer geloofspredikers navolgende,

op hunne beurt weder een' beteren zin wekten bij sommigen, misschien

velen hunner parochianen; maar eene krachtige godsvrucht, die alle deelen

van het leven der maatschappij, der gemeente en huisgezinnen wijdde —
men heeft geene gronden om aan te nemen, dat zij in onze jonge Kerk be-

staan heeft.

Eegtstreeksche berigten aangaande den zedelijken toestand onzer oudste kler-

ken of geestelijken vóór de elfde eeuw, zijn niet, of uiterst spaarzaam tot ons

gekomen. Wij hebben bier dus onze toevlugt te nemen tot de algemeene aanwij-

zingen, die ons bekend maken met het leven en den ^^-andel van de priester-

schap der groote Fi'ankisch-Duitsche Kerk , waarvan de onze een deel uitmaakte.

Van St. Amandus weten wij, dat hij, voor een' tijd bisschop van Maastricht

zijnde , de ernstigste pogingen deed , om zijne priesters tot goede tucht te hou-

den ; maar al wat hij beproefde , was zoo geheel vruchteloos , dat de vrome man
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ten laatste den moed opgaf, den opzienersstaf nederlegde en naar het land der

heidenen toog, om het zendingswerk weder op te vatten. De handelingen van

eenige kerkvergaderingen der zesde en zevende eeuw, in Frankrijk gehouden

,

leeren, dat onder de Frankische geestelijken van de hoogste tot de laagste

orden de gruwelijkste zonden heerschten. Li de dagen van Bonifecius was het

niet beter gesteld. Aan zijn' invloed is het dan ook toe te schrijven , dat Ka-

relman maatregelen nam, om de kerkelijken voor het minst in hunne ongereg-

tigheden te beteugelen. Hij verhief Bonificius tot aartsbisschop der Duitsche

Kerk , en beval jaarlijksche synoden te houden , opdat de kanonieke wetten en

regten weder in eere werden gesteld, en „ valsche priesters en ontuchtige dia-

kenen en klerken afgezet en tot boete gedrongen." Sedert werd waarschijn-

lijk aan de tucht de hand eenigermate gehouden, althans de synoden wisten

der geestelijken zonden aan te duiden en te berispen. Hare besluiten spreken

vooral van het di'agen van wapenen en het ten oorloge gaan der priesters, hmi-

nen ijver voor het jagtvermaak, hunne omzwervingen ver van hunne gemeen-

ten , hunne overtreding van de celibaatswet , enz. Iets later ontmoet men in de

rijkswetten van Karel den Groote niet zelden scherpe teregtwijzigingen voor de

klerken. De keizer verwijt hun ontucht, oproerigheid, woeker, en het ge-

bruiken van tooverformulen , een bewijs, dat zij nog meer dan ten halve hei-

denen waren, zoo al niet naar hiuine kennis, dan toch naar himnen handel.

Hoogst belangrijk is vooral eene rijkswet of missieve van het jaar 811, door

Karel van Aken uitgevaardigd, waarin hij aan alle bisschoppon, abten en

graven van zijn rijk, eene reeks van vragen voorstelde, waardoor hij hen

klaarblijkelijk opmerkzaam wilde maken op hmine meest gewone gebreken. Hier

komen vragen voor als de volgende : „ Hoe ver moet zich een bisschop of

abt in wereldsche zaken mengen? Wat mag het beteekenen, als de apostel

zegt: niemand die God dient, late zich met wereldsche dingen in? Wat heeft

een Christen-meusch bij zijn' doop afgezworen en beloofd , en wat doende maakt

hij afzwering en belofte ijdel?" Op al deze en andere vragen wil de keizer

hun antwoord vernemen. Nog vraagt hij him : „ Wat het is , de wereld te ver-

loochenen, en hoe zij, die dat doen, te onderscheiden zijn van hen die de wereld

nawandelen ? of ook daaraan misschien , dat zij geene wapenen dragen en niet

openlijk gehuwd zijn? dan of die man welligt de wereld verloochent, die da-

gelijks zijne schatten vermeerdert en erfenissen bejaagt door groote woorden

te spreken over hemelvreugde en hellestraf?" Aan het slot zegt hij, niet zonder

bitterheid : „ wat nut brengt het der Kerke aan , als een herder in zijne omge-

ving liever velen dan goeden heeft; dat hij meer zorg di'aagt voor den zuive-

ren zang, dan voor den zuiveren wandel zijner klerken? Zou het niet beter

zijn goed te leven, dan goed te zingen?"
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Wanneer de geestelijken in de Karolingische tijden bij Franken en Duitschers

zoo weinig Christelijk waren , als zij ons in bijgebragte bescheiden voorge-

steld worden , dan hebben wij wel geen' grond om van de leeken gunstiger

gedachten te voeden. En inderdaad blijkt het uit dezelfde berigten, dat ook

bij hen de zedelijkheid eene zeer onvolmaakte was. In de kerkvergaderingen

,

die onder den invloed van Boni&cius gehouden zijn, werd gedvirig gehandeld

over de heerschende zonden des volks. Zij waren hoofdzakelijk : overspel , on-

natuurlijke wellust en bloedschendige huwelijken. Onder de laatste heeft men

vooral de huwelijken binnen de verboden graden te verstaan. Deze moesten

wel menigvuldig zijn , daar , volgens de kerkelijke bepalingen , die graden zich

uitstrekten over aanverwanten tot in het vijfde, ja zevende lid, wat natuur-

lijk in de nog kleine gemeenten onophoudelijk aanleiding tot overtreding moest

geven. Intusschen, onze voorvaderen waren, nog lang na de invoering des

Christendoms in hun midden, te dezen aanzien somtijds uiterst ruw. Het valt

niet te betwijfelen , dat nog in het midden der negende eeuw op Walcheren som-

mige broeders met hunne zusters , ja ouders met hunne kinderen in echtelijke

gemeenschap leefden ^). Uit eene levensbeschrijving van Gregorius, den abt

van Utrecht, weten wij, dat dronkenschap al mede tot de meest gewone

zonden der pas gekerstenden behoorde, ofschoon Gregorius er gedurig de pre-

dikende stem tegen verhief. Hetzelfde deed Bonifacius, wiens sermoenen

daarenboven niet zelden den meineed, de wraakzucht, den adeltrots en veler

oneerbiedige gedragingen bij de openbare godsdienst bestrijden. Merkwaardige

bijdragen tot de kennis van den woesten geest, die alom heerschte, leveren

ons hier weder de oude Friesche wetten. Ook zij gewagen van de reeds ge-

noemde zonden en van andere: diefstal, moord, brandstichting, vrouwenroof

enz. Op al die overtredingen bedreigen zij geene gevangenis ,
geeseling of an-

dere pijnlijke of schandelijke straffen; neen, zij willen dat alles geboet zal

worden met geld en goed, en slechts in één geval is spraak van doodstraf,

namelijk , waar gehandeld wordt van den eigenhoorige of slaaf, die zijn mees-

ter heeft vermoord. Beoosten de Lauwers evenwel waren vreesselijke straffen

gesteld op heiligschennis en tempelroof. Die zich daaraan schuldig maakte,

werd naar het zeestrand gevoerd en in de nabijheid van het water geplaatst;

dan sneed men hem ooren en andere ligchaamsdeelen af, waarna men hem in

de golven wierp. Deze wet was geheel en al een overblijfsel van de heiden-

sche tijden. Hoe groote lust tot vechterijen de toenmalige geslachten beziel-

de, blijkt almede uit deze wetten. Negen en tachtig artikelen zijn uitshxitend

strafbepalingen tegen kleinere en grootere verwondingen. Zij noemen met bijna

anatomische naauAvkeurigheid al de deelen van het menschelijk ligchaam op,

van den schedel tot de voeten, en willen, dat de overtreder, die een of meer

1) Vgl. boven, blz. 17.
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van die allen bij zijne partij beleedigd heeft , als volgens tarief zijne boetepen-

ningen betale

!

Ter eere van onze jonge Kerk moet gezegd worden, dat zij tegenover de

veelvuldige zonden harer leden, geestelijken en leeken beide, haar Christelijk

karakter poogde te handhaven, door het uitoefenen eener tucht, die niet al-

leen de wering van het kwaad, maar ook de bekeering- der schuldigen be-

doelde. Het voorname middel daartoe waren de zoogenaamde sendgerigten

,

waarbij de bisschoppen ofhunne afgevaardigden, als zij van tijd tot tijd visitatie-

reizen maakten , naar de zeden der gemeenteleden onderzoek deden , de beschul-

digden en hunne getuigen hoorden en den misdadiger zekere straffen oj^legden.

Het oudste voorbeeld van zulk sendgerigt hier te lande treffen wij aan in de

levensbeschrijvmg van bisschop Frederik, die omstreeks het jaar 828 den

Utrechtschen zetel innam. Toen dezen kerkvoogd , kort na de aanvaarding van

zijn ambt, berigt gegeven werd van de bloedschendige huwelijken, die, ge-

lijk wij reeds vermeldden , op Walcheren nog in zwang waren , spoedde hij

zich met eenige geestelijken onverwijld derwaarts. Op het eiland aangekomen

,

liet hij in de nabijheid der kerk, de eenige die er welligt toen nog bestond,

zijne tent opslaan. Daarop kondigde hij al de bewoners de send aan {sanctam

omnibus synodum indixit'^). Maar niet allen verschenen, gelijk zij verpligt wa-

ren ; slechts „ de oudsten" kwamen op , en de overigen minachtten den ban

,

waarmede de kerkvoogd hen dreigde. Toen bezwoer Frederik die oudsten,

dat zij de onbekeerlijken ernstig zouden vermanen, terwijl hij zelf met de

zijnen in de kerk zou gaan en voor de gemeente bidden. Dit alles geschiedde

,

en niet vruchteloos. Velen namen de opgelegde boeten op zich , waarschijnlijk

geldboeten, bepaalde vasten, kerkgangen enz. , en beloofden zich te zullen beteren.

Toen bleef de bisschop nog eenige dagen bij hen , om hun verder onderwijs te

geven, en bij zijn vertrek liet hij eenige priesters achter, die zijn' arbeid zouden

voortzetten. In volgende tijden duurden de sendgerigten voort , en nog in de

dertiende eeuw en later waren zij in Friesland en Groningen in gebruik,

maar niet altijd werden zij door de bisschoppen en prelaten met de noodige

bescheidenheid en regtvaardigheid uitgevoerd; daardoor ontstond van de zijde

der gemeenten verzet. Eerst poogde men zich door het beschrijven der send-

regten tegen willekeur en afpersingen te beveiligen, en eindelijk weigerde

men geheel en al er zich aan te onderwerpen. Reeds in het laatst der der-

tiende eeuw waren zij in Zeeland, en waarschijnlijk ook in Holland, geheel

in vei'val, en te Utrecht had men de hoop opgegeven, van ze in eerstge-

noemd gewest te kunnen herstellen.

1) Sommigen onzev schrijvers hebben uit deze woorden aanleiding genomen, om Ie

beriglen , dat Frederik op Walcheren eene kerkvergadering heeft gehouden !

!

I. . 20
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Nevens de bisschoppelijke tucht , die voornamelijk door het sendgerigt uitgeoe-

fend werd , bestond in dit tijdvak ook de gewone , waarvan de handliaving aan de

pastoren en hoogere kerkoversten, dekens en aartsdiakenen, was toevertrouwd.

Bij hare uitoefening gebruikte men waarschijnlijk ook hier te lande , even als in

de Angel-Saksische Kerk en elders , zoogenaamde poenitentie-boeken , handboe-

ken voor den biechtvader, waarin hij aanwijzingen vond ten aanzien van de

kerkstraffen , op verschillende overtredingen bejiaald. Die straffen waren nu mee-

rendeels geen vasten meer, psalmzingen, enz., gelijk vroeger doorgaans opge-

legd werden , maar kleinere of grootere geldboeten , die ten goede van Kerk en

armen zouden komen, — een maatregel, die noodzakelijk tot vele misbruiken en

ongeregtigheden aanleiding moest geven, zoowel bij de geestelijken als delee-

ken. Niet zelden echter kwamen zwaardere straffen voor, gedwongen bede-

vaarten naar Eome en elders, en veeljarige vasten. Dat Bonifacius in som-

mige gevallen een strenge tuchtmeester was, moeten wij uit zijne brieven

opmaken. Een vader- of broedermoorder werd door hem levenslang in den ban

gedaan ; nimmermeer mogt hij het Avondmaal medevieren ; op Maandag , Woens-

dag en Vrijdag moest hij vasten en nooit vleesch of wijn proeven, wilde hij

bij de gemeente als een boetende gelden; slechts in zijne stervensure werd

hem het misbrood toegereikt, ten teeken zijner verzoening met God en de

Kerk. Zij , die humie slaven aan de heidenen verkochten , opdat zij den afgoden

geofferd wierden, beliepen soortgelijke straffen. Priesters, die de coelibaatswet

overtraden , zette hij af, zoo de behoefte aan geestelijken , die de gemeen-

ten dikwerf hadden, het maar eenigermate gedoogde. In het algemeen

Avenschte hij zich in de zaak der tucht aan de beginselen te houden, die bij

de Kerk van Rome heerschten. In den tijd van Karel den Groote trof men

hier en daar misdadigers aan, wien een boetetijd van zeven jaren was opge-

legd. Zij moesten een zwervend leven leiden, mogten nooit onder een dak

slapen, en slechts brood en water en kruiden nuttigen, en somtijds zag men

hen met zware ketens beladen. Daar die ongelukkigen veler barmhartigheid

wekten en dientengevolge voordeelen verwierven, waren er onverlaten onbe-

schaamd genoeg, om zich voor zulke boetelingen uit te geven, een bedrog,

waartegen de keizer een e wet uitvaardigde.

Wij hebben onze mededeeling aangaande den zedelijk-godsdienstigen toestand

onzer voorvaderen in het tijdvak der invoering en vestiging van het Christen-

dom in hun midden voleindigd. Heeft zij den lezer bevredigd?.... Wij

durven het niet hopen! Wij gevoelen toch, dat wij vele vi'agen, die bij

den aandachtige hier van zelf opgekomen zullen zijn, onbeantwoord hebben

gelaten, en erkennen het daarenboven, dat wij een tafereel Ie vei'den , waarvan

men zal kunnen zeggen , dat het aan eenzijdigheid lijdt , om dat het veeleer
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het bijgeloof en de zonden der pas bekeerden schetst , dan hun' Christelijken

zin en hunne opkomende godsvrucht. Men beschuldige ons echter niet van onregt-

vaardigheid of vooringenomenheid tegen onze eerste Christen- ouders! AVij heb-

ben gegeven, -vrat de bronnen ons leverden, en, gelijk wij het in den aan-

vang opmerkten , die bronnen zijn niet vele , en de stoffe , die voor ons onder-

werp uit haar geput kan worden , is gering. INIaar als zij ook meerdere waren

en overvloediger berigten van den staat der godsdienst en zedelijkheid bij het

eerst onlangs gekerstende volk schonken , — hebben wij oorzaak om te voor-

onderstellen , dat ons oordeel over dien staat dan gunstiger had kunnen uit-

vallen? Wij gelooven het niet! De volheid der Christelijke waarheid is onuit-

sprekelijk groot en de heiligende kracht des Evangelies onmetelijk; maar die

waarheid en kracht verheerlijken zich aan de ontwikkeling der volken, die

onder haren invloed gebragt werden, zeer langzaam. Zij oefenen haar her-

scheppings-vermogen eerst aan weinigen, daarna aan velen, eindelijk aan al-

len ; eerst aan sommige deelen van der menschen leven, vervolgens aan

meerdere , ten slotte aan het geheel. Zóó werken zij overal en altijd , zóó

werkten zij ook ten onzent. Het tijdvak, waartoe onze beschouwingen behoor-

den, was niet het tijdvak des oogstes, maar dat van het vroegste uitzaaijen.

Dat het zaad niet in onvruchtbare gronden is gevallen, zullen latere mede-

deelingen ons overtuigend leeren.

W. MOLL.

20*



HOOFDSTUK II.

EEESTE TAFEEEEL.

TOEMING EN TESTIGING TAN HET BISDOM VAN UTRECHT.

Wij hebben gezien, dat aan Willebrord , toen liij van Rome, waar Paus

Sergius hem op den 22steii November des jaars 696 tot aartsbisschop der

Friezen had gewijd, in Friesland was teruggekeerd, door Pepijn het weiver-

sterkte Utrecht , dat destijds reeds boven andere plaatsen zekere mate van

bloei en welvaart genoot, als zetel en middelpunt voor zijn kerkelijk gebied

werd aangewezen ^). Hoe ver zich het kerkelijk gebied van Willebrord zou

uitstrekken, was nog onbepaald, daar dit nieuwe bisdom, het eerste in de

Heidenwereld van noordelijk Europa, bestemd was tot aanvangspunt van een

noord-Germaansch Christendom. Van hier uit moest het Christendom onder de

Saksers en hooger in het Noorden, tot aan de Oostzee, worden ingevoerd.

Ware dit gelukt, dan zou Utrecht ongetwijfeld de zetel van een' aartsbisschop

zijn gebleven , die aan het hoofd zou hebben gestaan van de bisdommen , welke

later onder de bekeerde Heidenen in die gewesten zouden worden opgerigt.

Bij den dood van Willebrord was echter het Christendom nog op verre na

niet overal in Friesland gevestigd. Intusschen was Bonifacius onder de Ger-

maansche volken opgetreden als pauselijk legaat en primaat van Germanië.

Door hem waren in noordelijk Duitschland onderscheidene bisdommen gesticht

,

die vereenigd werden met den aartsbisschoppelijken zetel van Mentz, toen

de apostel der Duitschers daarop verheven was. En het scheen , alsof de Frie-

sche Kerk mede bij dat aartsbisdom zou worden ingelijfd, dewijl Bonifacius,

na het overlijden van Willebrord, ook het bestum- over deze op zich nam,

—

in weei-wil van den bisschop van Keulen, die haar aan zijn gezag wilde on-

derwerpen, omdat Dagobert I de door hem in het jaar 631 te Utrecht ge-

stichte Thomas-kapel onder het geestelijk bewind van den toenmaligen Keul-

schen bisschop, Kunibert, had gesteld. Het was echter niet als aartsbisschop

van Mentz, maar als legaat van den Paus, dat Bonifacius zich aan het hoofd

der Friesche Kerk plaatste. Hij hoopte het Christendom verder in Friesland

in te voeren, en had zeker het voornemen, om deu kerkdijken toestand aldaar

nader te regelen, zoodra hij in zijne pogingen zou geslaagd zijn. Welligt had

1) Zie boveu, bl. 48.
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hij dan liet Utreclitsclie bisdom tot eene dioecese van liet aartsbisdom van

Mentz gemaakt. Doch de plannen van Bonifacius werden door zijnen martel-

dood verijdeld. De Keulsche kerkvorst schijnt nu zijne vermeende regten op de

Kerk te Utrecht weder te hebben doen gelden. Althans , het bisdom van Utrecht

werd eene dioecese van het aartsbisdom van Keulen en bleef dat tot in de

zestiende eeuw, toen, bij de oprigting van nieuwe bisdommen in de Nederlan-

den, Utrecht zelf weder den rang van een' aartsbisschopipelijken zetel verkreeg.

Dit Utrechtsche bisdom bekleedt eene zeer voorname plaats in de geschie-

denis der Christelijke Kerk in Nederland. Van de vestiging des Christendoms

af, tot op de invoering der Kerkhervorming hier te lande , behoorde het grootste

gedeelte van ons vaderland onder het bisdom van Utrecht. Toen , namelijk , de

Utrechtsche Kerk in deze gewesten tot een' geregelden staat geraakte ,
—

wat eerst na den dood van Bonifacius plaats had, — werd Utrecht liet Bis-

dom der Vriezen, zoodat de grenzen van Friesland ook de grenzen van het

bisdom waren; en al is het nu niet naauwkeui'ig te bepalen, hoever Friesland

destijds zich uitstrekte, zoo is het toch zeker, dat het bijna geheel ons vader-

land omvatte. Toen later de staatkimdige gesteldheid des lands geheel veran-

derde en Friesland binnen zijne tegenwoordige grenzen beperkt werd, behield

nogtans de Utrechtsche dioecese nagenoeg haren vroegeren omvang, waardoor

de staatkundig gescheidene gewesten en steden meerendeels door een' kerke-

lijken band naauw vereenigd bleven.

Sommige streken van Nederland evenwel behoorden tot andere bisdommen.

De zuidelijke grenzen van Utrechts dioecese werden bepaald door de rivieren

Schelde, Maas, Waal en Rijn. Wat aan den linker oever der Maas gelegen

was, derhalve een gedeelte van Gelderland en Noord-Braband , was aan het

bisdom van Luik onderworpen. Een ander gedeelte van Gelderland, namelijk

het rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal, was den bisschop

van Keulen onderhoorig. In Gelderland behoorden daarenboven de oostelijke

streken van het graafschap Zutphen onder den bisschop van Mimster, die

almede een deel van Drenthe , de Groningsche Ommelanden , met uitzondering

van Westerwolde, dat een deel van het bisdom Osnabrug uitmaakte, en acht

kerspels in Friesland onder zijn bestuur had. De reden hiervan is, dal het

Christendom in die streken door Ludger was ingevoerd , waarom ze ook door

Karel den Groote , toen deze hem tot bisschop van Munster verhief, onder

zijnen zetel werden geplaatst. Dat echter in de Groningsche Ommelanden Wes-

terwolde aan het bisdom van Osnabrug was gehecht , kwam van daar , dat

bij de instelling van dit bisdom door Karel den Groote de staatkundige ver-

deelLug dezer gewesten in dien tijd gevolgd was.

Zoo was dan wel niet geheel het tegenwoordige Nederland , maar toch verre-

weg het grootste gedeelte daarvan , in het kerkelijke aan den bisschop van

Utrecht onderworpen. — Over de betrekking, waarin het Utrechtsche bis-
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dom tot Keulen stond, is reeds met een enkel woord gesproken. En daarliet

eene dioecese van het aartsbisdom van Keulen was, spreekt het van zelf,

dat de Keulsche kerkvorst er dat gezag over had, hetwelk de hiërarchie der
'

KJitholieke Kerk medebragt, zoodat de Utrechtsche bisschoppen door hem

geordend en bevestigd moesten worden en aan zijne besluiten gehoorzaamheid

schuldig waren.

Ook met Rome stond het Utrechtsche bisdom natuurlijk in naauwe betrekking.

Werd Rome's opperpriester gedurende de middeneeuwen door de "Westersche

Christenheid beschouwd als op den stoel van Petrus te zijn gezeten, en geëerbie-

digd als het hoofd der Katholieke Kerk, het Bisdom van Utrecht maakte

geene uitzondering op den regel. Evenwel achtte men hier de pauselijke heer-

schappij geenszins onbeperkt , en schroomde soms niet , zich met kracht tegen

haar te verzetten. Inzonderheid geschiedde dit gedurende den belangrijken

strijd om het oppergezag tusschen Keizer Hendrik IV en Paus Gregorius VII.

Op den Rijksdag, welke op 23 Januarij 1076 te Worms gehouden werd,

was het de bisschop van Utrecht, Willem I, die er ten sterkste op aandrong,

dat de Paus zou worden afgezet. Hij verklaarde, dat men daartoe verpligt

was, indien men den eed van trouw, aan den Keizer gezworen, niet wilde

schenden. En toen de Paus vervolgens een besluit uitvaardigde, waarbij

Hendrik IV als Keizer afgezet en over hem en al zijne aanhangers de ker-

kelijke ban uitgesproken werd, maakte de genoemde bisschop dat zelf openlijk

in de kerk aan het volk bekend maar verzekerde daarbij tevens, dat de be-

sluiten van Gregorius VQ niets te beteekenen hadden, omdat deze zelf door

verschillende bisschoppen meermalen in den ban was gedaan. Ook de vol-

gende bisschop van Utrecht, Koenraad de Swaab, hield in den strijd tus-

schen den Keizer en den Paus dezelfde gedragslijn, als Willem I. In de

kerkvergadering te Gerstungen, in Februarij 1085 , verdedigde hij met warmte

de zaak van den Keizer, en beweerde, dat geen Paus of bisschop de onder-

danen van eenen vorst ontslaan mogt van den hem gezworen eed, zoo als

Gregorius VH had gedaan; hij zeide, dat men daardoor Hem beleedigde,

bij wiens naam de eed was afgelegd, en het bevel van Christus en de Apos-

telen overtrad, die vermaand hadden, zelfs Tiberiussen en Nero's, hoeveel te

meer dan goeden en wettigen vorsten gehoorzaam te zijn; dat heerschzucht en

hoogmoed alleen de woorden des Heeren : „Wat gij ontbinden zult op aarde,

zal in den hemel ontbonden zijn!" zoo onbeschaamd en verkeerd durfden uit-

leggen, en dat Gregorius zich de magt van den onsterfelijken God had aan-

gematigd. „De wapenen onzer krijgsbenden ," voegde hij er bij, „ zijn geeste-

lijk : niet het staal, niet roof, moord, manslag of meineed; want ons harnas,

onze helm, onze gordel, ons zwaard, ons schild zijn: vrede, liefde, regtvaar-

digheid, de hope der zaligheid, het Woord Gods, het Geloof!" — Koenraad

de Swaab werd nooit door den Paus erkend als bisschop van Utrecht; maar
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desniettegenstaande bekleedde liij die waardigheid drie en twintig jaren lang,

en werd in liet bisdom zelf, en in het algemeen door de oude Nederlaudsche

kerkelijke geschiedschrijvers, even als de in den ban verklaarde Willem I,

wel als bisschop erkend. AYanneer later in dit werk over de scheuring in

het Bisdom van Utrecht wordt gehandeld, zal men wederom eene sprekende

proeve zien , hoe krachtig men zich hier soms tegen de pauselijke heerschappij

verzette.

Dat daarentegen de Paus ook hier zijn gezag niet te vergeefs poogde uit

te breiden, blijkt ons onder anderen uit de geschiedenis van de benoeming der

Utrechtsche bisschoppen. In de eerste tijden na de regeling van het bisdom

,

berustte het regt tot de benoeming bij den Keizer, die dit echter doorgaans

door de geestelijkheid en het volk te Utrecht liet uitoefenen. Zoo wordt ver-

haald, dat in of omstreeks het jaar 828 , op verzoek van Lodewijk den Vrome,

Frederik door de geestelijkheid en het volk tot bisschop werd benoemd. Ook om-

trent Radboud , die omstreeks het begin der tiende eeuw op den bisschoppelijken

stoel van Utrecht werd geplaatst , wordt uitdrukkelijk vermeld , dat hij daartoe

door de eenparige keuze der geestelijkheid, zoowel als door die des volks ge-

roepen werd. Evenwel maakten de Keizers nu en dan ook zelve gebruik van hun

regt, totdat Keizer Koem-aad daarvan in 1122, op den Rijksdag te Worms,

geheel afstand deed, en zich alleen de bevestiging van den bisscliop in zijn

wereldlijk gebied voorbehield. De giftbrief, waarbij de genoemde Keizer het

regt tot het benoemen van eenen bisschop aan het kathedraal-kapittel te

Utrecht overdroeg , werd door Paus Eugenius III bekrachtigd. Het kathedraal-

kapittel (dat uit twee van de vijf te Utrecht gevestigde kapittelen bestond

,

namelijk uit die van de St. Maartens- en Salvators-kei'ken) werd echter zel-

den in de uitoefening van dit regt geheel vrijgelaten. In den beginne had

het te kampen met den tegenstand des volks, dat zich nu in zijne regten

verkort achtte. Naburige vorsten zochten doorgaans het kapittel te dwingen,

om den man , dien zij begunstigden , tot bisscliop te verheffen. De drie an-

dere Utrechtsche kapittelen, die met het kathedraal-kapittel het algemeene

kapittel vormden, maakten later ook aanspraak op het regt, om mede te

werken tot de benoeming van eenen bisschop. Maar het was inzonderheid de

Paus, die aan het kathedraal-kapittel ten laatste zijn regt betwistte en ont-

nam. Johannes XXII , die
,
gedurende de Babylonische ballingschap der Pau-

sen, van 1315 tot 1334, op den naar Avignon verplaatsten pauselijken stoel

was gezeteld, verklaarde de benoeming van den Utrechtschen bisschop voor

zich te reserveren; en ofschoon het kathedraal-kapittel, na het overlijden van

bisschop Jacob van Outshoorn , terstond met eenparige stemmen Jan ^•an

Bronkhorst tot diens opvolger verkoos, benoemde de Paus Jan van Diest, die

daarop niet een talrijk leger naar Utrecht trok en den wettig benoemde ver-

dreef. Van dien tijd af werd zelden meer gevraagd naar de stemmen van het



160

katliecli'aal-kaplttel. Paus Bonifacius IX verklaarde uitdrukkelijk, dat de be-

noeming van een' ütreclitsclien bisschop alleen aan hem stond.

Er is zoo even gezegd, dat Keizer Koenraad , toen hij zijn regt tot het

benoemen van den Utrechtschen bisschop afstond, zich alleen de bevestiging

van den bisschop in zijn wereldlijk gebied voorbehield. Om zich eene juiste

voorstelling te kunnen vormen van het bisdom van Utrecht in zijnen vroege-

ren luister en invloed, moet vooral ook op dat wereldlijk gebied van den Bis-

scliop worden gelet.

Eeeds bij de invoering van het Christendom in Nederland werd de Utrechtsche

Kerk door de Frankische vorsten met aanzienlijke grondbezittingen begiftigd,

en Pepijn schonk haar, behalve andere belangrijke regten, ook de regtsple-

ging op de haar toebehoorende landhoeven. Nadat het Christendom hier ge-

vestigd was , ontving de Utrechtsche Kerk nog gedurig nieuwe giften , het zij

van bijzondere personen, het zij van vorsten, waardoor hare bezittingen eene

groote uitgebreidheid verkregen. Volgens het eigendomsregt vaia die tijden

,

oefende zij al dadelijk in menig opzigt daarover het hoogste bewind uit. De

stamvader van het Saksische vorstenhuis, Otto de Groote, vermeerderde niet

alleen de goederen der Kerk van Utrecht, maar schijnt reeds het oppertoe-

zigt van de in het bisdom gelegene graafschappen aan den bisschop van

Utrecht te hebben opgedragen. Zijne opvolgers, Otto II en Otto III, ver-

meerderden insgelijks het gezag der bisschoppen en deden het tot zulk eene

hoogte stijgen, dat zij konden optreden als wereldlijke vorsten. Als zoodanig

voerden zij het gebied over het Sticht van Utrecht, waartoe eerst alleen de

stad Utrecht met hare omstreken en eenige hier en daar verspreide bezittin-

gen der Kerk behoorden. Later nam echter de omvang van het Sticht aan-

merkelijk toe en werd het verdeeld in het Neder-Sticht , dat Utrecht bevatte

,

en het Over-Sticht , waartoe Overijssel en Drenthe behoorden. De stad Gro-

ningen met het Gooregt werd door de Utrechtsche bisschoppen mede tot hun

gebied gerekend, op grond van eenen giftbrief van Keizer Hendrik III, van

het jaar 1040; maar de Groningers weigerden doorgaans hen als hunne vor-

sten te erkennen, en de bisschoppen waren zelden bij magte hun gezag in

Groningen te doen eerbiedigen.

Zoo voerde dan de hoog geplaatste geestelijke, die het bestuur over de

Kerk in het grootste gedeelte in Nederland had, niet alleen den bisschoppe-

lijken herdersstaf, maar ook het wereldlijk zwaard. Het uiterlijk aanzien der

Utrechtsche Kerk werd daardoor niet weinig verhoogd, en hare magt zeer

veel versterkt. Maar voor den innerlijken welstand der Kerk was die vereeni-

ging van wereldlijk en geestelijk gezag in den persoon des bisschops minder

heilzaam; want er werd aanleiding door gegeven, dat de bisschop dikwijls

zich bij voorkeur bezig hield met de staatkundige aangelegenheden van het
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Sticht en alzoo de kerkelijke belangen des bisdoms verwaarloosde, terwijl het

geene zeldzaamheid was, het hoofd der Kerk aan de spits van een leger

ten strijde te zien trekken, om èf zijne wederspannige onderdanen, öf buiten-

landsche vijanden door vleeschelijke wapenen , of door vleesclielijke en gees-

telijke beiden , te bedwmgen. Tot opheldering en bevestiging hiervan moge het

volgende dienen.

In het jaar 1110 besloten de Groningers hunne woonplaats, die tot dusver

slechts door eene houten omheining versterkt was geweest, met eenen steenen

muur en eene gracht te omgeven. De Utrechtsche bisschop, Godebald, die

zich als heer van Groningen . beschouwde , vertoornd , omdat men zijne toe-

stemming niet gevraagd had, en vreezende, dat de aldus versterkte stad zich

aan zijne heerschappij zou onttrekken, noodzaakte weldra de Groningers de

nieuwe verschansingen uit den weg te ruimen en alles in den vorigen toestand

terug te brengen. Ruim dertig jaar later scheen zich echter aan de tegenstan-

ders van de bisschoppelijke heerschappij te Groningen eene gunstige gelegen-

heid voor te doen , om daarvan bevrijd te worden. Heribert , die toen aan het

hoofd des bisdoms stond, had zich naar Eome begeven. Van zijne afwezig-

heid meende men gebruik te moeten maken. De slotvoogd van Koevorden

wordt te hulp geroepen. Onder zijne aanvoering maakt men zich meester van

de St. Walburgs-kerk , welke meermalen tot eene vesting diende, versterkt

haar zooveel mogelijk, en valt van daaruit op des bisschops stedehouder aan.

Deze dwingt echter zijne bestrijders zich in de kerk terug te trekken en

houdt hen daar ingesloten. Intusschen is de bisschop van zijne buiteulandsche

reis teruggekeerd ; een man , volgens oude berigten , „ onvervaard en stout

,

dreigende met woorden, met oogen en gebaren, die zich als verwoed aan-

stelde, om anderen te doen zwichten, en wien graven en hertogen vreesden."

Naauwelijks verneemt hij, wat er te Groningen gaande is, of hij stelt zich

aan het hoofd van eene aanzienlijke krijgsmagt en rukt naar Groningen op.

Hier gekomen, poogt hij eerst door vej-maningen, bedreigingen en banblik-

sems de oproerigen tot onderwerping te bewegen; maar dewijl dit te vergeefs

is, tast hij de kerk met geweld aan en noodzaakt de daarin belegerden tot

de overgave. De stad moest hem nu als haren wettigen heer huldigen ; men

moest onder eede beloven , dat de kerk nooit weder tot eene vesting zou wor-

den gebezigd, dat men zich ook nooit weder tegen het bisschoppelijk gezag

zou verzetten, en dat men de stad met geene muren zou versterken zonder

des bisschops toestemming. Ook moest men eene aanzienlijke geldboete opbren-

gen. — Niet lang daarna wordt er door den Graaf van Bentheim een inval

in Drentlie gedaan. Wederom snelt de bisschop te wapen. Het leger van den

Graaf wordt geheel door hem verslagen, en de Graaf zelf gevankelijk naar

Utrecht gebragt. Maar de gevangene is een schoonbroeder van den Graaf van

Holland, Dirk VI; en nu maakt deze zich terstond op, om den bisschop te

I. 21
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straffen. Met eene sterke krijgsmagt verschijnt hij voor Utrecht, te sterk,

dan dat bisschop Heribert niet zou vreezen, dat het thans zijne beurt is, om

het onderspit te delven. En toch, hij trekt den vijand te gemoet, — maar

niet aan het hoofd zijner krijgslieden , met het zwaard in de vuist ; neen , aan

het hoofd der priesterschaar
,

gedost in zijn bisschoppelijk plegtgewaad , met

een boek in de hand, waaruit hij den Graaf den kerkdijken ban zal voorle-

zen , wanneer deze de wapenen niet nederlegt en zich voor hem verootmoe-

digt. De bisschop eischt , dat de Graaf hem met ongedekt hoofd , barrevoets en

op de knieën vergiffenis zal vragen voor zijne vermetelheid, dat hij de Bis-

schops-stad heeft durven aanvallen; en de Graaf laat zich, door vrees voor

den banvloek , bewegen , om te doen wat van hem gevorderd wordt.

De wereldlijke magt van den Utrechtschen bisschop nam in het jaar 1528 een

einde. Een opstand der burgers van Utrecht tegen den toenmaligen bisschop

,

Hendrik van Beijeren, gaf daartoe aanleiding. Daar namelijk de bisschop een

leger op de been bragt, om de stad tot gehoorzaamheid te dwingen, wend-

den die van Utrecht zich tot den Hertog van Gelre, ten einde door hem in

den strijd tegen hunnen vorst te worden bijgestaan. De Hertog was gaarne

daartoe bereid , en de bisschop zag zich daardoor in zijne onderneming teleur-

gesteld. Nu riep hij de hulp in van Karel V, welke deze hem ook ver-

leende, maar op voorwaarde, dat het wereldlijk gebied over het Sticht aan

hem zou worden afgestaan. Op 21 October 1528 werd er een verdrag ge-

sloten, dat later ook door den Paus werd bekrachtigd, waarbij de wereld-

lijke magt van den Utrechtschen bisschop aan Karel V werd overgedragen.

E. J. DiEST LORGION.



TWEEDE TAFEREEL.

VOOETKEFFELIJKE MANNEN ONDEE DE BISSCHOPPEN VAN UTRECHT.

Sedert Willebrord in het jaar 696 als aartsbisschop der Friezen te Utrecht

zijnen zetel vestigde , totdat de Kerkhervorming der zestiende eeuw in Neder-

land tot stand kwam, zijn er ongeveer zestig bisschoppen van Utrecht ge-

weest. Het juiste getal laat zich niet bepalen, omdat de berigten aangaande

de oudste Utrechtsche kerkvorsten , na Willebrord , verward en onnaauwkeii-

rig zijn. — De meesten van die kerkvorsten voerden tevens als wereldlijke

vorsten het gebied over een aanmerkelijk gedeelte van ons vaderland. Daarom

bekleeden de bisschoppen van Utrecht eene voorname plaats in de kerkelijke

geschiedenis van Nederland. Als hoofden der Kerk kunnen zij in menig op-

zigt als hare vertegenwoordigers worden beschouwd, in wie wij ons den toe-

standder Kerk, den in haar heerschenden geest, voor oogen zien gesteld. Al

zijn we, door hen te kennen, nog geenszins bekend met de gesteldheid der

Kerk in haren gauschen omvang, toch is het eerste niet alleen een volstrekt

vereischte tot het laatste, maar ook een belangrijk deel daarvan. Bovendien

was de toestand der Kerk hier te lande gedm-ende de middeleeuwen in niet

geringe mate afhankelijk van de Utrechtsche bisschoppen. Was reeds hunne

hooge kerkelijke Avaardigheid in staat , om hun eeuen uitgebreiden invloed te

verschaffen; hunne wereldlijke magt was wel geschikt, om dien invloed nog

te versterken. Wat de Kerk destijds geweest is, mag voor een goed deel aan

hen worden toegeschreven; zoodat men er behoefte aan heeft, te weten hoe-

danige mannen zij geweest zijn , èn ten einde de gesteldheid der Kerk in hunne

dagen te kennen, èn ten einde die te kunnen verklaren.

Wanneer men nu de bisschoppen van Utrecht beschouwt met het oog op

den tijd, waarin zij leefden, zoo als de billijkheid vordert, zal men er zich

niet over verwonderen, dat het hun aan eene zuivere kemiis van het Evan-

gelie ontbrak. Bedenkt men , dat de meesten eene dubbele betrekking in zich

vereenigden, waardoor hun pligten van zeer verschillenden aard, soms wel

tegenstrijdige, waren opgelegd, dan zal men het hun kunnen vergeven, dat

zij 6f in het eene öf in het andere dikwijls te kort schoten. En is men ge-

dachtig aan de wijze, waarop zij niet zelden tot hunnen post benoemd wer-

21*
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den, aan de onreine drijfveêren , welke hen, die op de benoeming invloed

konden oefenen , vaak bestuurden ; men zal dan besefiFen , dat er wel eens

geheel ongeschikte personen op den bisschopsstoel verheven konden worden.

Maar met des te meer welgevallen zal men dan ook opmerken, dat er velen

onder hen zijn geweest, die zich met eere van hunne moeijelijke taak hebben

gekweten, en dat sommigen met alle regt voortreffelijke mamien mogen hee-

ten. De volgende schetsen zullen dit bewijzen.

FKEDERIK DE EERSTE.

Omtrent de eerste bisschoppen , die na den dood van den uitstekenden abt

Gregorius ^) de Utrechtsche Kerk bestuurd hebben , worden ons weinige bij-

zonderheden medegedeeld. Doorgaans wordt Alberic de opvolger van Gre-

gorius genoemd. Na hem moeten ïheodaard , Harmokar en Riksfried achtereen-

volgens de bisschoppelijke waardigheid te Utrecht hebben bekleed. "Wat wij

aangaande dezen vermeld vonden , strekt hun allezins tot lof. Van Theodaard

wordt in oude berigteu gezegd, dat hij uitmuntte in goedheid en geleerdheid,

veel werk maakte van de verklaring der Heilige Schrift en Christus in de

gemoederen van zijn volk trachtte te drukken. Harmokar, die, ten tijde van

Karel den Groote , bisschop van Utrecht was , wordt ons voorgesteld als „ een

geleerd , deugdzaam , bedaard man , die de gewoonte had van des nachts zijne

gebeden voor de zaligheid van het menschelijk geslacht tot God uit te stor-

ten , en bij dag de menschen tot allerlei werken van godvruchtigheid aan

te manen, en die, uit dien hoofde alleen, al had hij anders geene deugd

gehad, waardig was om zeer lang aan het roer der regering te zitten."

Riksfried wordt insgelijks geprezen als iemand , die door geleerdheid en gods-

vrucht uitmuntte, en vooral groeten ijver betoonde in het bestrijden van het

nog niet geheel uitgeroeide heidendom.

Boven hen allen wordt echter Frederik I, die waarschijnlijk ten jare 828

in de plaats van Riksfi'ied tot bisschop werd verkozen, geroemd wegens zijne

voortreffelijke hoedanigheden. Hij was een afstammeling der oude Friesche

konmgen. Zijne moeder, Cronovella of Conovella, eene dochter van Adgild II

en kleindochter van Radboud I, droeg zorg, dat hij reeds \Toeg onderwezen

Averd door mannen, die door geleerdheid en godsvrucht beroemd waren. Den-

kelijk zal zij hem naar de school te Utrecht hebben gezonden; althans wordt

Riksfried , die als bisschop bestuurder van deze school geweest zal zijn , met

name onder zijne leeraars opgenoemd. Er wordt verzekerd , dat hij , wegens

zijne groote vorderingen in de goddelijke en wereldlijke wetenschappen, reeds

vroeg tot geestelijke werd gewijd.

1) Zie boven, bl. 87 vgg.



165

Toen Kiksfi-ied was gestorven , zond Keizer Lodewijk de Vrome boden naar

Utrecht, om daar bekend te maken, dat hij Frederik tot diens opvolger

wenschte benoemd te zien. Dit geschiedde dan ook, en wel met eenparige

stemmen van geestelijkheid en volk en met algemeene toejuiching. Hij zelf

verklaarde zich echter zulk eene verhevene betrekking niet waardig; en hoe-

wel het volk daarop riep , dat niemand bekwamer was , dan hij , om hun gees-

telijke opziener te worden, weigerde hij toch, zuchtend en weenend, de bis-

schoppelijke waardigheid aan te nemen. Door Lodewijk ten hove ontboden,

werd hij echter, hoe hij er zich ook tegen verzette, tot bisschop gewijd.

Van het verblijfvan Frederik op Walcheren en het aldaar door hem verrigte,

is reeds melding gemaakt '). Overigens weten wij , dat hij ook het tegenwoordige

Friesland bezocht , waar hij echter de dwalingen , die hij er bij sommigen aantrof,

noch door zich zelven , noch door de hulp der hem vergezellende geestelijken , kon

uitroeijen. Nu ontbood hij uit Utrecht Odulphus , en aan dezen gelukte het , de

Friezen van hunne Ariaansche of Sabelliaansche gevoelens terug te brengen. —
Odulphus

,
geboren te Oirschot in Noord-Braband en pastoor in zijne geboorte-

plaats, meende door eene goddelijke openbaring bevel te hebben ontvangen,

om zich naar Utrecht te begeven en zijne diensten aan Frederik aan te bie-

den. Toen hij, op verlangen des bisschops, in Friesland was gekomen , was het

de wensch van velen, dat hij er blijven zou. Hij gaf daaraan gehoor, hield

zich geruimen tijd in die gewesten op , stichtte te Stavoren eene kerk en een

klooster; maar keerde eindelijk naar Utrecht terug, om er zijne laatste levens-

dagen door te brengen. Omstreeks het jaar 840 stierf hij daar, na zich door

zijne vroomheid en weldadigheid groeten roem te hebben verworven.

Maar groot was vooral de roem der vele deugden van bisschop Frederik.

Er wordt verzekerd , dat hij , na eenigen tijd zijn ambt bekleed te hebben

,

ver boven alle andere bisschoppen van dien tijd de kroon heeft gespannen.

Onder de vele hem vereerende getuigenissen , verdient inzonderheid opmerking

,

wat de vermaarde Rabanus Maurus , die hem in een van zijne gedichten zijn'

boezemvriend noemt, aangaande hem gezegd heeft, dat hij een ijverig onder-

zoeker der Heilige Schriften was en den ijver daarvoor ook bij anderen zocht

op te wekken. Dit, en nog veel meer tot zijn' lof, komt voor in de opdragt

van eene door Rabanus , op verzoek van Frederik , vervaardigde verklaring van

het boek Jozua: welk verzoek de woorden van Rabanus bevestigt.

De ijver, waarmede Frederik zich van zijne herderlijke pligten kweet, be-

rokkende hem echter ook bittere vijandschap. Het is althans hoogst waarschijn-

lijk, dat verbittering over eene van hem ontvangene bestraffing iemand heeft

aangedreven, om hem van het leven te berooven. Velen verzekeren, dat de

hand, die hem vermoordde, daartoe gewapend was door Judith, de echtge-

1) Zie boven, bl. 153.



166

noot van Keizer Lodewijk , welke hij bestraft zon hebben wegens bloedschande

en een ongeoorloofd huwelijk. Hoe dit zij, het schijnt zeker, dat hij den

18den Julij 838, na de mis te hebben bediend , in de St. Janskapel te Utrecht,

door gehuurde moordenaars, is onigebragt. Men verhaalt, dat hij, toen hij ge-

wond was , aan de daders zou hebben aangeraden ten spoedigste te vlugten

,

en , om hun daartoe de gelegenheid te geven
, geenerlei gerucht zou hebben

gemaakt. Toen men hem eindelijk in zijn bloed badende vond, had hij ge-

zegd: „Ik ben om de waarheid, de zachtmoedigheid en de geregtigheid ver-

moord!" — Zijne nagedachtenis werd in de Utrechtsche Kerk, als die van

eenen heilige, op den 18den Julij gevierd.

RADBOUD.

Volgens het berigt van een' der oudste schrijvers over het leven van Fre-

derikl, heeft deze, toen hij doodelijk gewond was, voorspeld, dat de Denen

weldra Utrecht zouden overrompelen en het bisschopshof uitplunderen. Indien

dit waarheid is, blijkt er uit, dat Frederik acht heeft gegeven op de teeke-

nen des tijds. Er werd trouwens geene buitengewone scherpzinnigheid toe

vereischt, om zoo iets te voorzien. Reeds in 834 hadden de Noormannen een

inval in deze streken gedaan en AVijk-bij-Duurstede met de omstreken geplun-

derd ; en die met dat volk eenigzins bekend was , kon zeker ligt berekenen

,

dat zij eerlang terug zouden komen, om weder buit te zoeken. Welke plaats

zou hun dan zoo begeerlijk zijn als Utrecht , de voornaamste stad te dien

tijde in Nederland?

De Noormannen kwamen, — meer dan eenmaal nog. Utrecht wordt inge-

nomen. Groot is de verwoesting. Kerken en kloosters worden vernield. De

bisschop moet elders zijn verblijf nemen. Alles geraakt in verwarring. Hier-

aan is het grootendeels te wijten, dat er ook groote verwarring heerscht in

de berlgten aangaande de Utrechtsche bisschoppen van dien tijd. Wie de

opvolger van Frederik is geweest, weten wij nog; namelijk zijn broeder

Altfrik, die om zijne deugden geroemd wordt. Doch nu begeeft ons alle zeker-

heid. Alleen is het bekend, dat bij de verovering van Utrecht door de Noor-

mannen in 857 , Hungerus de bisschoppelijke waardigheid bekleedde ^) ; maar

wie zijne naaste voorgangers en opvolgers zijn geweest , schuilt in het duister.

Eerst met Radboud , die in het jaar 900 of 901 tot bisschop werd verheven,

gaat er weder eenig licht op.

Radboud — deze naam doet ons denken aan de Friesche koningen, die

zich met kracht tegen het Christendom vex'zet hebben. Het is niet toevallig,

dat onze bisschop hun naamgenoot was. Even als Frederik I , was hij van

1) Zie boven bl. 130.
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moederszijde een afstammeling van Radboud I. Zijne eerste opvoeding schijnt

hij ontvangen te hebben van zijnen oom Gunther, aartsbisschop van Keulen

en oppersten hofkapellaan van Keizer Lotharius. Later bezocht hij de hofschool

van Karel den Kale en die van Karels zoon Lodewijk; niet omdat hij het

oog had op hoofsche eereposten , maar omdat aldaar de vrije wetenschappen met

groote ijver en zorgvuldigheid geleerd -werden , gelijk oude schrijvers ver-

zekeren. Radboud gevoelde zich bijzonder aangetrokken door den wijsgeer

Manno of Nanno, die gezegd wordt te Stavoren geboren te zijn, dewijl hij

hij dezen voldoening vond voor zijne buitengemeene leergierigheid. Zijn naam

werd weldra aan het hof zeer gunstig bekend , en niet alleen daar , maar ook

in wijderen kring , zoodat hij , toen omstreeks den aanvang der tiende eeuw

een nieuwe bisschop van Utrecht moest benoemd worden , zoowel door de gees-

telijkheid en het volk eenparig , als door de hovelingen , daartoe het meest waar-

dig en bekwaam werd geacht. Hij was echter moeijelijk te bewegen, om zich

de benoeming te laten welgevallen. Men verhaalt zelfs, dat hij zich ergens

ging verbergen, ten einde er zich aan te onttrekken, maar dat men zijne

schuilplaats ontdekt en hem tegen zijnen wil naar Utrecht gebragt heeft. Wat

hem deed aarzelen , kan men afleiden uit hetgeen hij , kort na de aanvaarding

van zijnen post, in een van zijne geschriften opteekende: „Ik Radboud, een

zondig mensch , ben waardig geoordeeld , om onder de dienaren der Utrecht-

sche Kerk gerekend te worden; God geve, dat ik ook waardig moge bevonden

worden, om hunnen omgang in den hemel te gemeten!"

De nederigheid en de hooge ernst, in deze woorden van Radboud door-

stralende , openbaarden zicli in geheel zijn gedrag. Hij legde zich met den

meesten ijver toe op de vervulling van de aan zijn ambt verbondene pligten;

reisde gedurig zijn bisdom rond, om de ongeloovigen te bekeeren, de geloo-

vigen te versterken, de armen te vertroosten en te helpen; ontzag zich niet, om

herhaalde malen met levensgevaar Utrecht te bezoeken , terwijl de Noormaiuien

zich daar ophielden, waarom hij genoodzaakt was geweest, zijnen zetel elders

te vestigen; en was voor allen een voorbeeld van ingetogenheid en matigheid.

Hoe zeer hij daarin en in andere deugden uitmuntte , blijkt uit de volgende

beschrijving, welke in eene der oudste bronnen, waaruit wij hem leeren

kennen, wordt aangetroffen: „Hij vastte dikwijls twee, ja drie dagen achter-

een , om zijne ziel des te beter te voeden , en gaf aan zijn ligchaam niet meer

,

dan de noodzakelijkheid eischte, waar hem de eenvoudigste en geringste spij-

zen goed genoeg toe waren. Zijne milddadigheid jegens de armen is niet wel

uit te drukken , en de minste genegenheid tot de aardsche goederen kon op

zijn gemoed niet hechten. Dus heeft hij de wereld met hare goederen, hare

weelde en al het hare versmaad , blakende en brandende alleen door de liefde

tot de hemelsche dingen." Met dit getuigenis stemt geheel overeen, dat hij

eene poging van het Frankische hof, om hem tot deelneming aan staatkun-
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dige aangelegenheden te bewegen, beantwoordde met te zeggen, „dat zijne

betrekking alleen medebragt, om voor den koning en het volk te bidden en

voor het heil der zielen te zorgen."

Er bestaan nog enkele letterkundige voortbrengselen van Radboud, die

gunstig van zijne kennis getuigen en in het bijzonder ten bewijze strekken,

dat hij een ijverig en niet ongelukkig beoefenaar der dichtkunst was. Als

geleerde en schrijver is hij ongetwijfeld een der eerste mannen van zijnen

tijd geweest.

Eadboud is den 29^'™ November 918 te Ootmarsmn gestorven. Waarschijn-

lijk bevond hij zich oj^ eene bezoekreis in Drenthe, toen hij ongesteld werd.

Zijn lijk is naar Deventer gevoerd, waar hij doorgaans zijn verblijf hield,

en daar begraven. Ook hem heeft men, gelijk Frederik I, de eei-e waardig

gekeurd van onder de heiligen te worden gerangschikt.

AKSFRIED.

Bij het vermelden van voortreffelijke mannen onder de Utrechtsche bis-

schojipen, moet ook gewag worden gemaakt van Balderik, den opvolger van

Eadboud. Dewijl over hem echter reeds gesproken is ^), zullen wij hier kminen

volstaan met daarop terug te wijzen. Alleen zij nog gezegd, dat hij bekend

stond als een man van buitengemeene kundigheden, waarom Keizer Hendrik

de Vogelaar aan hem de opvoeding van zijne zonen , Otto, Hendrik en Bruno

,

toevertrouwde ; en ook dit nog , dat hij eigenlijk de eerste der Utrechtsche

bisschoppen is , dien wij als wereldlijk vorst zien optreden ; wat hem echter

niet belette de kerkelijke belangen van het bisdom met den meesten ijver te

behartigen, zoo als blijkt uit het boven omtrent hem medegedeelde, en ook

hieruit kan worden afgeleid, dat men hem met den bijnaam van deti vrome

heeft vereerd.

Van de twee volgende bisschoppen, Volkmar en Boudewijn, is weinig be-

kend. Aangaande beiden wordt verzekerd, dat zij zich door een godvruchtig

en heilig leven hebben onderscheiden.

Rijker zijn de berigten omtrent Ansfried, die in het jaar 995 de opvolger

van Boude-n-ijn werd. Hij werd omstreeks het jaar 940 geboren en stamde af

van een zeer aanzienlijk, met verschillende vorstelijke familiën vermaagschapt

geslacht. Zijn grootvader, Raginerus , was graaf van Henegouwen ; en zijn

vader, Lambertus, wordt voor den eersten graaf van Leuven gehouden. Hij

schijnt dezen reeds in zijne vroege jeugd te hebben verloren; want er wordt

verhaald , dat hij een groot gedeelte zijner jeugd bij zijnen oom Rodbertus

,

aartsbisschop van Trier, heeft doorgebragt. En toen deze in het jaar 956 over-

1) Zie boven bl. 130. vgg.
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leden was, werd de zestienjarige jongeling door eenen anderen oom, wiens

naam hij droeg, onder de leiding van den aartsbisschop van Keulen, Bruno,

geplaatst.

Had Ansfried in Rodbertus , die een even ijverig beoefenaar der wetenschappen

als der godsdienst was , eenen voortreSèlijken leidsman verloren , hij vond in

Bruno , den broeder van Keizer Otto I , uitnemende vergoeding voor dat ver-

lies. Het onderwijs der jeugd werd door Brmio met de meeste belangstelling

behartigd. Gelijk hij vroeger reeds voor den bloei der hofschool had gezorgd,

zoo werd ook, nadat hij in 953 tot aartsbisschop van Keulen was verheven,

de kathedraal-school aldaar door hem in eenen bloeijenden staat gebragt. Men

las er de schriften van Ovidius , Terentius , Cicero en Sallustius , alsmede die

van Augustinus, Gregorius en andere kerkvaders; men oefende er zich in

den wapenhandel, en tevens in psalmgezang, gebed en alles, wat destijds

geacht werd tot een vi'oom leven te behooren. Ongetwijfeld heeft Ansfried

zich onder Bruno's kweekelingen gunstig onderscheiden, daar deze hem zijne

bijzondere toegenegenheid schonk; en het was zeker op Bruno's aanbeveling,

dat Keizer Otto I hem, toen hij uit de school tot de krijgsdienst was over-

gegaan, tot zijn' zwaarddrager aanstelde. In die betrekking vergezelde hij

den Keizer op den veldtogt in Italië, ten jare 962. Gedurende dezen togt

had de krooning van Otto I te Rome plaats, en bij die gelegenheid bleek

het, dat deze hem het grootste vertrouwen toedroeg. Toen, namelijk, de

Keizer zich op den dag vóór de krooning in de St. Pieters-kerk in de kapel

,

waarin men zegt , dat het graf van den Apostel Petrus is , afzonderde
,
gelijk

bij de plegtigheid der krooning gebruikelijk was , ten einde zich daar met

gebeden tot die plegtigheid voor te bereiden , nam hij Ansfried met zich en

sprak hem op deze wijze toe: „Als ik heden bij het graf van den heiligen

Petrus bid, sta dan bij mij en houd onafgebroken het zwaard over mijn

hoofd. Het is mij niet onbekend, dat de Romeinsche trouw bij mijne voor-

gangers doorgaans verdacht was. Het betaamt den wijze , verwijderde gevaren

vooruit te zien , opdat zij , plotseling opkomende , hem niet omverwerpen.

Als wij terugkeeren, dan kunt gij zelf u ten gebede begeven!"

Waarschijnlijk heeft Ansfried zich, nadat hij in 965 met den Keizer uit

Italië was teruggekeerd, op zijne bezittingen in de Nederlanden gevestigd,

waar hij , in Gelderland en Braband en aan de Maas , boven Luik , uitgestrekte

graafschappen bezat. Niet lang daarna moet hij ook in het huwelijk zijn ge-

treden met Hilswinde, geboren gravin van Strijen, in het land van Geertrui-

denberg, eene vrome vrouw, met welke hij vele jaren, doorgaans te Driel,

bij Bommel, gelukkig heeft geleefd. Eens echter scheen zijn huwelijksgeluk

verwoest te zullen worden. Door een' van onze oude kronijkschrijvers wordt

verhaald, dat een der dtenaren van Ansfried hem te kennen gaf, dat hij op

eene schandelijke wijze bedrogen werd. Hilswinde verliet , zoo luidde de mede-

I. 22
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deeling, eiken nacht in stilte haar slaapvertrek
,
ging naar huiten , bleef eenigen

tijd weg en keerde dan terug, zonder dat iemand wist, waar zij geweest was

en wat zij verrigt had. Bestormd door angstige twijfelingen, wacht Ansfried

den nacht af. Hij verschuilt zich , om heimelijk de gangen van Hilswinde te

bespieden. Wat hem gezegd is, heeft werkelijk plaats. Hij ziet zijne vrouw

in stilte en alleen het huis verlaten, sluipt haar na — en is er getuige van,

dat zij bij eene kapel onder eenen vlierbooni nederknielt, de handen vouwt

en blijkbaar verzonken is in gebeden. Vol blijdschap wil hij op haar toesnel-

len; maar diepe eerbied houdt hem terug. Het is hem, als wordt het hoofd

van Hilswinde omstraald door een' bovenaardschen lichtglans. Nu wil hij zich

met haar geheel aan den hemel wijden. Zij besluiten zamen , der wereld vaar-

wel te zeggen en in een klooster te gaan.

Er verliep echter nog een geruime tijd, vóórdat aan hun besluit gevolg

kon worden gegeven. Hilswinde wenschte zelve, naar het schijnt, het klooster

te stichten, waarin zij zich met hare dochter Beuedicta, hun eenig kind,

van de wereld wilde afzonderen. Met toestemming van Ansfried , werd dan ook

door haar het klooster Tlioren, bij Maaseik, benevens eene kerk, gebouwd,

om daar, gelijk het luidt in den giftbi'ief, waarbij zij in 992 vele bezittingen

uit haar erfgoed in het graafschap Strijen aan hare stichting schonk , met hare

dochter , onder den regel der heilige gehoorzaamheid , zóó in den tegenwoordigen

tijd te leven, dat zij waardig mogten worden bevonden om in de toekomstige eeuw,

met witte kleederen aangedaan, onder de engelen te verkeeren. Het is echter

niet zeker , dat zij zelve het klooster bewoond heeft. Toen zij door hare laatste

ziekte werd aangetast, bevond zij er zich althans niet, maar was op een van

hare landgoederen. Overtuigd , dat zij aan die ziekte zou sterven , begaf zij

zich nog op reis naar het klooster; maar hare ongesteldheid belette haar den

togt te volbrengen. Zij overleed in de woning van eenen landman. Benedicta

woonde evenwel reeds in het klooster, van hetwelk zij later abdis is geworden.

Na den dood van Hilswinde zou Ansfried waarschijnlijk spoedig zijn reeds

lang gekoesterd voornemen, om zijne dagen in de afzondering des klooster-

levens door te brengen, ten uitvoer hebben gebragt, indien hij niet door Kei-

zer Otto ni , in het jaar 995, naar Aken ontboden en daar tot bisschop van

Utrecht aangesteld was. Dit geschiedde op aanbeveling van den bisschop van

Luik , Notker , die een schitterend bewijs had ontvangen van zijne belangstel-

ling in de godsdienst; want Ansfried had aan hem en aan de geestelijkheid

van de St. Mai-ia- en Lambertus-kerk te Luik, „uit eerbied voor de heili-

gen der genoemde kerk en uit liefde voor den bisschop zelven," het geheele

graafschap Huy ten geschenke gegeven. Maar de Keizer kende hem ook zelf

als een uitstekend mensch , en droeg hem , even als zijne voorgangers gedaan

hadden, hooge achting toe. En dat verdiende hij ten volle. Hij was een

man van een edel karakter , toegerust met groote bekwaamheden , versierd
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door vele deugden. Een van zijne tijdgenooten besclirijft hem aldus: „Hij was

een dienaar der hoogste geregtigheid , die zich noch door groote giften, noch

door voorbijgaande gunsten op eenigerlei wijze van den weg des regts liet

aftrekken. In rijksvergaderingen en bijeenkomsten vraagde men niet zelden

hein het eerst naar zijn gevoelen, allen hingen aan zijn' mond, en niemand

achtte het geooidoofd, wat hij als wet voorstond te weerspreken. Zijne rede

was zoo bescheiden, dat hij, gelijk Terentius zegt, nooit het: „Niet te veel!"

overschreed. En toch kon men, bij al die bescheidenheid en gematigdheid,

uit zijne woorden ligt zijne bedoeling en de eerlijkheid zijns verborgen harten

opmaken. Wat hij in zijne dagelijksche gesprekken voortbragt, Avist hij te

kruiden door het bijbrengen van voorbeelden uit de Heilige Schriften, en

zoo het somtijds geschiedde, dat hij van zijne aardsche zorgen en bezigheden

mogt rusten, dan hield hij zich met de oordeelen der wetten van God bezig

en gaf zich zoo ijverig aan zijne lectuur over, dat sommige dwazen hem

durfden bespotten, omdat hij een monnikenleven scheen te leiden. Hoogge-

plaatste mannen, als zij bij het regtspreken over zwaarwigtige zaken in ge-

voelen van elkander verschilden, kwamen om van hem te leeren. Zeer dikwijls

nam hij deel aan de geheime beraadslagingen aan het keizerlijke hof, en zoo

vaak er buitengewone vraagstukken behandeld moesten worden, achtte men

zijn gezag zóó groot , dat men tot geen besluit kwam , zonder hem gehoord te

hebben. Dit was gedurende zijn gansche leven zijn hoogste bedoelen, dat hij

van de waarjieid des regts en der wet niets zou afdoen. Daarom was hij zij-

nen vorst boven allen lief, en werd hij gedurig door hem ontboden ; want

door Ansfrieds rede kon hij de boozen bedwingen en het rijk in vrede be-

sturen. Den roovers , die Braband grootelijks benadeelden , was hij een krachtig

tegenstander, en niet zelden verijdelde hij hunne pogingen door hen dapper

te gemoet te gaan. Hunnen aanvoerder, een roekeloos mensch, dien wij niet

behoeven te noemen, vervolgde hij zoo hevig, dat deze met herhaalde vlugt

zich naauwelijks kon redden, en zich ten laatste in wouden en moerassen

moest verschuilen, om het gevaar te ontkomen. Vele waren daarenboven zijne

zegepi-alen , vele zijne gelukkig volbragte krijgstogten , die hij niet ten ver-

derve zijner burgers ondernam, maar om de gewelddadigheid der boozen te

bedwingen. Dit alles heeft Ansfried gedaan, toen hij nog leek was."

Geen wonder , dat zulk een man waardig werd gekeurd op den Utrechtschen

bisschopsstoel te worden verheven. Hij zelfverklaarde echter, dat hij zich die

eer te groot rekende, dat zulk een ambt te zwaar was voor zijne krachten,

en dat het hem, die zijn leven voor een groot deel in den krijg had doorge-

bragt, niet toekwam, zulk eene betrekking te bekleeden. Het laatste was

echter juist eene reden , waarom het den Keizer wenschelijk moest voorkomen

,

dat hij aan het hoofd van het Utrechtsche bisdom wierde geplaatst, daar de

Noormannen deze gewesten destijds weder gediiiig bestookten. En dewijl de

22*
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Keizer er dan ook op bleef aandringen, dat Ansfried de hem opgedragene

waardigheid zou aanvaarden , verzocht deze tijd van beraad , zonderde zich af

in de kerkehjke kapel, en bad, dat de begeerte des Keizers onvervuhl

niogt blijven , indien zij met Gods wil niet overeenkwam , en dat hij althans

,

indien hij den bisschopsstaf moest opnemen, naar de voorschriften van

het kerkelijke regt bevestigd mogt worden. De uitkomst was, dat hij zich

onderwierp aan het verlangen des Keizers ; waarop hij , na in tegenwoor-

digheid van den Keizer en vele anderen zijn zwaard in de kapel op het altaar

van Maria te hebben nedergelegd, door den aartsbisschop van Keulen geor-

dend werd.

Nagenoeg vijftien jaren lang bekleedde Ansfried de bisschoppelijke waai'-

digheid. Omtrent zijne werkzaamheid als bisschop is weinig bekend. Men vindt

vermeld, dat hij twee Duitsche synoden heeft bijgewoond, eene te Dortmund

in 1005 en eene te Frankfort in 1007; maar van zijne verrigtingen aldaar

wordt gezwegen. Belangrijker is een ander berigt, betreffende den aanwas van

de bezittingen der Utrechtsche kerk onder zijn bestuur , en voornamelijk door

zijn toedoen. Niet alleen zorgde hij daarvoor, door de inkomsten van het bis-

dom alleen te gebruiken ten behoeve der kerk en der algemeene belangen,

terwijl hij zich zelven naauwelijks een' overvloedigen maaltijd gunde ; maar hij

schonk ook een groot gedeelte van zijne eigene bezittingen aan de kerken van

St. Maartenen St. Salvator te Utrecht, opdat, gelijk in den giftbrief gezegd

wordt, de inkomsten daarvan zouden aangewend worden tot herstel van de

dienst van God. Daarenboven is het ongetwijfeld aan zijnen invloed toe te

schrijven, dat zekere Frethibold aanzienlijke goederen in het graafschap Teis-

terband , tegen eene jaarlijksche uitkeering , aan de Kerk van Utrecht afstond,

en dat de Keizers Otto III en Hendrik II haar almede door belangrijke gif-

ten verrijkten. Ook was hij voor zijne onderhoorigen een voorbeeld van nede-

righeid , ingetogenheid , barmhartigheid en weldadigheid , zoo als wij weten uit

hetgeen aangaande zijn gedrag in het door hem ten jare 1006 bij Amersfoort

gestichte klooster berigt wordt. Daar hield hij gedurende zijne laatste levens-

jaren veelal zijn verblijf; waartoe hem , behalve zijne reeds lang gekoesterde

liefde tot het kloosterleven, ook het verlies van het gezigt, door welk onheil

hij in het jaar 1005 getroffen werd, genoopt zal hebben. Hoe hij daar leefde,

meldt ons de monnik Thietmar. De magtige kei-kvoogd, die als jongeling en

man lauweren won onder de glorierijke banieren der Ottonen, en nog straks

nevens den Keizer en de grooten der aarde in rijksvergadering en synode zijne

plaats innam , was daar een eenvoudige monnik , door niets van de overige onder-

scheiden dan door hoogeren ijver voor de kloosterpligten en door dieperen ootmoed,

wanneer hij zich tegen den regel en de oversten des kloosters , aan welke hij

zich volkomen onderworpen had , in eenig opzigt had vergrepen. Gebed, schrift-

lezing en koordienst waren zijne gedurige, maar geenszins zijne eenige werk-



173

zaamheden. Alle dagen kwamen twee en zeventig armen uit de omstreken tot

hem, en hij spijzigde hen met eigene hand; en als er onder die armen kran-

ken waren , werden zij in het klooster opgenomen . Soms geschiedde het , dat

de blinde grijsaard in het midden van den nacht zijne cel verliet. Dan daalde

hij , door een' dienaar geleid , den heuvel af, om in een bekken , dat hij zelf

droeg, water te scheppen, ten einde in den vroegen morgenstond, eer de

broeders nog verrezen waren , voor dezen of genen zieke , die het behoefde

,

een bad gereed te maken. Zijne liefde ontwikkelde zich al meer en meer tot

eene onbegrensde teederheid voor alle schepselen van den Heer, dien hij diende.

Zelfs voor de vogelen was hij weldadig. Als zij hem in de lente hadden ver-

kwikt door hunnen zoeten zang, als de zomer voorbijgegaan en de winter geko-

men was met zijne koude, kommerlijke dagen, dan liet hij, uit medelijden met

hunne armoede, volle korenschoven in de boomen van zijnen heuvel plaatsen ,

opdat zij verzadigd zouden worden.

Tegen het einde van het jaar 1009 werd Ansfried ongesteld. Hij liet zich

nu naar Hohorst — den heuvel waarop zijn klooster lag , later de heilige berg

genoemd — voeren, om niet weder levend naar Utrecht terug te keeren.

Langzaam namen zijne krachten af. De derde Mei 1010 was zijn sterfdag. Men
verhaalt , dat toen zijne dochter , die uit hare abdij was overgekomen om hem

nog eenmaal te zien, met zijnen haar vergezellenden bloedverwant Wrochus,

Graaf van Teisterbant, benevens de kloosterbroeders , bij zijn sterfbed stond

,

het gezigt hem teruggegeven werd, zoodat hij de aanwezigen zien kon, en

zelfs een kruis zag op een glasvenster, dat eerst onlangs in zijne cel was

aangebragt. Diep getroffen riep hij uit: „Heer, in Uwe omgeving is een

licht, dat tot in eeuwigheid niet verduisteren zal!" Daai'op ontving hij het

avondmaalsbrood , maakte het kruisteeken en ontsliep in vrede.

Toen het te Utrecht bekend was geworden, dat Ansfried gestorven was,

begaven zich vele ingezetenen der stad naar Hohorst, om bij het lijk, dat in

de kloosterkapel vóór het altaar was geplaatst , te bidden , en het vervolgens

naar Utrecht over te brengen. Benedicta en de monniken wilden echter het

laatste niet toestaan, daar zij meenden, „dat de overledene op dezelfde plaats

begraven moest worden, waar het Gode behaagd had, hem uit het tegen-

woordige leven op te nemen." Het ontstaan van brand in eene nabij het

klooster gelegene werkplaats der monniken, gaf evenwel aanleiding, dat het

lijk te Utrecht werd begraven. Want toen de kloosterlingen allen naar het

brandend gebouw waren gegaan, namen de Utrechtenaren de baar met het

lijk en spoedden er mede voort. "Wel wilden de monniken , zoodra zij dit ont-

dekten, de roovers nazetten, en het lijk des noods met geweld terughalen;

maar hiertegen verzette Benedicta zich, uit vrees, dat er bloed zou vergoten

worden. De monniken vereenigden zich daarop met de Utrechtsche burgers,

om het lijk , onder het aanheffen van psalmen en lofzangen , naar de stad te
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voeren, waar het, in de tegenwoordigheid van eene overgroote menigte,

werd bijgezet ^).

ADELBOLD.

Door enkele schrijvers uit den laatsten tijd wordt verhaald, dat Ansfried

in persoon ten strijde zou getogen zijn tegen de Noormannen , toen deze , na

in 1006 eenen vruchteloozen aanval op Tiel te hebben gedaan, later Utrecht

bedreigden. Bedenkt men echter, dat Ansfried in het jaar 1005 blind is ge-

worden , en dat hij , zoodra hij besloten had zich de benoeming tot bisschop

te laten welgevallen, zijn zwaard op het altaar van Maria had neergelegd,

dan zal men het ongegronde daarvan erkennen. Maar wat door hem nog niet

was gedaan, deed zijn opvolger, Adelbold. Deze was de eerste van de Utrecht-

sclie bisschoppen , die als krijgsman optrad : een voorbeeld , dat door de meeste

bisschoppen na hem werd gevolgd.

Afkomstig uit een adellijk Friesch geslacht, had Adelbold nogtans niet te

Utrecht zijne wetenschappelijke opleiding ontvangen, maar in de abdij van

Lobach , in Henegouwen, onder het bisdom van Luik , welke destijds zeer be-

roemd was wegens den ijver, waarmede de wetenschappen daar beoefend werden.

Hoe hoog hij daar stond aangeschreven, kan men hieruit opmaken, dat de

beroemde abt Heriger , die een van zijne onderwijzers was , eene zamenspraak

heeft geschreven onder zijn' eigen naam en dien van Adelbold over de komst

des Heeren. Aan de ingenomenheid zijner leermeesters met hem zal het ook

toe te schrijven zijn, dat Keizer Hendrik H hem naanw aan zich verbond,

als een' van zijne raadslieden ; want de Luiksche bisschop Notker , die bij de

Duitsche Keizers in groot aanzien stond, Avordt mede als leermeester van

Adelbold genoemd, en zal hem ongetwijfeld aan Hendrik II hebben aanbe-

volen. Intusschen had hij Rome bezocht en ook daar zich met de beoefening

der wetenschappen bezig gehouden, waarvan onder " anderen een geschrift over

een punt uit de wiskunde de vrucht was. Het is niet bekend, wanneer hij

in nadere betrekking tot den Keizer is gekomen ; maar zeker is het , dat hij

ook door dezen hoog werd gewaardeerd , en ongetwijfeld is hij door des Keizers

gunst, ten jare 1010, op den bisschoissstoel van Utrecht geplaatst, dien hij

bezet heeft tot zijn' sterfdag, den 27sten November 1027.

Volgens de berigten \an sommigen onzer oude kronijkschrijvers, zou de zich

gedurig meer uitbreidende magt der graven van Holland , Adelbold naar een

voorwendsel hebben doen zoeken , om graaf Dirk III den oorlog aan te doen.

Anderen verzekeren , dat genoemde graaf de bisschoppen van Trier , Keulen

1) Aan Prof. W. MoU komt de eer toe, vau bij ons het eerst de voortreffelijkheid van

Ansfried in het Hcht te hebben gesteld , in den Kalender voor de Protestanten in Nederland,

1859 , bl. 26— 53.
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en Utrecht in hunne regten verkort had , door zich meester te maken van

landerijen in de omstreken van Dordrecht, welke hun toebehoorden, en dat

de Keizer, toen die bisschoppen hunne klagten daarover bij hem hadden in-

gebragt, aan Adelbold bevel had gegeven, om die landen te vuur en te

zwaard te verwoesten. Hoe het zij , Adelbold trok met een leger tegen den

graaf op. De krijgstogt liep échter zeer ongelukkig voor hem af. Zijn leger

werd verslagen, en hij zelf ontkwam ter naauwernood in eene schuit. — Ook

wordt door sommigen nog verhaald , dat hij ten tweedenmale een leger tegen

den graaf op de been bi'agt , maar wederom overwonnen en nu ook zelfs ge-

vangen genomen werd, en drie jaren lang in het kasteel IJsselmonde

opgesloten is geweest. Eindelijk zou hij ontslagen zijn, op voorwaarde, dat

hij Dirk III in eenen oorlog tegen de Friezen zou bijstaan. Hij zou echter,

in het midden van een gevecht, tot de Friezen zijn overgeloopen en daardoor

de nederlaag van den graaf hebben veroorzaakt.

De berigten omtrent de krijgsbedrijven van Adelbold zijn evenwel onzeker

en verward. Dit nogtans kan men er veilig uit besluiten , dat hij er geene

eer mede ingelegd heeft. Desniettemin heeft hij er aansj^raak op, om in eere

te worden gehouden als een der voortreffelijke mannen onder de bisschoppen

van Utrecht. Er wordt algemeen verzekerd, dat hij zeer ijverig was om de

godsdienst en alles wat de godsdienst aangaat, te vermeerdereii en uit te

breiden ; en er bestaat nog een brief, door een' monnik te Tiel aan hem ge-

schreven , waarin hem de hoogste lof wordt toegezwaaid wegens zijne wijsheid

en deugd, en met name, wegens zijne zorg om Utrecht te vergrooten en te

verfraaijen, en de kerk te Tiel te herstellen. Door hem is namelijk de

Walburgskerk te Tiel, die de Noormannen verwoest hadden , weder opgebouwd

,

en daarbij een kapittel van kanoniken gesticht. Door hem is ook de opbouw

der St. Maartens-kerk te Utrecht , door bisschop Baklrik aangevangen , vol-

tooid. Met grooten luister word deze kei'k , den 26**'^° Junij 1022, ingewijd.

Behalve eene aanzienlijke schare van geestelijken , ridders en edelen , woon-

den twaalf bisschoppen die plegtigheid bij. En ook Keizer Hendrik II , die

hem steeds zijn vei'trouwen bleef schenken en aan wiens hof hij gedurig ver-

toefde , was daarbij tegenwoordig.

Zijnen godsdienstigen zin heeft hij ook hierdoor aan den dag gelegd , dat hij

in de laatste jaren van zijn leven gedurende eenigen tijd zich van zijn bis-

schoppelijk beheer heeft ontdaan, om een monnikenleven te leiden. Waarschijn-

lijk zal hij dien tijd ook vooral gewijd hebben aan wetenschappelijken of let-

terkundigen ai'beid. Wat van hem getuigd wordt, „dat hij doorgeleerd was

in de goddelijke boeken en bij uitnemendheid ervaren in wereldsche weten-

schappen," wordt, neemt men den tijd waarin hij leefde, in aanmerking,

door de geschriften , die hij heeft nagelaten , bevestigd
;

geschriften over ver-

schillende onderwerpen, natuurkundige, mathematische, geschiedkundige,
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wijsgeerige en dichterlijke. Onder deze is ook eene levensbeschrijving van

Keizer Hendrik II, die wel eene navolging schijnt van eene reeds vroeger

door een' ander vervaardigde , maar toch in geest , stijl en taal met zijne

overige schriften overeenkomt. Niet onbelangrijk voor de kennis van zijn

karakter en zijne bedoelingen, is hetgeen hij daarin zegt aan het slot der

voorrede: „Wij weten, en hebben zeer dikwijls gehoord, dat in alle geschrif-

ten de oudheid uitbundig vereerd, de nieuwheid afkeerig verworpen wordt,"

(met andere woorden: dat men oude geschriften met eerbied aanziet, nieuwe

minacht.) „Maar die als oud worden aangenomen, zouden niet oud zijn, indien

zij niet eerst nieuw waren (geweest). Daarom gaat de nieuwheid vooraf, opdat

de oudheid volge. Het is derhalve dwaas, wat voorafgaat te verachten , en wat

volgt en door het voorafgaande het aanzijn heeft, aan te nemen. Want zeld-

zaam wordt door den dorstende de beek gezocht, als hij de bron heeft. Wij

zeggen dit niet, opdat het oude verworpen, maar opdat het nieuwe aange-

nomen worde. In alle geschriften toch, als er waarheid en nut in is, geldt

evenzeer het nieuwe als het oude. Misschien zegt iemand : wat nut kan er

zijn in het lezen van hetgeen er gedaan is. Aan dezen antwoorden M'ij , dat

,

wie de daden van een' ander leest, iets vindt om na te volgen, als zij goed

zijn, en iets heeft, waardoor hij afgeschrikt wordt, als zij slecht zijn: want

de daden van een' ander te lezen, is in een' spiegel te zien. Als gij er iets

in ziet dat u mishaagt, verbeter het in u zelven; iets dat u behaagt, volg

het na."

JAN VAN ARKEL.

Wanneer hier, bij de vermelding van voortreffelijke mannen onder de Utrecht-

sche bisschoppen , dadelijk nadat over Adelbold gesproken is , de naam wordt

geplaatst van Jan van Arkel , die eerst ruim drie eeuwen later heeft geleefd

,

meene men daarom niet, dat gedurende al dien tijd onwaardige of weinig be-

teekenende mannen aan het hoofd van ons bisdom hebben gestaan. Van de

zeven en twintig bisschoppen , die er tusschen Godebald en Jan van Arkel

geweest zijn , verdienen de meesten met lof te worden genoemd ; en slechts

drie van hen hebben zich gecb'agen op eene 'vvijze, die algemeen veroordeeld

is geworden. De eerste van dit drietal is Gozewijn van Amstel, in 1249 tot

bisschop benoemd, die de belangen van het bisdom dermate verwaarloosde,

dat men het al spoedig noodig achtte, hem tot het nederleggen van zijne

waardigheid te dwingen ; waartoe te Utrecht eene bijeenkomst der hooge gees-

telijkheid van het Stift werd gehouden, in welke ook de aartsbisschop van

Keulen, de pauselijke legaat en de Roomsch koning Willem II, graaf van

Holland, tegenwoordig waren. De tweede is Jan van Nassau, die van 1267

tot 1288 geregeerd heeft. Ofschoon liij nog niet eens tot geestelijke was ge-
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wijd, werd hij, ongetwijfeld door den invloed der vorsten van Holland en

Gelderland, zijne bloedverwanten, met eenparigheid van stemmen aan het

hoofd des bisdoms geplaatst. Zijne diepe onkunde, verregaande zedeloosheid

en geheele verwaarloozing van zijne pligten berokkenden hem eindelijk het-

zelfde lot als Gozewijn van Amstel. Hij werd genoodzaakt afstand te doen

van zijne betrekking. De derde is Jan van Diest, door wien, van 1323 tot

1340, de bisschoppelijke waardigheid werd bekleed. Alle geschiedschrijvers

zijn het eens over zijne ongeschiktheid daarvoor, en zijne nietigheid. Hij heeft

dan ook, gedurende zijn veeljarig bewind, groote schade aan het bisdom

toegebragt.

Die schade is echter grootendeels weder hersteld door den man , die als

zijn opvolger kan worden beschouwd, Jan van Arkel. Wel had Paus Bene-

dictus Xn, na het overlijden van Jan van Diest, — met verkorting van de

regten der kapittelheeren , wier stemmen verdeeld waren tusschen Jan van

Arkel en Jan van Bronkhorst, — eigenmagtig eenen Romeinschen edelman,

Nicolaus de Caputiis, tot bisschop van Utrecht aangesteld; maar deze legde

zijne betrekking spoedig neder, zonder Utrecht zelfs te hebben bezocht. En

nu werd, op zijne aanbeveling, Jan van Arkel door den Paus benoemd.

Eene betere keuze kon er moeijelijk gedaan zijn. Ofschoon hij vroeger de

wapenen had gedi-agen en nog maar kort geleden tot den geestelijken stand

was overgegaan, was hij toch even geschikt als vol ijver om voor de kerke-

lijke belangen des bisdoms te zorgen. Hij was niet alleen bedreven in den

wapenhandel, maar muntte ook uit in vele kundigheden, met name in de

kennis der Heilige Schrift, en niet minder in godsvrucht en deugd.

De zaken van het Sticht bevonden zich in eenen allertreui'igsten toestand,

toen hij het bewind aanvaardde. Om zich geld te verschaffen , had Jan van

Diest onderscheidene kasteelen en andere bezittingen van het Sticht, en zelfs

gewigtige ambten verpand; en zijne schulden hadden hem genoodzaakt, al de

inkomsten van het bisdom aan den graaf van Holland en aan andere schuldei-

schers af te staan, terwijl hij alleen een jaarlijksch inkomen van tweeduizend

ponden overhield. Daarbij was het Neder-sticht geheel afhankelijk geworden

van den graaf van Holland , wiens hulp de zwakke Jan van Diest gedurig

noodig had, om zich tegen aanvallen van buiten of tegen zijne eigene onder-

danen te verdedigen; en het Over-sticht, met name Overijssel, was meer en

meer aan den graaf van Gelre onderworpen geworden. Ja, de graven van

Holland en Gelre hadden het beheer over het bisdom openlijk onder elkander

verdeeld.

Bij zijne komst te Utrecht, in het voorjaar van 1343, werd Jan van Arkel

met de grootste vreugde ontvangen. En de gunstige verwachtingen, die men

omtrent hem koesterde, werden niet te leur gesteld. Dadelijk legde hij er

zich met den meesten ijver op toe, om den toestand van het Sticht te verbe-

I. 23
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teren , het te bevrijden van de afhankelijkheid van de graven van Holland en

Gelre, en de verpande bezittingen in te lossen. Reeds binnen twee jaren wer-

den onderscheidene kasteelen door hem ingelost; en om nu ook den schuldenlast

van het bisdom te verminderen , brak hij zijne hofhouding op en nam zijn

verblijf te Grenoble in Frankrijk, waar hij, als ambteloos burger , met minder

kosten kon leven , terwijl hij het bestuur des bisdoms aan zijnen broeder

Robert van Arkel opdroeg. Daar echter de graaf van Holland, Willem IV,

die zijne magt over het Sticht wilde handhaven, de wapeneir tegen Utrecht

opvatte, keerde de bisschop uit Frankrijk terug en zocht vrede met Willem IV

te maken , die intusschen de burgers van Utrecht reeds tweemaal in het open

veld had overwonnen en daarop de stad had belegerd. Niet dan met moeite

gelukte het hem een bestand te verwerven , waarbij aan de burgers van Utrecht

de vernederende voorwaarde werd opgelegd, dat zich vierhonderd van hen,

ongegord, blootshoofds en barrevoets naar de tent van den graaf moesten be-

geven, en hem daar knielend vergiftenis vragen. En nog zou de graafwaar-

schijnlijk dat bestand niet hebben gesloten , indien niet een oproer in Fries-

land zijne tegenwoordigheid aldaar noodzakelijk had gemaakt.

Zoodra het bestand was geëindigd , nam de bisschop krachtige maatregelen

,

om zijn gezag overal te herstellen. Hij was daartoe te beter in staat , dewijl

Willem IV met vele van zijne dapperste edelen in Friesland gesneuveld vras.

Gravin Margaretha, de opvolgster van Willem IV, sloot in het volgende

jaar een bestand met den bisschop voor den tijd van twee jaren; en ijverig

maakte hij zich dien tijd ten nutte, om het Sticht te versterken en den in-

wendigen toestand van zijn gebied te verbeteren. Hierdoor werd echter de

schatkist uitgeput , wat hem deed besluiten , om zich wederom , met hetzelfde

doel als vroeger, naar Franki-ijk te begeven. En daar zijn broeder Robert

niet meer leefde , werden er zes voogden door hem benoemd , die het Sticht

,

gedurende zijne afwezigheid, zouden besturen. Bij zijne terugkomst, tegen het

einde van het bestand met Margaretha , vond hij evenwel , ten gevolge van

de slechte wijze, waarop die voogden zich van hunnen pligt gekweten had-

den , het Sticht met nieuwe schulden bezwaard. Daarenboven moest hij weder

ten strijde trekken: eerst tegen de Hollanders; toen tegen Gijsbert van

Bronkhorst , die een' inval in Twente gedaan en het bisschoppelijk huis te

Goor verbrand had; daarna tegen Gijsbert en den graaf van Gelre, wiens

hulp Gijsbert had ingeroepen, en bovendien tegen Holland, dat een verbond

van onderlinge bescherming met den graafvan Gelre aanging, waarin zij tevens

andermaal het oppergezag over het Sticht onder elkander verdeelden. Jan van Ar-

kel legde in deze hagchelijke omstandigheden evenveel beleid als moed aan den

dag, en wist er zijne bestrijders eerlang toe te bewegen, om vrede of wapen-

stilstand met hem te sluiten. Dit wikkelde hem echter al weder in groote

schulden, zoodat hij genoodzaakt was, geheel Salland en Twente te verpanden

,
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waardoor hij in Overijssel niets voor zich behield dan alleen Vollenhoven. En

hierop maakten de zes voogden , die het Sticht, tijdens zijn verblijf in Frank-

rijk, hadden bestuurd , thans aanspraak , ter voldoening van door hen voorge-

schoten gelden , terwijl zij bovendien nog een groot gedeelte van het bisdom

tot onderpand verlangden, alsmede het bestuur van het Sticht gedurende der-

tig jaren, tegen eene jaarlijksche uitkeering van twee duizend pond. In plaats

echter van sehoor te seven aan hunne onbeschaamde eischen, ontzette hij

hen van hunne betrekking, droeg het bestuur des bisdoms aan den kanonik

Gerard van Veen op, en begaf zich, waarschijnlijk om raad en hulp te vragen,

naar Rome.

"Weldra werd de bisschop echter door de hooge geestelijkheid van Utrecht

teruggeroepen, dewijl de voormalige zes voogden het grootste gedeelte van

het Sticht overmeesterd hatlden. De staat van zaken was bij zijne terugkomst

nog treuriger, dan toen hij vertrokken was. Maar ook thans verloor hij

den moed niet. Nu vooral spreidde hij de grootste bekwaamheid als veldheer

en staatsman ten toon, gelijk hieruit blijkt, dat hij binnen drie jaren zijne

voornaamste schuldeischers tevreden stelde , de kasteelen , die bemagtigd of ver-

pand waren, onder zijn gebied terugbragt, en bijna al zijne vijanden had

ovei-wonnen. Wel werd hij gedwongen, om spoedig op nieuw de wapenen op

te vatten en bijna onophoudelijk krijg te voeren; maar voortdurend handhaafde

hij de onafhankelijkheid van het Sticht, en bevorderde den bloei daarvan in

zulk eene mate, dat, toen hij in 1364 door den Paus naar den bisschoppelij-

ken zetel van Luik was verplaatst, zijn opvolger alle kasteelen onbezwaard

vond en over het algemeen alles in den besten toestand.

Moet Jan van Arkel als wereldlijk vorst hoog worden geprezen, ook als

kerkvoogd heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Niet alleen droeg hij

zorg voor de herstelling en verfraaijing van vervallene kerken en kloosters

,

maar hij voorzag ze ook van boekerijen, om de beoefening der wetenschap-

pen te bevorderen, waarin hij veel belang stelde, en waarmede hij zelf zich

bezig hield, als de omstandigheden het hem veroorloofden. Hij heeft ook on-

derscheidene werken geschreven, die echter verloren schijnen te zijn. Van

zijne zoi'g voor de belangen der Kerk leggen inzonderheid ettelijke synodale

ordonnantiën , onder zijn bestuur gemaakt of vernieuwd, eene gunstige getui-

genis af. Vele misbruiken en ongeregeldheden , voornamelijk zoodanige , die

bij geestelijken en monniken plaats vonden , Avorden daarin tegengegaan. Door

zijn eigen voorbeeld wekte hij daarenboven zijne onderhoorigen op tot de be-

oefening van godsvrucht en deugd. Zijn veelvuldig ooi'log voeren geschiedde

niet iiit eigene begeerte, maar uit noodzakelijkheid. Hij was veelmeer vre-

delievend dan krijgszuchtig. Zijne mildheid jegens zijne vrienden wordt bij-

zonder geprezen; maar ook zijne bereidwilligheid om brave menschen voort

te helpen, en zijne liefdadigheid jegens de armen.

23*
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Jan van Arkel stierf den 1 Julij 1378 te Luik, maar werd, zoo als hij

verlangd had, te Utrecht begraven. De groote staatsie, waarmede zijne be-

grafenis in de Domkerk plaats had, getuigde, dat zijne gedachtenis te Utrecht

hoog in eere was gebleven.

Er zijn ook onder de volgende Utrechtsche bisschoppen nog sommigen ge-

weest, die voortreffelijke mannen verdienen genoemd te worden. "Wij zouden

nog kunnen wijzen op Floris van "Wevelinckhoven (1378—1393), onder

wiens bestuur de Broederschap des gemeenen levens werd gesticht, die zich

door eene buitengewone vroomheid, gelijk door andere deugden, onderscheidde;

op Frederik van Blankenheim (1393— 1423), onder wiens bestuur men rekent,

dat het de gouden tijd van het Utrechtsche bisdom geweest is; op David

van Bourgondië (1456—1496), door Erasmus geprezen als een zeer geleerd

man en wel ervaren in de godgeleerdheid; op Filips van Bourgondië (1516

—

1524), dien Erasmus zijnen Maecenas noemde; op den ijverigen en verdraag-

zamen Georgius van Egmond (1534— 1559), die er ernstig naar streefde,

om de Kerk in de Kerk te hervormen. Dit Tafereel zou echter te groote

uitgebreidheid verkrijgen, als er over hen allen opzettelijk gehandeld werd;

en er zal toch ook later over hen gesproken moeten worden.

E. J. DiEST LORGION.



DEEDE TAFEKEEL.

DE GEESTELIJKHEID EN KERKELIJKE INRIGTING VAN HET BISDOM VAN

UTRECHT.

Waar het geestelijke rijk van Christus in het leven der menschen tot

zekere mate van ontwikkeling komt, neemt het, als alle geestelijke magten

in deze wereld , een' uitwendigen vorm aan , die , niettegenstaande de idee

van dat rijk zelve onveranderlijk is, gelijk al het zigtbare aan tijd en ruimte

onderworpen is en daarom niet altijd dezelfde gestalte heeft. De uitwendige

vorm van het godsrijk is de Kerk , en de laatste is voor het eerste wat b. v.

het woord voor de gedachte, het ligchaam voor de ziel is. Is de gedachte

onklaar, dan is het woord duister; is de ziel krank, dan zal het ligchaam

kwalijk gezond zijn. Zoo ook de Kerk: als het godsrijk in het binnenste der

menschen nog maar zeer gebrekkig verwezenlijkt is, dan kan zij geen vol-

maakte wezen, maar zij zal in hare inrigting en leven een spiegel zijn van

de onvolkomenheid der geestelijke beginselen, waarvan zij de uitdrukking is.

De lezer zal het gezegde in onze volgende mededeelingen bevestigd vinden.

Wij hebben hier te onderzoeken naar de wijs , waarop de Kerk onzer vaderen

zaraengesteld was in het tijdperk tusschen hare stichting en vestiging en de

groote hervorming, welke zij in de zestiende eeuw heeft ondergaan; en ge-

lijk wij later bevinden zullen, dat het Christendom, waardoor ook toen de

harten bezield werden, niet het reine Christendom des Evangelies was, maar

het Koomsch-Katholieke dier tijden, zoo zullen wij nu het gansche kerkbe-

stand leeren kennen, niet als eene gemeente-inrigting naar den hoogsten eisch

des Evangelies, maar als eene organisatie in den geest van het Koomsch-

Katholicisme der middeleeuwen. Rome's beginselen leefden in het binnenste

onzer voorgeslachten; Kome's vormen werden ook hier noodzakelijk hare

uitdrukking: de geestelijkheid in haar subordinatie-systeem , de indeeling der

gemeenten , en wat er van dien aard meer was , dat alles trad ten onzent

op dezelfde wijze aan het licht als overal elders, waar de pauselijke Kerk

gevestigd werd.
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De geestelijkheid in haar suhordinatie-systeem — wat verstaat men onder

dat woord?.... AVij denken daarbij aan het groote getal dergenen, die bij

onze voorvaderen in het algemeen „ klerken" heetten , het gesloten gezelschap

van den priesterstand tegenover de leeken, waarvan de leden verdeeld waren

in vele orden, die, onderling van elkander afhankelijk, van de hoogste tot

de laagste, elk voor zich in de kerkelijke maatschappij hnnne ambten hadden.

Die van deze groote corporatie , in haar geheel en hare deelen
, geen duidelijk

denkbeeld heeft, zal van het wezen onzer middeleeuwsche Kerk niet dan

zeer onklare voorstellingen hebben en vele verschijnselen in hare geschie-

denis , die in volgende Tafereelen ter sprake moeten komen , niet regt kunnen

verstaan. Het is daai-om dat wij den lezer uitnoodigen , met ons de verschil-

lende rangen der klerken , hunne onderlinge betrekkingen , ambtspligten , in

één woord, alles wat tot hun gemeenschappelijk leven en werken behoorde,

eenigermate in bijzonderheden gade te slaan , liopende , dat hij onze mededee-

lingen niet onvruchtbaar zal achten, al zullen zij , wegens de eigenaardigheid

der stofFe, voor zijn gevoel en verbeeldingskracht minder onderhoudend zijn.

I.

DE BISSCHOP EN ZIJNE BIJSTANDERS.

Aan het hoofd der geestelijkheid , die de kerkelijke belangen onzer voor-

geslachten had te behartigen, stond, gelijk den lezer reeds bekend is, de

bisschop. Hij Avas, behoudens de regten van den metropolitaan of aartsbis-

schop to Keulen en den stedeliouder van Petrus te Kome, en die van gepri-

vilegieerde corporatiën, gelijk sommige kapittelen en kloosters , de heer onzer

gansche Kerk, wien al hare leden, klerken en leeken, in kerkelijke zaken

hadden te gehoorzamen. Hoe kwam die bisschop tot het bezit van zijne hooge

waardigheid, en welke waren zijne regten en pligten, als hij haar bekleedde?

Ziedaar vragen, aan wier beantwoording wij in de eerste plaats onze aan-

dacht wijden.

Als de Duitsche Keizer of de Paus onzen bisschop niet eigendunkelijk

aanstelde — de eerste deed dit niet zelden in de tiende en volgende eeuw

,

en de laatste te dikwerf in later tijden ^) — dan werd hij , volgens kerkregt

,

gekozen door het generaal-kapittel te Utrecht, waarvan wij de zamenstelling

beneden zullen leeren kennen. De leden van dat kapittel, kanoniken ge-

heeten, werden, doorgaans terstond na de begrafenis van een' overleden kerk-

voogd , bij de Domkerk zamengeroepen , ten einde verschillende werkzaamheden

te verrigten , die grootendeels tot voorbereiding der verkiezing dienden. Daartoe

behoorde dikwerf de benoeming van één of meer vikarissen en voogden , dieö

1) Zie boven bl. 159.
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tijdens de vakature liet Bisdom en het Sticht zouden besturen, en altijd de

bepaling van den dag, waarop men tot de electie zou overgaan. Bij het na-

deren van dien dag kwamen gewoonlijk bij het kapittel zoogenaamde beden

in van wege den graaf van Holland en andere potentaten uit de nabuurschap

van het Sticht , die zelden onverschillig waren omtrent den man , op wien de

keus zou vallen , en die daarom dikwerf in persoon naar Utrecht reisden

,

somtijds vergezeld van aanzienlijke gewapende magt, om aan hunne be-

den bij de kanoniken des te grooteren nadruk bij te zetten. Als de ver-

kiezingsdag was aangebroken, verzamelden zich, wel meestal te acht ure in

den morgen , de stemgeregtigden , tussclien de tachtig en negentig sterk , in

de groote kapittel-kamer bij den Dom. Zij namen zitting overeenkomstig

hunne waardigheden en de orde, waarin zij hunne stemmen moesten uit-

brengen , en de dom-deken opende de vergadering met het lezen van een

formulier , waarbij haar werd aangekondigd , dat ieder , die wegens eenig ver-

grijp in den kerkban was gedaan of in zijne kerkelijke bediening geschorst

,

zich van haren arbeid had te onthouden en de zaal te verlaten. Na de lezing

van dit stuk werd in beraadslaging gebragt, welken vorm van electie men

zou bezigen: dien van onderling vercU'ag na gehouden overleg, dien van alge-

meene acclamatie na het noemen van een' enkelen candidaat , of dien van

regelmatige stemming. In verreweg de meeste gevallen drongen de omstan-

digheden en het gezonde verstand tot het gebruik van laatstvermelden vorm.

Dan werden eenige stemopnemers benoemd , meestal drie , en deze ontvingen

den hun opgedragen last, terwijl de voorzitter hen wees op den eed van

trouw , dien zij als geestelijken hunner Kerk hadden afgelegd. Daarna togen

zij aan het werk : zij gingen in de kleine kapittel-kamer en namen eerst bij

elkander en vervolgens bij al de kapittelleden , één voor één, de stemmen

op, na een ieder bij den Vader, Zoon en H. Geest en op gevaar der zielen

bezworen te hebben „ volgens God en zijn geweten" de stem te geven aan

wien hij voor de Kerk „ het nuttigst en het meest geschikt" achtte. De

bezworene noemde daarop den man zijner keus, niet zelden met bijvoeging

der redenen voor die keus , en zijne woorden werden terstond door een' notaris

in een proces-verbaal gesteld, dat, na geheel volbragte stemopneming, in de

volle vergadering voorgelezen werd en de gewigtige vraag, wie bisschop

zoude zijn , besliste. Was de gekozene afwezend , dan gingen sommige afge-

vaardigden, met behoorlijke brieven toegerust, tot hem; was hij in de ver-

gadering tegenwoordig en liet hij zich de keus welgevallen, dan voerden de

gezamenlijke kapittelleden hem terstond „ in processie" naar het koor der

Domkerk. Hier vloeide nu het volk zamen onder het gelui der klokken. Men
plaatste den elect op den bisschopszetel, riep luide zijnen naam uit, opdat de

menigte weten zou , wien zij voortaan als wereldlijk en geestelijk heer had te

eerbiedigen, en besloot de plegtigheid met een „Te Deum."
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Ziedaar, lezer, de meest gewone wijs, waarop, inde veertiende en vijftiende

eeuw althans, ten onzent eene bisschopsverkiezing geschiedde. Vraagt gij nu ,

of de zeer ernstige zaak, die voor de geestelijke en burgerlijke belangen

onzer vaderen onuitsprekelijk gewigtig was, ook bij naauwkeurige inachtne-

ming van deze welgeregelde vormen, altijd met behoorlijken ernst ten uitvoer

gebragt werd , en of zij , die den nieuwen kerkvoogd kozen , steeds door de

edelste beginselen geleid werden — wij zouden der waarheid te kort doen,

zoo wij toestemmend antwoordden. Neen , in geene hofstad hebben bij politieke

spanning, van welken aard ook, ooit schandelijker kuiperijen plaats gehad

dan te Utrecht bij sommige electiën voorkwamen; en in geene staatsvergade-

ringen hebben ooit wilder hartstogten gegloeid dan in de groote kapittel-

kamer van den Dom ! En hoe kon het anders? De bisschoppelijke waardig-

heid was, gelijk i-eeds in een voorgaand Tafereel aangetoond werd, eene

tweeslachtige. Die haar won, werd de eerste geestelijke van den lande en

tegelijk een wereldlijk vorst van aanzienlijken staat, rijk aan tafelgoederen

,

paleizen, kasteelen en legerbenden. De meest eerzuchtigen en aardsgezinden

begeerden haar; hoogadellijke oiiders wenschten haar himnen zonen toe; na-

burige vorsten, de graaf van Holland, de hertog van Gelre en anderen

beschikten haar hunnen gunstelingen. Te midden van de worsteling der par-

tijen verloren de kapittelleden , ook als zij voor zich en de Kerk waarhjk

het goede bedoelden, dat geenszins altijd het geval was, vaak den moed en

de noodige bedachtzaamheid , en ook dan zelfs als zij in hunne vi'ije keus

door niets belemmerd werden , was het voor de besten en verstandigsten nog

meestal eene zware zaak haar naar eisch te bepalen. Op vnen moest men

vooral het oog slaan? De vrome kanonik meende teregt : op hem , die de

beste kerkvoogd zou kunnen zijn, een zachtmoedig en wijs herder, een wei-

onderwezen leeraar, een vriend van godsvrucht en godvruchtigen ! Maar als

hij, die dat alles scheen te kunnen wezen, een geestelijke bleek te zijn zon-

der aardsche goederen , zonder betrekkingen onder de groeten der aarde

,

zonder ervaring in de dingen der wereld, zonder oefening in de kmist van

regeren, oorlogen enz. , moest dan de vrome kanonik , als hij evenzeer

een verstandige was, niet aan het twijfelen raken en soms gedrongen worden,

zijne stem uit te brengen op een' persoon , wien zijn geweten slechts ten

halve waardig hield?

Wanneer de verkozene als elect-bisschop den volke van Utrecht was bekend

gemaakt, kwam hij nog niet terstond tot het volle bezit zijner waardigheid.

Dit kon eerst geschieden , nadat hij de goedkeuring of bevestigmg van den

Keizer, den aartsbisschop en den Paus had verworven. De regel, dat een elect-

bisschop de toestemming van laatstvermelde behoefde , voordat hij den staf

mogt opnemen, was in vroegere tijden hier te lande, gelijk elders, onbekend.

Maar nadat zij door Gregorius VII met nadruk ingescherpt was, werd zij



185

ook te Utrecht allengs in acht genomen , niettegenstaande zij , vooral sedert het

midden der dertiende eeuw, voor die haar volgden eene zeer drukkende bleek

te zijn. Reeds sedert Alexander IV toch waren de zoogenaamde annalen opge-

komen, gelden aan den Paus uit te betalen door lederen elect, die de pau-

selijke confirmatie begeerde. Van zulke gelden is in de geschiedenissen onzer

bisschoppen maar al te dikwerf spraak. Van Frederik van Syrik , die in 1317

gekozen werd, lezen wij, dat hij naar Avignon toog, waar toen Johannes XXII
verwijlde. Hij werd er geconfirmeerd en geordend en — was een berooid man,

toen hij te Utrecht zijne intrede deed ! Zijn opvolger , Jacob van Oudshoorn
,

moest zijne bevestiging zóó duur vergelden , dat niet alleen hij , maar zijn

gansche geslacht met hem , er in finantiëlen zin door geknakt werden. Toen

Gijsbrecht van Brederode in 1455 des Pausen goedkeuring behoefde, toog

een gezantschap naar Rome , dat „ den stedehouder van Christus" 4,000 du-

katen aanbood. Calixtus III nam de goudstukken aan ; maar maanden verlie-

pen , de goedkeuring bleef uit en werd ten laatste geweigerd. Als de gezan-

ten , gereed met verbitterde harten naar het vaderland te keeren , de dukaten

terugvroegen , werden zij beleefdelijk afgewezen ! De confirmatie van Philips

van Bourgondië kostte 12,000 dukaten!

Reeds spraken wij daar met een woord van eens bisschops intrede. Wij

mogen niet verzuimen van deze plegtigheid nader kennis te nemen , niet alleen

omdat zij in het kerkelijk en biu-gerlijk leven onzer vaderen van de laatste

middeleeuwen steeds eene veelbeteekenende gebeurtenis werd geacht , maar

vooral ook, omdat niets meer dan zij ons het dubbelzinnig karakter openbaai't,

•waarin onze kerkvoogden aan het hoofd der gemeente werden geplaatst.

"Wanneer de elect , na de noodige bevestiging van metropolitaan , Keizer en

Paus verworven te hebben , zijn' statelijken intogt in de bisschopsstad wenschte

te doen , had hij daarvan eenigen tijd vooruit aan den magistraat en den

dom-deken kennis te geven, met bepaling van den dag en de ure zijner

komst. Als die dag en ure waren verschenen, naderde hij de poort met al

de heerlijkheid van een' wereklschen vorst. Hij zat in volle wapeni'usting te

paard en was vergezeld van een schitterend gevolg van adellijke bloedverwan-

ten , vrienden en dienaren , een' stoet , die somtijds uit zes of zeven honderd

ruiters bestond. Onder de menigte, die met den kerkvoogd onder het gelui

der klokken inkwam, bemerkte men doorgaans eenige mannen, wier aan-

gezigt den Utrechtenaren meer of min vreemd was geworden, ofschoon zij

hunne medeburgers waren: gebannenen van goeden huize, die om eene of

andere wezenlijke of vermeende misdaad door de regering waren uitgezet

geworden, en nu, met goedkeuring van den nieuwen bisschop „in de lijn

loopende," vrijheid hadden zich weder in hunne moederstad te vertoonen ^).

1) Bij de intrede van een' nieuwen vorst was het alom in ons vaderland gedurende de

middeleeuwen gebruikelijk, dat ballingen, den staart van zijn paard vasthoudende, of,

I. 24
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De weg, dien de trein volgde, voerde naar het raadhuis der stad. Daar

gekomen, steeg de bisschop van zijn paard, en als de leden van den raad

hem eerbiedig hadden ontvangen, werd hij iiitgenoodigd , den eed af te leg-

gen, waarmede hij beloofde, der stede regten en privilegiën in alles stip-

telijk te zullen handhaven. Als deze acte, die vergeleken kan worden met

hetgeen wij in onze dagen de grondwetsbezwering noemen , was afgeloopen

,

beklom de bisschop weder zijn ros en reed met zijn gevolg naar de

Buurkerk, of het H. Geest-huis, of eenig ander openbaar gebouw, waar hij

zich verkleeden kon. Daar werden dan zwaard , harnas en wapenrok door liem

afgelegd en met het koorkleed eens kanoniks verwisseld, of met het bis-

schoppelijk ambtsgewaad, zoo de elect de bisschoppelijke ordening reeds had

ondergaan. Terwijl de stoet zich weder in beweging stelde , stond reeds een

andere, die weinig minder talrijk was , bij de St. Pieterskerk op den komende

te wachten. Deze was zamengesteld uit eene menigte van geestelijken van

alle rano-en , vergezeld van monniken en koorknapen. Als beide treinen ten

laatste elkander hadden ontmoet, smolten zij zamen tot een' enkelen, die nu

den weg naar den Dom volgde. De leden der kapittelen gingen voorop in

hun vol priester-ornaat ; de mindere geestelijken volgden met kruisen en banie-

ren. Vóór den bisschop liepen twee acoluthen met brandende waskaarsen, een

derde met een wierookvat. Twee zangers van den Dom stemden een lied aan

ter eere van St. Maarten, den beschermheilige der Utrechtsche kerk, en de

koorknapen zongen mede , totdat men den drempel des heiligdoms bereikt

had. In de kerk gekomen, plaatste zich de bisschop in haar midden, en als

de geestelijkheid zich in een' kring om hem heengeschaard had, boog hij zich

neder om te bidden. Intusschen werd wederom een lied door de koorzangers

aangeheven, en naauwelijks waren de laatste toonen daarvan vernomen, of

een der acoluthen riep: „St. Maarten, bid voor ons!" Wanneer nu door een'

der prelaten „het gebed van St. Maarten" was gelezen, ging de gausche

vergadering naar de groote kapittel-kamer, waar de bisschop met de hand

op het Evangelie andermaal een' eed deed , waarbij hij zich verpligtte , de reg-

ten zijner kerk en geestelijkheid te zullen eerbiedigen, hare bezittingen

te bewaren, zonder hare toestemming geene oorlogen of verbonden te zul-

len maken , enz. Daarop reikte hem de dom-deken de sleutels van het bis-

schoppelijk paleis toe, die der versterkte kasteelen van het Sticht, de zegels

en andere voorwerpen, „die de overleden bisschop had nagelaten," en als

nu nog de aartsdiakenen en de overige geestelijken, na afgelegde eeden,

door hem in hunne ambten bevestigd waren , en eene Latijnsche rede\oering

zoo hun aantal groot was , in eene lijn loopenJe , met hem inkwamen. De magistraat van

Utrecht echter gedoogde het niet aUijd. Toen Zweder van Kuilenburg in 1425 zijne

bisschoppelijke intrede deed, brak de lijn, waarin de ballingen liepen, en sommigen

werden door het volk doodgeslagen.
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was gehouden i), toog de geheele vergadering nogmaals naar de Domkerk. De

bisschop beklom zijn' zetel in het koor ; de acoluthen hielden Ininne kaarsen en

zwaaiden het wierookvat; de zangers hieven een blij „Te Deum" aan, en naau-

welijks was dat lied geëindigd of honderd stemmen vereenigden zich in den uit-

roep : „Dominus conservet eum et vivificet eum ^)!" Als de bisschop nog een for-

muliergebed „voor den vrede" van Kerk en Staat had gelezen , werd hij door de

vergadering naar zijn paleis gevoerd, „opdat hij tot het bezit kwame" van zijne

volle waardigheid; en daarmede was de gansche plegtigheid der intrede afgeloopen.

De pligten en regten des bisschops in de kerkzaak waren in het algemeen

hier te lande wat zij ook elders waren. Hij was , wat wij hem reeds genoemd

hebben : de heer onzer gansche Kerk , voor zoo verre zij tot zijne dioecese be-

hoorde ^), op wien de opperste zorg rustte voor de handhaving der „katholieke"

leer, de ordelijke uitoefening der openbare godsdienst, de kerkelijke tucht en

regtsbedeeling , en alles wat tot den in- en uitwendigen welstand der gemeente

diende. Tot de regten en pligten, die hij bij uitnemendheid de zijne had te

achten en die hij aan anderen niet mogt overdi'agen, tenzij aan personen, die als

hij zelf de bisschoppelijke wijding hadden ondergaan, behoorden de ordening

der geestelijken, het inzegenen van monniken en nonnen, het wijden van ker-

ken, altaren, priestergewaden enz., het bedienen van het vormsel, en het

bijeenroepen van synoden. Vraagt men, of onze kerkvoogden gewoonlijk ijverig

waren en trouw in het waarnemen van hunne uitgebreide taak — de opmerk-

zame lezer heeft uit vroegere mededeelingen het antwoord reeds kunnen opmaken.

Ook bij den besten wil was het hun niet mogelijk, in persoon veel te wezen

of te doen voor hun' geestelijken werkkring. De zorgen voor de wereldsche

belangen van het Sticht hielden hen het meest bezig. Wel leest men hier

en daar, vooral van onze bisschoppen vóór de dertiende eeuw, dat zij bij

plegtige gelegenheden zelven handelende optraden, de mis lazen, predikten,

wijdingen volbragten enz.; maar meestal blijkt het uit de wijs, waarop die

berigten gegeven werden , dat zulke gevallen niet alledaagsch waren. Van

onze meeste kerkvoogden kan men zeggen, dat. liumie hand meer het zwaard

voerde dan den herderstaf, en dat harnas en wapenrok, veel meer dan koor-

kleed en mantel, hunne leden dekten.

Ofschoon de magt onzer bisschoppen , zoo wel in kerk- als staatszaken steeds

aanzienlijk bleef, ging het hun echter hier te lande even als elders. Bij den

1) De Statuten van het domkapittel, die in HSS. van de veertiende en vijftiende eeuw

tot ons gekomen zijn , en ons voor deze mededeelingen dienden , willen , dat de bisschop zelf

eene Latijnsche rede zal houden. Maar daar de kapittelleden , van wie deze bepalingen idt-

gingen , zeer goed wisten , dat niet alle bisschoppen tot zulk werk bekwaam waren , hadden zij

de voorzigtigheid er bij te voegen , dat die rede ook door een' ander mogt gehouden worden.

2) De Heer beware hem en doe hem leven

!

3) Zie boven, blz. 157, 182.

24*
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steeds toenemenden invloed der Pausen op bijna alle deelen des bestuurs van

het bisdom, werd de hunne maar al te dikwerf verkleind; maar vooral niet

minder geschiedde zulks ten gevolge van het meer en meer opkomende streven

naar zelfstandigheid en vrijheid , dat zich ook bij onze geestelijken openbaarde

en inzonderheid bij de kapittelen te Utrecht. In de veertiende en vijftiende

eeuw komen daarvan merkwaardige bewijzen voor, waarvan wij een enkel

willen bijbrengen. Toen Gijsbrecht van Brederode in 1455 zijn bestuur zou

aanvaarden , moest hij zich onderwerpen aan de volgende bei^alingen, die hem

door het generaal-kapittel werden voorgelegd: de bisschop mag niet dan met

toestemmming van prelaten en geestelijkheid van Utrecht eenige schatting

eischen van de kerken en klerken des bisdoms, en hij zal niet gedoogen , dat zij

door anderen geëischt wordt; zoo iemand het doet, al is hij de Paus,

de bisschop zal de zijnen moeten beschermen ; — als de bisschop door den

dom-deken voor het kapittel gedaagd wordt, moet hij verschijnen, en als liij

veroordeeld wordt, om iemand voor geleden onregt voldoening te geven, moet

hij gehoorzamen, en hij zal van zijn vonnis niet appelléren op metropoli-

taan of Paus; verschijnt hij niet op de indaging, men zal dan in zijne af(ve-

zendheid sententie geven ; is hij ongehoorzaam , men zal de kerkdiensten schor-

sen, alsof het land onder interdict ligt; — de bisschop zal zich onthouden

van alle inmenging in zaken van visitatie , tucht en bestraffing , voor zoo verre

die de kapittelleden betreffen , en die aan hunne prelaten en hen zelven over-

laten ;
— de bisschop zal geene Utrechtsche geestelijken mogen verplaatsen

,

en aan niemand hunner boeten opleggen voor afwezendheid;— de bisschop mag

zonder goedkeuring geene besluiten van kerkvergaderingen uitvaardigen, noch

van Utrechtsche, noch van Keulsche, noch van pauselijke spioden; — de

bisschop mag, zonder toestemming der kapittelen
,
geen' vikaris, officiaal en ze-

gelbewaarder aanstellen , en geene anderen daartoe voordragen dan kapittelleden

;

ook zal hij , zonder autorisatie , geen' wijbisschop benoemen , en deze zal buiten

de stad Utrecht geene wijdsels volbrengen zonder verlof, en evenmin als de

bisschop zelf, A'oor ordeningen , wijdingen van kerken , kerkhoven enz, binnen

de stad ,
gelden mogen eischen ; — de bisschop zal zich door niemand , dus

ooJc door den Paus niet, van zijne eeden laten los maken, en losgemaakt zijnde,

van de absolutie geen gebruik maken, en nooit, zouder goedkeuring des ka-

pittels, afstand doen van zijne waardigheid.

Wij spraken zoo even van het aanstellen van een' vikaris , ofSciaal en wij-

bisschop. De hooge prelaten, die deze titels voerden, waren in de laatste

middeleeuwen de bijstanders of plaatsvervangers van onze kerkvoogden
,

gelijk

de zoogenaamde „ coëpiscopi" of „ chorepiscopi ," in de dagen der opkomst

van het bisdom, voor Willebrord en zijne opvolgers zijn geweest. De vika-

rissen behartigden aan de zijde der bisschoppen zekere belangen der kerkelijke
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regtsbedeeling ; zij zorgden voor het geven of weigeren van gevraagde dispen-

satiën, verzachtingen of wijzigingen in de toepassing der wetsbepalingen, enz.

De officialen deden iets diergelijks en traden vooral bij geschillen over kerk-

ambten en tienden op, of beslisten vraagstukken betrekkelijk huwelijken en

soortgelijke. Het ambt van den vikaris werd dan vooral gewigtig, als de

bisschop langen tijd afwezig was , verdiept in staats- of oorlogszaken , of voor

maanden en jaren zelfs uitlandig. Toen in 1340 Jan van Diest was gestorven

en de Paus eigeumagtig den Italiaan Nicolaus de Caputiis voor den Utrecht-

schen stoel benoemde, had deze geen' lust om uit het warme zuiden naar

onze nevelachtige landen op te komen, waar hij overigens meer rijke kerk-

ambten heette te bekleeden. Hij zond eenvoudig zijn' vikaris, maar was ge-

lukkig onbaatzuchtig genoeg om de waardigheid neder te leggen, toen het

bleek , dat zijne tegenwoordigheid in het bisdom onmisbaar werd geacht. Toen

Jan van Arkel later voor een' tijd in Frankrijk ging wonen , omdat hij daar

eenvoudiger kon leven en daardoor gelegenheid had zijne finantiële krachten

eenigermate te herstellen , liet hij een' vikaris-generaal in zijne plaats. Geheel

onmisbare helpers voor onze bisschoppen waren de zoogenaamde suffraganen

of wijbisschoppen, geestelijken, die de bisschoppelijke ordening ondergaan

hadden en van den Paus met den titel van een of ander verloren bisdom

„ in de landen der heidenen ')" waren versierd. Ook zij woonden te Utrecht

,

maar begaven zich gedurig op reis, om in alle deelen van het bisdom kerk-

en altaarwijdmgen te bedienen, het vormsel, en diergelijke handelingen, die

volgens kanoniek regt, alleen door bisschopshanden konden geschieden. Zij

waren niet zelden aanzienlijke vreemdelingen, die somtijds uitmuntten door

geleerdheid en beschaving, maar meermalen ook hebzuchtigen , die hunne

diensten slechts veil hadden voor groot geld, en arme kloosterlingen en land-

lieden bij alle gelegenheden kwelden door hunne afpersingen. In de dagen

van den goeden Floris van Wevelinckhoven verscheen zekere Jacob van Gulik

te Utrecht, die zich, door geveinsde vroomheid, bij genoemden bisschop zóó

aangenaam wist te maken , en hem door valsche brieven zóó groot vertrouwen

inboezemde, dat hij straks door Floris tot suffi'agaan werd benoemd. Nadat hij

in ons bisdom , gelijk vroeger in dat van Mentz en Straatsburg , reeds vele

priesterordeningen en andere wijdsels had bediend, kwam zijn bedrog aan den

dag. Toen was onze gansche kerk in beroering ! Alle kerkelijke handelingen

,

die hij volbragt had , werden krachteloos verklaard , en vele geestelijken , die

van hem de wijding hadden ondergaan, lieten zich op nieuw ordenen of keerden

weder tot den leekenstand. De strafoefening , die hem trof, was vreeselijk. Na-

dat hij te Utrecht in het openbaar , onder indrukmakend ceremonieel , ontwijd

was, werd hij aan schout en schepenen overgegeven. Deze lieten hem in

eenen ketel met kokende olie half sterven en daarna onthoofden!

1) /, In partibus infidelium."
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n.

DE KAPITTELEN TE UTRECHT EN DE COLLEGIAAL-KEKKEN,

Gelijk de bisschoppen der oude Kerk hunne preshyteriën hadden , -waarmede

zij één ligchaam uitmaakten en aan het hoofd der gemeenten stonden, zoo

hadden de latere, sedert de zesde en zevende eeuw, hunne bisschoppelijke of

dom-kapittelen, gesloten gezelschappen van geestelijken van verschillende

orden, met wie zij, ten gevolge van den alom heerschenden kloosterzin, een

gemeenschappelijk leven voerden, en met wie zij de godsdienst in de kathe-

draal en de belangrijkste aangelegenheden van het bisdom bezorgden. Li het

midden der achtste eeuw werd door Chrodegang van Metz en zijne geestver-

wanten het gemeenschappelijk leven der dom-geestelijken, die kanoniken

heetten, omdat hunne namen op zekere lijst (canon) aangeteekend waren, in

strengeren kloosterzin geregeld. Nu noemden zij elkander broeders, bewoon-

den dezelfde huizen, aten aan één tafel, leefden van gemeenschappelijke in-

komsten, zonder eigen bezit, en volgden denzelfden beschreven regel in hun

dagelijksch verkeer en in hunne godsdienstige handelingen. Li de tiende en elfde

eeuw geraakte deze instelling alom in verval. De kanoniken betrokken gewoonlijk

hunne afzonderlijke woningen , deelden de inkomsten hunner kerken , hadden

eigen bezittingen en droegen niet meer den naam van broeders, maar den

meer weidschen titel van koor- of dom-heeren. Maar voortdurend vormden

hunne gezelschappen of kapittelen de raadgevende ligchamen der bisschoppen,

die deel namen aan de wetgevende magt en het bestuur der dioecesen. Zij

kozen met meerdere of mindere onafhankelijkheid de nieuwe bisschoppen,

bezetten de in hunne vergaderingen vakante plaatsen en genoten boven an-

dere geestelijken groote voorregten. Wat aldus elders plaats had, ontmoeten

wij , onder gewijzigde vormen , ook in het bisdom en de stad Utrecht.

Keeds in de dagen van Willebrord en Bonifacius vinden wij te Utrecht twee

kerken, naast elkander gelegen, de St. Maartens- en St. Salvators-kerk, en aan

beide een even groot gezelschap van geestelijken verbonden, dat ieder zijne

eigen kerkdiensten waarneemt, zijn eigen munster of kloosterhuis bewoont,

zijne eigen goederen en inkomsten heeft en een monastiek leven voert , voor

zoo ver de zendingszaak, waaraan zich de broeders hoofdzakelijk gewijd heb-

ben, zulks veroorlooft. Wat aanleiding gegeven heeft tot het vestigen van

twee gelijksoortige stichtingen , zóó in elkanders onmiddellijke nabijheid en

echter van elkander afgescheiden , weten wij niet. Lieer dan ééne oorzaak kan

daartoe medegewerkt hebben: de oorspronkelijke kleinheid der gebouwen

van St. Maarten, zoo die het eerst werden opgetrokken, het karakter van

eenige nieuwe schenkingen of erfmakingen, waaraan bijzondere bepalingen

verbonden kunnen geweest zijn, of andere. Vast staat het intusschen, dat

beide gezelschappen steeds zekere zelfstandigheid tegenover elkander hebben
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gehad, dat beide kapittelen zijn geweest, die ieder hun eigen prelaten had-

den, en dat beide reeds vroeg bij gewigtige aangelegenheden gezamenlijk op-

traden , om met den bisschop en elkander de belangen der Kerk te beharti-

gen, ofschoon St. Maartens- of het domkapittel in vele zaken steeds den

hoogsten rang en den meesten invloed bleef behouden. Maar benevens deze

twee oude gezelschajipen van kanoniken, ontstonden te Utrecht, in de elfde

eeuw, nog drie andere, waarvan twee, bij de St. Pieters- en St. Jans-kerk,

door bisschop Bernulf (f 1054), 'en een derde bij de St. Marie-kerk, door

bisschop Koenraad , omstreeks 1088 , werden gesticht. Deze nieuwe kapit-

telen waren minder rijk aan leden, goederen en magt dan de twee oudere,

en vooral van het domkapittel in vele opzigten afhankelijk ; maar alle waren

echter invloedrijke ligchamen, die allengs zich aan het beheer van het bisdom

mede lieten gelden , en , althans omstreeks den aanvang der veertiende eeuw

,

zoo al niet vroeger, zich van tijd tot tijd, b. v. bij bisschopsverkiezingen,

met de kanoniken van St. Maarten en Salvator vereenigden , om met elkander

stemmen uit te brengen over dezelfde zaken , en onderling besluiten te nemen.

Als de vijf coUegiën van Utrecht aldus gezamenlijk optraden en tijdelijk tot

één ligchaam vereenigd waren , heetten zij het rjeneraal-kapïllel

.

Tegelijk met de domkapittelen ongeveer ontstonden overal in Europa, en

ook in ons vaderland, zoogenaamde collegiaal-herken, gewone parochie-kerken

,

waaraan een meer of min talrijk gezelschap van geestelijken was verbonden

,

die ook kanoniken heetten, en in den aanvang mede den regel van Chrode-

gang volgden , welke , hoezeer voor de dom-geestelijken gemaakt , in de

achtste en negende eeuw als het beste middel beschouwd werd , om alle kier-

ken bij een vroom leven te bewaren, maar later ook bij de collegiën dezer

kerken, als bij de kapittelen der kathedralen, bijna geheel veronachtzaamd

werd. Welke de oudste collegiaal-kerk buiten de stad Utrecht geweest is,

is misschien niet meer te bepalen ; maar dat er reeds opgekomen zijn in het

tijdperk der stichting en vestiging onzer Kerk valt niet te betwijfelen Eene

der oudste is zeker de St. Maartens-kerk te Emmerik geweest, dat vroeger

binnen de grenzen van ons vaderland lag, zoo ook de St. Odulfus-kerk te Stavoren

,

de Lebuinus-kerk te Deventer en anderen te Tiel , Oldenzaal , Eist en elders.

Opmerkelijk is het, dat de meeste der genoemde plaatsen, vooral Deventer,

Oldenzaal en Eist , bekend zijn als brandpunten , van waar , in de tijden onzer

geloofspredikers, de werkzaamheden der zending uitgingen. Waarschijnlijk zijn dan

van stonde af aan diezelfde oorden priestergezelschappen gevestigd geweest , die

sti'aks de gedaante van kapittelen verkregen, en zeker moet het uit den

ouderdom en de oorspronkelijke belangrijkheid van die collegiën verklaard

worden , dat sommigen nog eeuwen daarna het voorregt en de verpligting

hadden , om , zoo dikwerf als te Utrecht een nieuwe bisschop moest gekozen
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worden, hunne stemgeregtigden derwaarts te zenden, die dan met de leden

van het generaal-kapittel zamen werkten. Die bevoorregte collegiëu waren dat

van Emmerik, Deventer, Oldenzaal en Tiel of Arnhem i). Nog vóór het jaar

1300 bezat ons vaderland welligt reeds een twintigtal van collegiaal-kerken.

Maar vooral in de veertiende en vijftiende eeuw werden zij in steden en dorpen

alom zeer vermenigvuldigd. Bisschoppen en adellijken, geestelijken en rijke burgers

beijverden zich in dat tijdsverloop in ongeveer vijftig gemeenten , en misschien

meer, tot het oprigten van kapittelen, die meest alle aanzienlijke inkomsten ge-

noten en somtijds heerlijke kerken bezaten , welke zich nog in onze dagen niet

zelden laten kennen aan het voortreffelijk houtsneêwerk van het koorgestoelte

,

waarin de kanoniken voormaals hunne getijden zongen. Vraagt men, wat onze

vaderen tot die vlijtige kapittelstichting bewogen heeft , men denke dan vooral

aan het valsche begrip) der godsdienst , dat zij koesterden. Voor ons , Protestan-

ten , is de openbare eeredienst èn eene uitdrukking der godsdienstige beginselen

,

die in ons leven , èn een hulpmiddel , om die beginselen in ons te sterken : voor

de middeleeuwsche Christenheid was de eeredienst de godsdienst zelve. Mis-

sen en andere diensten in de kerk van den vroegen morgen tot den avond,

gebeden en gezangen in het koor bij dag en bij nacht, heiligdom naast hei-

ligdom , en veelheid van priesteren , om er zonder ophouden in te dienen —
dat , meende men , was Gode aangenaam en den menschen een gewis teeken

van den bloei hunner godsdienst ! Hieruit alleen laat zich begrijpen wat men

in vele steden van onzen tijd nog zien kan, kerken van de eerste grootte en

den kostelijksten aanleg, zóó digt bij elkander geplaatst, dat zij slechts

door eene straat of door een plein van geringe breedte gescheiden zijn -).

Daar de kapittel- of collegiaal-kerken in ons vaderland in de veertiende en

vijftiende eeuw zoo menigvuldig waren en het getal harer gezamenlijke leden

vele honderden van geestelijken bedroeg, die niet alleen boven de anderen in

aanzien verheven waren , maar ook aanmerkelijken invloed oefenden op den Staat

en de Kerk en op de algemeene beschaving onzer voorvaderen , achten wij

het niet ongepast, de zamenstelling dier coUegiën en het leven harer kanoni-

ken iets meer van nabij gade te slaan. Wij vestigen daarbij hoofdzakelijk

het oog op het domkapittel te Utrecht, niet alleen omdat dit het voor-

naamste was , maar ook omdat de statuten , waarnaar het was geregeld , in

het algemeen het voorbeeld leverden, waarnaar zich de overigen met meer

of minder naauwgezetheid voegden.

1) Het St. Walburgs-kapittel te Tiel werd in den aanvang der veertiende eeuw , ten ge-

volge van de hooggaande twisten der burgerij met de kanoniken, naar Arnhem verlegd.

3) Men herinnere zich b. v. de twee kerken op het Vrijthof te Maastricht, en andere

te Munster en elders. Te Utrecht stonden de Dom- en St. Salvators-kerk niet verder

van elkander dan genoegzaam was om ruimte te geven aan een' voetganger.
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Het personeel van liet domkapittel bestond uit veertig kanoniken, van

welke dertig de volle en tien de lialve inkomsten genoten. Onder hen waren

negen priesters , tien diakenen , tien subdiakenen en negen acolythen , welke

laatstvermelden op bmuien lageren trap van geestelijkheid bleven staan, zoo

lang zij uit de kapittelschool nog niet geheel ontslagen waren, ofschoon zij

aan de godsdienstoefeningen in het koor reeds deel namen. Onder de kano-

niken , die de volle inkomsten trokken , werden eenigcn als prelaten onder-

scheiden, die het ligchaam voorstonden en verschillende waardigheden bekleed-

den. De deken was de voorzitter des kapittels, wanneer het vergaderd was,

en nam de plaats des bisschops in bij de openbare godsdienstoefeningen, wan-

neer deze afwezend was. Hij had , na den proost , het eerste gestoelte in het

koor, en speelde eene gewigtige rol bij de voornaamste kerkzaken. De proost,

als aartsdiaken fungerende en daarom meestal ook zoo genoemd , stond , naar

kei'kregt, inderdaad onder den deken; maar daar hij een aanmei'kelijk deel

der kerkelijke jurisdictie aan zich toevertrouwd zag eu, gelijk wij later zien

zullen, het eerste aartsdiakenschap van het bisdom onder zijn beheer had,

zat hij in het koor op het eerste gestoelte aan de linkerzijde, en ging

in processiën naast den bisschop. De scholasticus bekleedde bij het kapittel

het ambt van cantor. Hij had bij de verschillende diensten den zang aan te

stemmen, maakte den rooster voor het dienstdoend personeel en gaf op, wat

op zon- en feestdagen gelezen en gezongen moest worden. Hij was daaren-

boven secretaris van het kapittel , die de brieven las en de antwoorden schreef,

en de verzorger van de kapittelschool, wien het opgedragen was, het oog te

houden over den arbeid van den schoolrector en de vorderingen en gedragin-

gen van diens discipelen. Hij zat in het koor naast den deken, en die zijn'

zetel naderden, moesten eene eerbiedige buiging maken, al was zijne plaats

ook ledig. De thesaurier van het collegie was de schatbewaarder van de sa-

cristie. Hij gaf de kleedingstukken , ornamenten en altaargereedschaj)pen uit,

naarmate zij voor de heilige handelingen benoodigd waren. Twee kanoniken

,

die den graad van priester bezaten , droegen de zonderlinge titels van „ car-

nifex" en „pistor," slager en bakker, omdat zij het bestuur over de voe-

dingsmiddelen hadden en aan de kapittelleden en scholieren de hun toeko-

mende aandeden vleesch , brood, visch, groenten, bier, wijn, enz. verstrekten.

De gewone weg tot het verkrijgen eener plaats of kanonikdij in het ka-

pittel, was het doorloopen der kapittelschool in de kwaliteit van kapittelscho-

lier, wien van wege het collegie zekere inkomsten waren verleend. Als een

zoodanige eenige jaren onderrigt genoten en zich in de kerkdienst geoefend had,

werd hij door den scholasticus geëxamineerd en te zijnen tijde aan den de-

ken voorgesteld, om uit de school ontslagen of „geëmancipeerd" te worden.

Wanneer de emancipatie had plaats gehad, dat gewoonlijk op twintigjarigen

leeftijd geschiedde, verkreeg hij verhoogde toelagen, totdat hij bij eenevaka-

I. 25
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ture onder de kanoniken werd opgenomen. Bij die opneming had hij een'

eed te doen, waarbij gehoorzaamheid aan den deken en de statuten werd ge-

zworen. Daarna ontving hij het barret, als teeken van zijn regt op het ver-

kregen ambt , en „ den vredekus" der domheeren , als bewijs van hunne toe-

genegenheid en hun broederverbond. Van zijne zijde schonk hij eene aanzienlijke

hoeveelheid wijn, of „wijn-penningen" aan het coUegie.

Ofschoon het in de veertiende en vijftiende eeuw bij onze domheeren nog

zeer goed bekend was , dat zij , volgens den eisch van het oorspronkelijke ka-

pittelwezen, een gemeenschappelijk leven moesten voeren, kwamen zij er in

hunne toenmalige statuten rond voor uit , dat zij dien eisch als verouderd be-

schouwden en niet meer verbindend. Zij bewoonden dan ook ieder zijn eigen

„ kloosterhuis" bij den Dom en elders in de stad , en kochten en verkochten die

huizen onder elkander naar believen. Anders was het met het „ choralen-huis ,"

dat aan de kerk behoorde, en door zestien koorknapen werd bewoond. Met

de gemeenschappelijke woning was ook de oude gemeenschap van tafel en

goederen verloren gegaan. Uit de inkomsten des collegies werden dagelijksche

en andere uitdeelingen gedaan aan de leden, uitdeelingen van eetwaren en

penningen, waarvan ieder verteei-de of spaarde, zoo veel hij wilde, en waar-

over niet zelden hooggaande twisten werden gevoerd, die het geestelijke ka-

rakter der kanoniken geene eer aandeden. Yoor velen schijnen de gewone

inkomsten niet geëvenredigd geweest te zijn aan hunne behoeften ofbegeerten.

Van daar dat sommigen zich in handelsondernemingen wikkelden, die afkeu-

ring verwekten, maar niet altijd geweerd werden. Van eenige kanoniken

weten wij , dat zij zich met het verkoopen van wijn en het houden van herber-

gen inlieten, wat aan de burgerij natuurlijk ergernis gaf, en vooral aan het

wijnkoopersgild , waarvan de leden niet konden „ concurreren" met de geeste-

lijken, die vrijdom van accijns hadden.

De kerkdiensten der kanoniken waren , ook nadat de eigenlijke nachtdien-

sten, die men oudtijds in het koor plagt te houden, in onbruik waren ge-

raakt, nog altijd zeer menigvuldig. Zij werden geregeld volgens een lijvig

boekdeel, „ordinarius" geheeten, dat al de handelingen van het gansche

kei'kjaar naauwkeui-ig omschreef , de missen, lessen, hymnen, enz. voor dag en

uur, en de kleeding der geestelijken en het altaar-ornaat bepaalde. Voor de

geregelde waarneming dier diensten zorgde „ de priester van de week ," die

van zaturdag tot zaturdag volgens eenen rooster op- en aftrad. Zijn post was

niet altijd gemakkelijk. Het blijkt toch uit vele documenten van dien tijd,

dat onze kooi'heeren maar al te dikwerf trage broeders waren, die dikwerf

maanden aaneen buiten Utrecht toefden, en dan alleen tot de dienst weder-

keerden , als de dagen der overvloedigste uitdeelingen naderden. Bij de dien-

sten heerschte overigens eene étiquette , die tot de kleingeestigste bepalingen

aanleiding gaf De statuten zeggen niet alleen, hoe de geestelijken in het
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koor moesten optreden en met welk gebaar zij liunne prelaten hadden te

groeten, maar zij schrijven ook de verschillende wijzen voor, waarop bij het

„ Pater noster" moest geknield worden , hoe men op het aangezigt moest

vallen en zich nu naar het oosten , dan naar het westen moest keeren

,

bij het wisselen der godsdienst-acten. In alles heerschte een droevig forma-

lisme, waarbij de geesten dof en de harten koud moesten blijven.

Hoezeer er in het kapittelwezen , blijkens het medegedeelde , maar al te

veel was, dat den Evangelischen Christen geene aangename herinneringen kan

leveren , men wane daarom niet , dat de menigvuldige collegiën , die hier te

lande bestaan hebben, voor het kerkelijk en maatschappelijk leven onzer vaderen

onvruchtbare instellingen zijn geweest. Het tegendeel is waar! Men zal dit

erkennen, als men bedenkt, dat niet alleen het domkapittel, maar alle an-

dere gezelschappen van dien aard hunne scholen hebben gehad , die , buiten

de kloosterscholen, eeuwen aaneen bijna de eenige instellingen van lager en

middelbaar onderwijs zijn geweest, waardoor niet alleen onder geestelijken,

maar ook leeken , de kennis en beschaving , die men bezat , bewaard en be-

vorderd werden. Onder de kapittelgeestelijken traden daarenboven niet zelden

vrome en talentrijke mannen op, die, ten gevolge van sommige liberale be-

palingen hunner statuten , eenige jaren aan bultenlandsche universiteiten , Pa-

rijs, Orleans, Oxford, Keiilen en anderen hadden doorgebragt, en daarna,

bij hun collegie wedergekeerd , als psedagogen
, geneesheeren , regts- en god-

geleerden het vaderland uitstekende diensten bewezen. In het algemeen mag

men aannemen , dat de meeste collegiën in meerdere of mindere mate brand-

punten der middeleeuwsche beschaving en dus voor de ontwikkeling van ons

volk onmisbaar zijn geweest.

m.

DE AARTSDIAKENEN EN DEKENS.

In de oudste tijden der Kerk reeds stond bij elk presbyterie aan het hoofd

der zeven of meer diakenen, die het had, een aartsdiaken, die aanvankelijk

wel de werkzaamheden zijner broederen bij de armverpleging zal geregeld

hebben. Allengs echter zag zich deze geestelijke eenen anderen werkkring opgedra-

gen. Hij werd, in dagelijksch verkeer met den bisschop, als het ware diens regter-

hand , zoowel bij de uitoefening der openbare eeredienst als bij het beheer der finan-

tiële en andere belangen der Kerk. In de middeleeuwen was der aartsdiakenen

ambt vooral niet minder ge\vigtig. Zij werden belast met het opzigt over de

mindere geestelijken, de priesters en overige klerken der dioecese, hielden,

als plaatsvervangers der bisschoppen, op bepaalde tijden het sendgerigt, en

oefenden een gedeelte der tucht uit. Doorgaans had men in de zesde en ze-

vende eeuw in elk bisdom slechts één aartsdiaken , die dan tegelijk proost van

25*
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het domkapittel was ; maar in volgende tijden als de bisdommen grooter wa-

ren geworden of sterker bevolkt , en liet getal der gemeenten en geestelijken

was vermenigvuldigd, bleek het, dat één aartsdiaken niet meer toereikend

was voor de vele werkzaamheden , die zijn deel werden. Nu werd hun getal

vermeerderd en hun arbeid verdeeld, en wel in dien zin, dat de dioecesen in

een zeker aantal districten werden gesplitst, die aartsdiakenschappen werden

genoemd, omdat aan het hoofd van elk district een aartsdiaken was geplaatst.

De geschiedenis des aartsdiakonaats in het bisdom van Utrecht is ons,

wat de oudste tijden betreft, onbekend. Maar men heeft alle redenen om

te stellen, dat de zaak hier ongeveer denzelfden loop zal gehad hebben als

elders. Waarschijnlijk was ook onze dioecese reeds sedert de elfde eeuw in

eenige kerk-districten verdeeld, die, later misschien vermeerderd, in de der-

tiende eeuw , zoo al niet vroeger , een getal van elf aartsdiakenschajjpen uit-

maakten , wier hoofden de proosten der vijf kapittelen van Utrecht en die

van andere collegiën waren. Het aanzienlijkste van de elf was dat van den

domproost. Het bevatte vooral de stad en een groot gedeelte der tegenwoor-

dige provincie Utrecht en het voornaamste deel van Holland en Zeeland.

Weinig minder uitgebreid was dat van den proost van St. Salvator, wiens

gebied verstrooid lag in Zuid-Holland , Noord-Holland en Friesland. Kleiner

waren de aartsdiakenschappen der proosten van St. Jan , St. Pieter en St. Marie

te Utrecht, en die der proosten van Tiel of Arnhem, Oldenzaal, Deventer

en Emmerik. Het geringste deel was onder den aartsonderdiaken van den

Dom gesteld; het omvatte slechts eenige dorpen inde omstreken van Utrecht

,

Jutphaas, Harmeien, enz. Veel belangrijker district was aan den proost van

West-Friesland te beurt gevallen. Deze had het opzigt over het grootste deel

van de tegenwoordige provincie Noord-Holland, en oefende daar in vele op-

zigten eene geheel eigenaardige magt uit , waarvan de oorsprong tot heden

niet genoeg bekend is. Hij had toch de volkomen bisschoppelijke jurisdictie

en vele regten, die zijnen ambtsbroederen in de overige aartsdiakenschappen

vreemd waren, en waarover met de geestelijkheid te Utrecht niet zelden

zware twisten werden gevoerd.

De hoofdwerkzaamheden der aartsdiakenen bestonden vooral in het houden

van het sendregt, zoolang dit niet in verval was geraakt^), het innen der

jaarlijksche schatting van de dekens en hunne onderhoorigen , het aanstellen

dier dekens, het bevestigen of inleiden der parochie-priesters, enz. Dat zij

ook in ons bisdom , even als in andere , dikwerf lastige prelaten waren , die

zich jegens geestelijken en leeken niet zelden hooghartig gedroegen en op al-

lerlei wijs misbruik maakten van hunne magt, lijdt geen' twijfel. Van daar

dat onze bisschoppen meermalen luide klagten over hen aanhieven. Jan van

Arkel beschuldigde hen in 1343, in een' open brief, van verregaande aan-

1) Zie boven, bl. 153.
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matiging en bemoeizucht, en hij verweet hun vooral, dat zij alom de regten

der parochiën kwetsten, en aan onkundige en zedelooze menschen kerkamb-

ten opdroegen. Wij moeten hierbij echter in aanmerking nemen, dat te dier

tijde en later onder onze aartsdiakenen maar al te dikwei'f Italianen en andere

vreemdelingen waren, die, buiten onzen bisschop en de kapittelen om, door

den Paus met hunne ambten begiftigd, die ambten uit louter hebzucht aan-

vaardden en ze doorgaans weder bij wijze van verpachting aan anderen over-

deden. Dat zij, die gewetenloos genoeg waren, om zich met zulken handel in te

laten , doorgaans plagen voor hunne onderhoorigen waren , laat zich begrijpen.

Gelijk het bisdom in aartsdiakenschappen was verdeeld, zoo was elk aarts-

diakenschap weder in eenige dekanaten gesplitst. Aan het hoofd dezer deka-

naten stonden dekens, in onderscheiding van die der kapittelen, gewoonlijk

land-dekens geheeten. Wanneer zij het eerst in het bisdom van Utrecht op-

getreden zijn , durven wij niet bepalen ; maar waarschijnlijk geschiedde dit

reeds vroeg, daar zij in de Duitsch-Frankische Kerk van de negende eeuw

voorkomen. In de veertiende en vijftiende eeuw waren zij bij ons menigvul-

dig. In het aartsdiakenschap van den domproost waren er minstens dertien,

in dat van den proost van St. Salvator ongeveer evenveel. Ieder land-deken

had eenige , soms vele parochiën onder zijn opzigt , met de daartoe bchoo-

rende geestelijken , over wie hij de goede tucht had te handhaven. Aan hem

was het opgedragen , de ontstane vakaturen aan den bisschop of diens officiaal

bekend te maken en het oog te houden over de kerkgebouwen der parochiën

,

de altaargereedschappen en kleederen , dat zij niet verwaarloosd of verkocht

of verpand werden. Daartoe hielden zij van tijd tot tijd kerkvisitatie , bij welke

gelegenheid zij ook naar den staat der zedelijkheid bij klerken en leeken

onderzochten, en, als het noodig was, kerkstraffen oplegden. Op zekere tijden

hielden zij daarenboven generaal-kapittel , vroeger maandelijks , later misschien

ééns in het jaar, of wanneer zij het nuttig achtten; dan kwamen al de pastoors

van het dekanaat zamen , om met elkander zekere godsdienstoefeningen te

houden en de belangen hunner parochiën te bespreken. Ook hier te lande

werden die bijeenkomsten j even als elders, waarschijnlijk met maaltijden be-

sloten, waarbij, naar men vreezen moet, niet altijd de matigheid werd be-

tracht^). Aan klagten over de aanmatigingen der dekens, hunne bemoeizucht

en inmenging in anderer regten, heeft het bij onze bisschoppen en vorsten

helaas ! niet ontbroken.

1) De maandelijksclie dekanaatvergaderingen heetten Jcaland-vergaderingen , omdat zij

op den eersten dag der maand gehouden werden. Van de kaland-maaltijden meent men

dat het woord kalanl , hlant, vTolijke klant of kwant afstammen zal.
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IV.

DE PASTOORS EN KAPELLANEN.

Ofschoon de pastoors — parochie-papen, plehanen, cureïten, rectoren heet-

ten zij bij onze vaderen — volgens Imnnen kerkelijken rang aan vele boven

hen geplaatste prelaten ondergeschikt waren , maakten zij toch in waarheid de

kern der gansche geestelijkheid uit. Zij hadden in steden en dorpen een ieder

zijne eigene parochie of kerspel onder zich , doorgaans uit eenige honderden

,

soms duizenden van gemeenteleden bestaande, met wie zij in dagelijksch ver-

keer waren, voor wie zij de sacramenten bedienden en die zij, zoo zij althans

hunne roeping vervulden, naar hunne behoeften onderwezen en tot een gods-

dienstig leven vormden. Zij hadden allen den graad van priesters (presbyteri)

bereikt en waren daartoe geordend door den bisschop van Utrecht of diens

suffragaan , nadat zij in eenige kapittel- of kloosterschool , of bij dezen of

genen geestelijke , het noodige onderrigt hadden genoten. Hunne standplaatsen

verkregen zij doorgaans, onder goedkeuring van den bisschop en aartsdiaken,

van hunne collatoreu. Deze collatoren waren in de oudste tijden onzer Kerk

gewoonlijk adellijke grondeigenaars, die voor hunne onderhoorigen kerken

hadden gebouwd en begiftigd, en daarvoor hot regt genoten van de daartoe

behoorende kerkambten met mannen van hunne keus te mogen bezetten. Maar

het lag in den geest der tijden klerken en monniken te begunstigen, en de

meeste wereldlijken deden vroeger of later afstand van hun patronaat ten

behoeve van kapittelen, abdijen en kloosters, die dan natuurlijk de pastoors-

plaatsen naar goedvinden vergaven en daardoor aanmerkelijken invloed op de

lagere geestelijkheid en gemeenten verkregen. Hier en daar echter bleef het

collatie-regt bij de hoeren en soms, zoo als in Friesland vaak plaats had, bij

de voornaamste gemeenteleden, eigengeërfden, die hunne kerken zamen ge-

bouwd hadden of onderhielden. Aan twistgedingen over de begeving der col-

latie heeft het helaas! ook in die tijden niet ontbroken. Een enkel voorbeeld

uit vele willen wij bijbrengen. Toen omstreeks 1365 het pastoraat van Scho-

nerwoerd vakant was geworden, werd die plaats door Otto van Arkel, den

Heer van genoemd dorp, aan „ een' goeden priester" begeven. Naauwelijks

was dit den proost van St. Marie te Utrecht ter oore gekomen, of deze

kwam in verzet. Hij beriep zich op zijn wezenlijk of vermeend regt , schonk

de parochie aan een' ander priester, en daagde den door Heer Otto aange-

stelde voor de geestelijke regtbank in de bisschopsstad. Toen de Heer dit

vernam, ontvlamde hij in hevigen toorn, en welhaast ontving de proost van

St. Marie een' scherpen brief, waarin hij aangemaand werd zich , zoo hij zijn

leven lief had , niet verder met deze zaak in te laten. De proost sloeg dezen

raad in den wind. Hij deed Heer Otto met zijn' geestelijke in den ban , en
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zond boden af, die de banbrieven zouden overbrengen. Toen die boden op

Otto's grondgebied kwamen, werden zij gevangen genomen, in zakken gebon-

den en verdronken. Hierop rigtte zich de proost met eene aanklagt aan het

pauselijk hof te Avignon. Terwijl de zaak daar hangende was, moest hij op

zekeren tijd te Vianen eenige kerkdiensten waarnemen. Heer Otto overviel

hem in de kerk en sloeg hem dood. Als nu de opvolgende proost van St.

Marie de zaak had overgenomen, zond deze eenige afgevaardigden naar Avi-

gnon. Otto haastte zich zijne dienaren op hun voetspoor te zenden, en de

afgevaardigden werden vermoord! Te vergeefs zocht de Utrechtsche geeste-

lijkheid verder regt bij den Paus. Heer Otto had een' zwager , die kardinaal

was; deze wist den adellijken collator en zijn' priester volledige vergiffenis te

verschaffen , en de proost van St. Marie liet voor 's hands alle verdere aan-

spraken op het patronaatregt van Schonerwoerd varen.

In de vier eerste eeuwen onzer kerkgeschiedenis was het getal der paro-

chiën betrekkelijk klein, een gevolg van de geringe bevolking des lands en

van eenige eigenaardigheden van de toenmalige kerkelijke wetgeving, die de

regten der oudste gemeenten beschermde. Waar eenmaal eene parochie en

parochie-kerk bestond, kon in hare onmiddellijke nabijheid niet ligt eene andere

ontstaan. De parochie-paap moest daar doorgaans bezwaar in zien. Hoe meer

gemeenteleden hij telde , hoe grooter zijne inkomsten waren , zijn aanzien en

invloed. Daar het intusschen , bij de toeneming der bevolking van steden en

dorpen, dikwerf voor één priester onmogelijk werd, zijne vaak wijd uiteen

wonende parochianen naar behooren te verzorgen, en het ook moeijelijk Avas

voor die parochianen zelven, hunne soms zeer ver afgelegene kerk te be-

zoeken, werd het reeds vroeg gewoonte, waar het noodig was, kapellen te

bouwen, die dan door zoogenaamde kapellen-papen of kapellanen werden be-

diend. Deze kajiellanen hadden in den regel hunne aanstelling van hunne

parochie-priesters , werkten als dezer vikarissen en waren hun verantwoordincf

schuldig. Gewoonlijk was het hun verboden kinderen te doopen, huwelijken

in te zegenen en biecht af te nemen. Die tot hunne kapellen behoorden,

konden op zon- en feestdagen hen de mis hooi'en lezen, maar moesten voor

het overige zich door den pastoor laten bedienen. In volgende tijden evenwel

werden vele kapellen, doch doorgaans niet zonder langdurige onderhandelin-

gen, tot parochie-kerken verheven, en groote parochiën werden niet zelden

gesplitst, waardoor liet getal der pastoors vermeerderd en dat der kapelLinen

verminderd werd. Dat sommige parochiën echter nog in de veertiende eeuw

uitermate groot waren, kan niet betwijfeld worden. Die van St. Nikolaas

te Utrecht was zóó uitgebreid, dat bij de haar toebehoorende kerk op ge-

meene kosten een paard werd onderhouden, waarvan de pastoor gebruik

maakte om naar zijne verwijderde geloovigen te rijden , als zij in stervensnood
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zijne diensten behoefden. Toen in 1346 de kerk van liaax* paard beroofd was,

stierven in het korte tijdsverloop, waarin men liet dier moest missen , sommige

gemeenteleden zonder „de genademiddelen" genoten te hebben, naardien de

geestelijke hen niet bij tijds had kunnen bezoeken.

DE SYNODEN.

De gewoonte van synoden te houden, vergaderingen van geestelijken van

verschillende rangen , zaamgekomeu om met elkander in o\-erleg te treden

over algemeene en bijzondere kerkbelangen , had in het tijdvak, waarin het

Christendom in ons vaderland gevestigd werd, eene merkwaardige ontwikkeling

ondergaan , welke ons inderdaad van den gemeedschapszin der toenmalige kler-

ken hooge gedachten zou inboezemen, zoo -n-ij niet wisten, dat de instellingen

,

waarin die ontwikkeling zich openbaarde, in het algemeen te dikwerf ver-

zuimd of op onheilige wijze onderhouden werden. Het beginsel was aange-

nomen, dat alle kerkoversten in hunnen eigen kring meer of min regelmatig

kerkvergaderingen zouden bijeenroepen , de land-dekens , de bisschoppen , de

, metropolitaan-bisschoppen en de Pausen. Zoo ontstonden de genei'ale kapittel- of

kaland-vergaderingen , die wij reeds vermeld hebben ^), de dioecesaan-synoden

,

de provinciaal-synoden en pauselijke synoden of conciliën, waarover wij hier

een en ander mededeelen.

Dat reeds in de dagen van Willebrord te Utrecht bij herhaling dioecesaan-

synoden werden gehouden, waarin al de geestelijken, die aan het hoofd der

reeds gestichte gemeenten stonden, of aan anderer stichting arbeidden, ver-

gaderd zullen geweest zijn , is door vele vroegere schrijvers verzekerd gewor-

den, maar in onzen tijd verworpen, omdat de bron, waaruit men dat berigt

putte, geen het minste gezag heeft. Intusschen blijft het mogelijk, dat Wil-

lebrord en Bonifacius van tijd tot tijd de voornaamste klerken van huiuie om-

geving hebben bijeengeroepen, om met hen over de gewigtigste aangelegen-

heden van het opkomende bisdom der Friezen te raadplegen. Zeker echter is

het , dat , zoo al niet in de negende en tiende eeuw , dan toch later sommi-

gen onzer bisschoppen hooge belangstelling voor het synodaal-instituut hebben

bewezen en alle moeite aangewend , om het te herstellen , als het onder hunne

voorgangers
,

gelijk maar al te dikwerf plaats heeft gehad , in verval was ge-

raakt. Inzonderheid hebben Jan van Syrik in de dertiende , en Jan van Arkel

in de veertiende eeuw , zich door hunne zorgen ten deze aanzien onderscheiden,

gelijk men nog heden bewijzen kan uit eene reeks van synodaal-brieven , die

merkwaardige akten of besluiten bevatten van onder hen gehouden vergaderingen.

1) Eoven, blz. 197.
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De wijze , waarop de synoden te Utrecht in de veertiende en vijftiende eeuw

gehouden werden , is ons uit de onuitgegeven statuten des domkapittels tamelijk

wel bekend, en wat die statuten voorschrijven, doet ons zien, dat te dier tijden

de vormen , welke sedert de elfde eeuw in de Duitsche bisdommen algemeen in

acht genomen werden, in de hoofdzaak nog dezelfde waren. Doorgaans hield

men één , soms twee vergaderingen ^s jaars , de eerste in April of Mei , de

tweede in October. De parochie-priesters en andere geestelijken, die moesten

opkomen, werden door brieven, soms met bedreigingen tegen die onwillig

waren, zamengeroepen. Als zij te Utrecht bijeenkwamen, vonden zij eene

ruime zaal bij den Dom behoorlijk voor de plegtigheid uitgerust. Aan het

einde dier zaal stond een voor die gelegenheid opgeslagen gestoelte met zeven

trappen, waarop de bisschop of zijn vikaris plaats moest nemen; in het mid-

den een ander , waarop des bisschops groote leenmannen konden zitten , als

zij opkwamen; langs de wanden waren banken voor de klerken aangebragt.

Op den eersten dag werden uitsluitend kerkzaken behandeld , waarom geene

leeken werden toegelaten. Een der voornaamste akten was dan ook „het bis-

schoppelijk sermoen," waarschijnlijk eene formulier-rede, die door den bisschop

of zijn plaatsverganger werd voorgedragen , en waarin den geestelijken hunne

voornaamste pligten werden herinnerd en eenige onderrigtingen en vermanin-

gen medegedeeld aangaande de geloofsleer , het uitoefenen der sacramenten

,

enz. Bij of in plaats van dat sermoen werd , sedert het midden der vijftiende

eeuw, een boekske van Thomas Aquinas voorgelezen, dat de geloofsartikelen

behandelde. Op den tweeden en derden dag waren ook leeken tegenwoordig,

de leenmannen of hunne afgevaardigden , en nu werden zaken van gemengden

aard besproken, voor klerken en leeken beiden meer of min gewigtig. De

besluiten , welke de synode genomen had , werden in schrift gesteld en , voor

zooverre zij alom bekend gemaakt behoorden te worden , in synodaal-brieven

aan de priesters van het bisdom toegezonden, somtijds met het bevel om ze

in de moedertaal voor de parochianen af te kondigen. Meerendeels betroffen

die besluiteia de kerkelijke tucht , huwelijkszaken , het onderhouden van feest-

dagen , aflaten , asylregt , enz.

Ofschoon de aartsbisschoppen van Keulen veeltijds even traag waren tot

het houden hunner provinciaal-synoden, als de bisschoppen van Uti-echt tot

het bijeenroepen hunner dioecesaan-vergaderingen , waren er ook onder hen

van tijd tot tijd, die het gewigt der instelling wisten te waarderen en daarom,

oudtijds tweemalen, later eens in het jaar, brieven aan de tot hunne provincie

behoorende bisschoppen lieten uitgaan , waarin hun bevolen werd op een' be-

paalden dag te Keulen te verschijnen , ten einde met elkander over de onder-

linge kerkbelangen te raadplegen. Of onze Utrechtsche kerkvoogden wel altijd

gevolg gaven aan ziilke oproepingen, valt te betwijfelen, daar zij met de

I. 26
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Keulsclie prelaten niet zelden in onmin, soms in openbaren oorlog verkeerden.

Maar zeker is het, dat zij meermalen gehoorzaamden en aan de provinciaal-

synoden deel namen. Zoo deed b. v. Odilbald bij herhaling in de negende

eeuw , Andries in de twaalfde , Hendrik van Verneburg in de veertiende.

Later schijnen onze bisschoppen soms hunne afgevaardigden gezonden te heb-

ben. Ook de besluiten der provinciaal-synoden werden in schrift gesteld en

aan de kathedraal-kerken der dioecesen overgemaakt, om daar somtijds in het

openbaar bekend gemaakt te worden. Die de akten der vergaderingen van Keu-

len, zoo als zij in handschriften en drukwerken tot heden bewaard zijn, doorleest,

zal zien , dat de zaken , welke zij behandelden , veelsoortig waren , maar dat de

belangrijkste de tucht , het leven en de verpligtingen der geestelijken betroffen.

Van pauselijke kerkvergaderingen, waartoe onze bisschoppen uitgenoodigd

werden, is slechts zelden spraak bij onze geschiedschrijvers. Toch weten wij,

dat onze Godebald in 1119 eene oproeping van Calixtus II naar de synode

van Kheims ontving, en dat hij door ziekte, volgens zijn zeggen, verhinderd

om te verschijnen , deswege van den Paus eene zijdelingsche berisping moest

ondergaan. Bisschop Guy van Avêsne treffen wij in 1311 te Vienne aan op

de beruchte kerkvergadering van Clemens V, welke de opheffing der orde

van de Tempelieren besloot, waaraan ook in ons vaderland gevolg gegeven

werd. Van de groote conciliën in Constantz en Bazel, in de eerste helft der

vijftiende eeuw gehouden, is het bekend, dat zij door vele geestelijken en

monniken , afgevaardigden uit verschillende deelen en corporatiën van ons land

,

werden bezocht, en dat door die vergaderingen nu en dan ook besluiten zijn

genomen, die voor onze kerkzaken en onze kloosterwereld, inzonderheid voor

de Broeders des gemeenen levens , meer of min gewigtig zijn geweest,

VI.

DE INKOMSTEN DER KERK EN DER GEESTELIJKEN.

Zullen wij van de geheele inrigting onzer middeleeuwsche Kerk een duide-

lijk denkbeeld hebben, dan is het noodig, dat wij ons ook met haar finantie-

wezen eenigermate bekend maken , en wij doen dit te liever , naardien in ons

hedendaagsch kerkelijk en burgerlijk leven zich nog verschijnselen voordoen,

wier oorsprong en wezen alleen kmnieu verklaard worden uit hetgeen de ge-

schiedenis leert omtrent de bronnen , waaruit aan de Kerk en de kerkelijken van

vroeger tijd de middelen van bestaan toevloeiden. Die bronnen waren voorna-

melijk schenkingen van levenden en legaten van afgestorvenen , tienden op gron-

den en andere eigendommen, offergaven en geschenken voor kerkelijke diensten,

ojDbrengst van kei-kelijke belastingen, enz. Laat ons zien, in hoe verre zij ook voor

het bisdom van Utrecht
,

gelijk voor andere dioecesen
,
geopend zijn geweest.

Hoe de Frankische vorsten, bij de invoering des Christendoms hier te
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laude, onze Kerk met aanzienlijke grondbezittingen begiftigden, werd den

lezer reeds vroeger medegedeeld ^). Gedurende de invallen der Noormannen

moet men vooronderstellen , dat de vorstelijke weldadigheid maar zelden haren

vrijen loop zal gehad hebben. Toch bevestigde koning Zwentibold, omstreeks

het jaar 893, de eigendomsregten der Utrechtsche Kerk, en zij had reeds toen

heinde en verre hare breede gronden niet alleen in het Sticht, maar ook in

Gelderland, Overijssel en elders, en daarenboven de tienden op de akkers,

tollen, enz. welke de koninklijke fiscus plagt te innen. Dat alles werd straks

vermeerderd door de vorsten van het Saksische huis, vooral door de Ottonen,

die den bisschoppeii niet zelden gansche graafschappen met landen, slaven,

visscherijen en andere eigendommen schonken. Doch het waren niet alleen de

vorsten , die de schatten der Kerk vermeerderden. Ook kerkvoogden , zoo als

bisschop Ansfried, en adellijke heeren en graven deden het naar hun voorbeeld.

Legaten van afgestorvenen stroomden onzer Kerk toe van de eerste dagen

harer wording door al de middeleeuwen henen. In de twaalfde en dertiende

eeuw begon de geestelijkheid in vele landen van Europa de stelling door te

drijven, dat geen testament mogt gemaakt worden, ten ware zij zelve door

eenigen klerk bij de akte vertegenwoordigd was, die dan natuurlijk den erf-

maker de belangen van kerken en kloosters kon herinneren. Zoo geschiedde

zeker ook hier te lande. De synode, die in 1287 te Luik gehouden werd en

waarvan de besluiten vele gemeenten van ons vaderland, in Noord-Braband

,

Zuid-Holland en elders, golden, beval allen priesters aan hunne parochianen

bekend te maken , dat zij , voor zoo verre het openbare regt hen niet bond

,

vrijheid hadden hunne testamenten te maken, zoo als zij het wilden, en dat

zij het steeds moesten doen in tegenwoordigheid van hunne pastoren en biecht-

vaders. Verder werd den priesteren op het hart gedrukt, de stervenden te

vermanen, om, in de eerste plaats, aan dè afdoening hunner schulden te den-

ken, en van het overblijvende, zoo veel zij goedvonden, aan het bouwfonds

der kathedraal te Luik, hunne parochie-kerk, armen, enz. te legateren. Uit

dezelfde besluiten blijkt echter, dat de burgerlijke besturen binnen het Sticht

van Luik van andere gedachten waren en beweerden , dat legaten aan kerken

en klerken niet ten uitvoer gelegd mogten worden , zoo de testatoren hunne

beschikkingen hadden gemaakt, „liggende op hunne legersteden."

Het begrip, dat leeken aan Kerk en geestelijken tienden schuldig zijn van de

opbrengsten van hunne landen, wateren, hunnen veestapel, enz. is inde Chris-

telijke Kerk, van het Mozaïsme overgenomen en door de zeden van vele hei-

densche volken bevestigd, zoo oud als de hiërarchie zelve. Li de zevende

eeuw begonnen de priesters der Angelsaksische Kerk de tienden van hunne ge-

meenteleden in te vorderen, en in de achtste eeuw werden zij ook in de op-

komende Duitsche Kerk geëischt. De Saksers hadden in den beginne een' sterken

1) Boven, bl. 160.

26*
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afkeer van het tiendregt, maar moesten het straks erkennen; en in een zeer

oud Friesch wetboek komt reeds de bepaling voor , dat de Christenen „hemel-

schatting" ^) aan de klerken hebben te betalen, maar niet meer „dan wettige

tienden aan den jn-iester, die de hoofdkerk [de parochie-kerk in tegenoverstel-

ling van de kapellen] bedient." In de twaalfde en dertiende eeuw was alom

de openbare tegenstand tegen het tiendregt der Kerk opgehouden en had de

voorstelling veld gewonnen , dat het geenszins op menschelijke willekeur , maar

op goddelijk gezag berustte. Toch waren er gedurig, ook bij ons, die zich,

in het oog der geestelijken, van hunne verpligtingeu niet behoorlijk kweten,

en daarom door onze bisschoppen en andere prelaten met kerkstraffen werden

geslagen; en als onze landen door watervloeden en andere algemeene rampen

werden geteisterd, waren er, die daarin de uitwerkselen zagen van Gods toorn

over hen, die der Kerke hare tienden onthielden.

De oude gewoonte der Christenheid, om bij de avondmaalsviering of mis

der geloovigen, zekere offergaven voor kerk en armen uit te reiken, werd

zeer zeker tegelijk met het Evangelie herwaarts gebragt, en is in later eeu-

wen niet in vergetelheid gekomen. Wij vinden er in alle tijden melding van

gemaakt en wel zóó, dat het blijkt, dat de offerenden bij de mis naar het

koor kwamen , om daar hunne penningen in een „ ofFerblok" te werpen , waar-

om dan ook, sedert den aanvang der dertiende eeuw althans, bij den aanbouw

der kerken somtijds gezorgd werd, dat hare oostelijke deelen op ruime schaal

werden aangelegd, „opdat de offerenden elkander niet zouden verdringen."

Opmerkelijk is het, dat, zoo niet overal, dan toch hier en daar, het gebruik

heeft bestaan, om, terwijl de offeranden werden uitgereikt, te gelijker tijd in

het koor de armen te bedeelen. Dat hieruit wanordelijkheden ontstonden , laat

zich begrijpen. Toen in 1156, op zekeren kerkdag te Utrecht , in St. Marie , de

mis werd gezongen, en de armen „onder het offeren'" op den priester te zeer

aandrongen, hief de koster zijne roede op, om de lastige vi-agers terug te

drijven. Ongelukkig raakte de stok de boven het altaar hangende bus (pysis),

waarin de gewijde ouwels voor de kranken-conununie werden bewaai-d. De

ouwels vielen op den grond en werden vertreden, en toen kort daarop de

bisschop van Utrecht eenen plotselingen dood stierf, werd die ramp aan Gods

wrake over het gebeurde bij de mis toegeschreven!

Ofschoon het ook in de middeleeuwen door pauselijke en andere kerkver-

gaderingen als een beginsel was aangenomen, dat de priesters van hunne pa-

rochianen voor kerkdiensten geene penningen mogten eisclien , valt het toch niet

te betwijfelen, of de klerken belooningen genoten voor de vervulling van

verschillende ambtspligten jegens hunne gemeenteleden. Het eiscJien van de zijde

der geestelijken was verboden, maar het betalen, in den vorm van vrije ge-

schenken van de zijde der leeken , werd veroorloofd , zelfs door den overigens

1) Himelscilda.



205

zoo strengen regel van Chrodegang van Metz. Het geVolg hiervan was, dat

penningen voor privaat-missen, die sommigen voor zich of voor anderen,

vooral in tijden van krankte of ander leed, lieten lezen, penningen voor het

afnemen van de biecht
,
ja giften van allerlei aard voor allerlei diensten , eene

gewigtige bron van inkomsten voor de pastoors werden. Daar het vrijwillig

geven van de zijde der parochianen echter niet altijd naar den wensch der

klei-ken ging , werden in sommige parochiën , door de kerkelijke overheden

,

tarieven gemaakt, die bepaalden, wat men voor elke kerkdienst, die men

genoot, verschuldigd was. Zoo geschiedde b. v. in 1277 in het kerspel van

Blijdenstede bij Meppel. Daar werd toen wet, dat ieder die twaalf jaren

oud was , een' denier had te betalen op de hoogtijden , en van 's gelijken op

Drievuldigheidsdag en eenige andere feesten ; bij den doop van kinderen moes-

ten de ouders een' halven denier brengen met eene waskaars; bruid en brui-

degom , die hun voornemen om te huwen lieten afkondigen , waren een' denier

en twee kuikens schuldig; bij begrafenissen werden offers van kaarsen en

boter geëischt, enz.

Aan jaarlijksche kerklasten , door de gemeenteleden op te brengen , ontbrak

het niet. De leeken betaalden aan hunne parochie-kerken „lampengelden" of

„waspenningen," die voor de verlichting en het onderhoud der kei'kgebouwen

kwamen. In buitengewone omstandigheden eischten de bisschoppen soms bui-

tengewone schatting van de gemeenten , maar jaarlijks ontvingen zij uit elke

parochie het zoogenaamde „synodaticum", dat oorspronkelijk voor het houden

van het sendgerigt werd uitgereikt.

Het beheer der kerkelijke finantiën behoorde, volgens het middeleeuwsch

kerkregt , evenzeer als volgens het oudere , aan den bisschop ; maar sedert

de elfde eeuw , toen de gansche kerk-organisatie meerdere ontwikkeling onder-

ging, kwamen nieuwe gebruiken in zwang, zonder dat het aangenomen be-

ginsel wettelijk werd opgeheven. Nu vloeiden bepaalde inkomsten in handen van

bepaalde personen en korporatiën , den thesaurier des bisschops , de proosten der

kapittelen , de fabrijk-meesters der kerken , enz. De uitgaven uit de verschil-

lende fondsen waren natuurlijk even veelsoortig als de behoeften : onderhoud

van de woningen der geestelijken , kerken , eeredienst
,
pensioenen voor uitge-

diende klerken, en wat er van dien aard meer was. Toen men in de der-

tiende, veertiende en vijftiende eeuw de meeste onzer kolossale kerken

bouwde, zocht men de daartoe benoodigde onkosten veelal te vinden uit af-

laatpenningen , die vooral uit de beurzen der geloovigen werden getrokken

door zoogenaamde „ questierders", rondreizende monniken of priesters, die in de

kerken hunne relieken-kasten openden voor de goede gemeente, en veertigdaagsche

en grootere aflaten toezeiden aan allen , wier penningen in het offerblok wer-

den gestort. Op die wijze verzamelden vooral de kanoniken van den Dom te

Utrecht jaarlijksche schatten, welke gedeeltelijk aan het optrekken derschoone
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kerk werden besteed , waarvan wij nog heden het koor en den toren bewon-

deren. Toch vloeiden de gelden voor dien bouw niet zoo gereedelijk toe, als

men welligt denken zou: nog heden bestaan er in handschrift vele brieven

betrekkelijk die kerk, vol klagten over geldgebrek bij de fabrijk-kamer , en

over de traagheid der Christenen in het bisdom tot het aanbrengen van finan-

tiële hulp.

Aan het einde onzer mededeelingen omtrent de geestelijkheid en inrigting

van het bisdom van Utrecht gekomen, zal de lezer met ons moeten erkemien,

dat onze middeleeuwsche Kerk inderdaad een wel georganiseerd ligchaam is

geweest , waarvan de vele leden op kunstige wijze zamengevoegd waren en een

geheel uitmaakten, zóó soliede, dat men het voor de eeuwigheid bestemd had

kunnen achten , zoo iets in de wereld der zigtbare dingen eeuwig zijn kon.

Toch is dat bisdom van Utrecht met zoo vele anderen van Europa vódr drie

eeuwen ondergegaan ! Die bewonderenswaardige keten van kerkmagten , waar-

van de eerste schakel door den kapelle-paap en de laatste door den bisschop

werd vertegenwoordigd, — de keten, die zoo wel vastgemaakt was aan den

aartsbisschoppelijken stoel te Keulen en den zetel des stedehouders van Petrus

te Eome — zij is verbroken geworden ! En wat is de hoofdoorzaak geweest van

het uiteen vallen eens ligchaams, dat zoo vele honderden jaren had geduurd?...

De inwendige levensbeginselen waren niet uit de hoogste waarheid! Het gan-

sche stelsel berustte op de valsche leer : dat de Christelijke Kerk haren pries-

terstand boven den leekenstand behoort te bezitten, en dat die priesterstand

zijne vele orden zal hebben, die onderling van elkander afliankelijk moeten

zijn. Men had de waarheid uit het oog verloren , dat alle geloovigen den Heer

tot priesteren zullen wezen, en de vermaning vergeten, dat Christenen op

godsdienstig gebied geene heerschappij mogen voeren over elkander. Maar wat

verzuimd en vergeten was , werd te zijner tijd herinnerd en in de bewust-

heid van honderdduizenden verlevendigd. Toen de Hervorming ook onzen va-

deren haar licht aandroeg, onderging hun kerkbestand eene herschepping,

waarbij de hoogere beginselen in de harten aan de oude levensvormen geene

plaats meer lieten. Zoo ging ook het oude bisdom van Utrecht voorbij met al

zijne instellingen , om , m den zin der middeleeuwen , wel nimmermeer hersteld

te worden. Maar wij klagen er niet over, dat het eenmaal en zoo lang be-

staan heeft. Het leverde aan onze voorgeslachten, in tijden van heerschende

onkunde, ruwheid en zedeloosheid, den kerkvorm, dien zij behoefden om

langzaam opgeleid te worden tot de beschaving en vrijheid eens meer geestelij-

ken levens!

W. MOLL.



VIERDE TAFEREEL.

KXiOOSTERGESTICHTEN EN KLOOSTERLEVEN.

Benedicttjner- , Cluniacenser-, Prémonstreiter- en Cistersiënser kloosterlingen.

Er is iiaauwelijks één woord , dat ons dieper in den geest der middeleeu-

wen inleidt, dat de licht- en de schaduwzijde daarvan scherper doet uitkomen

,

dat voor den Protestant ongunstiger beteekenis heeft, dan dat van klooster-

leven, kloostergeloften. En toch — zoo weinig als wij het kloosterleven in

beginsel kunnen huldigen, of daarin de zuivere uitdrukking van den geest

des Evangelies kunnen zien, hetwelk niet gebiedt aan de wereld te ont-

vlugten, maar veel meer in de wereld tegen hare begeerlijkheid te strijden,

en haar te overwinnen door het geloof; zóó weinig zouden wij het wagen

de eerste neiging en opwelling daartoe, gelijk zij in de menschelijke ziel is

ontstaan, als onchristelijk te veroordeelen. Zoo verre als wij zijn, het begrip

van monnikendeugd en heiligheid met dat van Christelijke volkomenheid te

verwarren, zoo verre zijn wij ook van de opregt-Christelijke vroomheid dier

mannen te verdenken, die als de stichters eener orde of als de hervormers

van het kloosterleven onder hunne tijdgenooten zijn opgetreden. Zoo weinig

als wij het oog mogen sluiten voor het kwade in en door de kloosters gepleegd

en bewerkt, waarvan, zonder overdrijving, een nachtelijk donker tafereel zou

kunnen worden opgehangen, zoo weinig mogen wij ook het goede miskennen,

dat voor de zaak der menschheid en der beschaving, gedurende de middeleeu-

wen, door diezelfde kloosters is gesticht geworden. En wie eenzijdig genoeg

alleen op de zwarte en donkere plekken in de geschiedenis der kloosters blijft

staren, hem zij herinnerd, dat ook de Hervorming der zestiende eeuw het

eerst van een klooster is uitgegaan, en dat de monnik van Erfurt en Witten-

berg de grootste held dier Hervorming geweest is.

Wij zullen dan in dit Tafereel een' blik op de kloosters en het kloosterleven

in ons vaderland slaan, zoo als zich dit, gewijzigd naar de orde waai'toe zij

behoorden, en de namen, die aan het hoofd dezer bladzijde vermeld staan,

zich in verschillende vormen geopenbaard heeft. Het zoude nogtans eene dorre

en afmattende taak zijn, de geschiedenis van zoo vele kloostergestichten , als
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er van de tiende tot de dertiende eeuw op onzen vaderlandsclien bodem zijn

verrezen, ook maar vlugtig te doorloopen. Daarom bepalen wij ons liever bij

de meest beroemde en voornaamste , en zullen trachten daarin aanschouwelijk

te maken , wat bij elke stichting bijzondere opmerking verdient. Wij kiezen

daartoe de vier beroemde abdijen van Egmond, van Bijnslurg , van Middel-

hirg en van Aduard.

I.

BENEDICTIJNEK.

Aan het hoofd van alle klooster-orden in het westen , staat Benedictus van

Nursia, die in het jaar 529 , in eene romanesk gelegene wildernis van Campanië

,

het beroemde klooster Monte Cassino stichtte, dat, het eerst naar zijnen naam

genoemd , aan ontelbare inrigtingen , welke allen dezelfde regelen en voorschrif-

ten volgden , het aanzijn zoude geven. Het verstrekt den stichter dezer orde

tot onvergankelijke eer, dat hij, welk een vriend der eenzaamheid en afzon-

dering hij zijn mogt, beducht voor de afdwalingen der verbeeldingskracht,

geen bloot bespiegelend, maar veel meer een werkzaam leven aanbeval, dat

aan den bloei en de bevordering der wetenschappen kon worden dienstbaar

gemaakt; dat hij, bij de geloften van armoede, kuischheid en gehoorzaam-

heid , aan de kloosterlingen , voor het eerst door hem onder het bestuur van eenen

abt of vader geplaatst , in eene reeks van voorschriften , de uitgebreidste en

werkdadigste menschenliefde inprentte. Met ongeloofelijke snelheid breidde zich

deze orde over verschillende volken uit. Geen land in het noorden en westen

van het Christelijk Europa, dat niet een aantal Benedictijner-kloosters bezat.

Bevreemdend zou het echter kunnen schijnen , dat ons vaderland hierop eene

uitzondering maakte , dat de negende eeuw reeds ten einde liep , zonder dat

wij hier te lande eenige klooster-instelling vennogen aan te wijzen. Wij zouden

schier geneigd zijn, deswege tot eene mindere overhelling tot het kloosterleven

in ons oorspronkelijk volkskarakter te besluiten, indien wij niet in den veegen

toestand van het pas gekerstend en door vijandelijke invallen geteisterd Ne-

derland de voldoende oorzaak van dit verschijnsel konden vinden. Keeds was

de tijd van frissche levenskracht voor deze orde voorbij ; reeds waren de

dagen der gi'ijsheid en des vervals voor haar genaderd; reeds had algemeene

slapheid de gestrenge opvolging van de regelen van Benedictus vervangen

,

en de dringende behoefte aan hervorming doen ontstaan , toen in de tweede

helft der tiende eeuw, de abdij van Egmond als het eerste Benedictijner-klooster,

dat wij kennen, op den vaderlandsclien bodem verrees. Eenigen tijd stond deze

alleen; maar nadat bisschop Ansfried in den aanvang der volgende eeuw het

klooster HeiUgenlerg bij Amersfoort had gesticht, scheen de zucht voor het

kloosterleven algemeener bij onze landgenooten te ontwaken. Hiervan getuigden
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(Ie abdijen van Oostbroek en het adellijk stift van Ondwijk (Aldvica) , beide in

de nabijlieid van Utrecht gevestigd. Friesland bezat een aantal kloosters, die

tot de Benedictijner-orde behoorden, op Ameland, te Stavoren, Appingadam

en elders ; Zeeland , slechts één , Hemelpoort of Porta coeli geheeten en eerst

later ontstaan; maar al die gestichten werden verre overschaduwd door

DE ABPIJ VAN EGMOND.

De naam van Egmond, die voor ons, als Nederlanders, zulke grootsche

herinneringen uit het verledene oproept, was reeds liij de eerste invoering

des Christendoms hier te lande met eere genoemd , en bestemd , om vele eeuwen

achtei'een , met buitengewonen glans omstraald , in de geschiedenis onzes va-

derlands te blinken. Het dankte dien luister zijns naams niet enkel aan het

ridderlijke bui'gslot, dat hier in de middeleeuwen verrees, maar veel meer

nog aan zijne overoude abdij, welke niet minder door letterroem dan door

aanzien en rijkdom is vermaard geworden, en even als die te Rijnsburg, als

eene vorstin in de rij hai'er zusteren, met magt en heerlijkheid is gekroond.

Wij herinneren ons, hoe op de grafstede van Adelbert, den apostel van

Kennemerland , al spoedig eene kapel was verrezen , waarin menig pelgrim

,

maar ook menig met kwalen en krankheden bezocht lijder , in het geloof aan de

wondermagt des Heiligen, kwam nederknielen en aanbidden. Diederik of Dirk I ,

die de rij onzer graven opent , beschouwde het daarom als eene hoogst be-

langrijke gift, dat hem deze kapel, met eenig grondbezit daaraan verbonden,

door Keizer Karel den Kale ten geschenke werd afgestaan. Hij meende

van zijne ingenomenheid daarmede niet beter te kunnen doen blijken , dan

door het kranke en halfverwoeste gebouw beter en schooner te doen verrij-

zen, en op dezelfde plek een vrouwen- of nonnenklooster te stichten, dat uit

Engeland of Frankrijk zijne eerste bewoneressen ontving. Het was daarbij zijn

wensch, die ook vervulling erlangde, dat zijn stoffelijk overschot, naast dat

zijner gemalin, eens in dit heiligdom zijne laatste rustplaats zoude vinden.

Al spoedig bleek het echter, dat dit oord, hetwelk, gelijk vroeger door de

herhaalde invallen der Noormannen , thans nog door de strooptogten der West-

Friezen onophoudelijk verontrust werd, weinig geschikt was om aan de hier

gevestigde kloosterzusters tot een veilig en vreedzaam verblijf te verstrekken.

Dit bewoog Dirk II het houten klooster, dat tot hiertoe door de zusteren

was bewoond , maar reeds meermalen de roof der vlammen was geworden , af

te breken, en door een welversterkt steenen gebouw te doen vervangen. Daar

hij nogtans vreesde , dat het zwakkere geslacht ook daar zelfs niet veilig ge-

noeg zoude zijn, bragt hij de nonnen naar Bennenbroek over, waar haar

een beter toevlugtsoord bereid was , en de nieuw verrezene en bevestigde

abdij werd thans tot een monnikenklooster van de orde der Benedictijnen ingerigt.

I.
* 27
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Hoewel toch ook deze kloosterbroeders eene geheel andere roeping hadden

ontvangen, dan eene veste tegen een' vijandelijken aanval te verdedigen, hij

wist het bij ervaring, dat de monnik dier dagen, waar de nood dit eischte,

geenszins schroomde het krijgszwaard te omklemmen, ofden maliënkolder onder

de grove pij te verbergen. Hij mogt het er alzoo voor houden , dat deze veel

beter tot kloeken wederstand zouden geschikt en bereid zijn; en hij had zich

in deze verwachting ook geenszins bedrogen : want toen weinige jaren later

het dorp door de plunderende West-Friezen nagenoeg geheel werd plat gebrand

,

bleef de nieuw gestichte abdij onaangetast of men stiet daarvoor het hoofd.

Ziedaar dan den oorsprong der zoo beroemde abdij van Egmond! Moge de

opsierende of verdichtende legende met hare vroegste geschiedenis veel fabel

-

achtigs vermengd hebben — de hier medegedeelde bijzonderheden mogen ge-

noegzaam gewaarboi'gd heeten.

Volgens de oudste afbeeldingen der abdij, welke tot ons gekomen zijn, had

zij reeds in dit eerste tijdperk van haar bestaan geheel het voorkomen van

een welommuurd kasteel. Zij vertoonde alzoo veel meer het beeld van een'

zwaar geharnasten, van top tot teen gewapenden ridder, dan van den vreed-

zamen monnik, die opgesloten in zijne cel zijne getijden leest. Was zij van

wege hare stichting van hoog adellijke afkomst , ook in volgende tijden ver-

loochende zich deze hare oorsprong niet. Gedurende een vijftal eeuwen bleef

zij het gevierde en begunstigde troetelkind van Hollands graven , die als met

elkander wedijverden, om haar door steeds vernieuwde giften en weldaden

tot steeds hoogeren bloei en luister te verheffen
,

gelijk het koor harer kerk

door de aangroeijende rij der grafelijke tomben en praalgraven steeds prach-

tiger versierd werd. Dirk II had bij de giften van zijnen voorzaat, uitbrei-

ding van grondbezit en andere vorstelijke geschenken gevoegd. Zijne gemalin

Hildegardis rekende het een pligt der vroomheid , aan zijne nagedachtenis ver-

schuldigd, dit voorbeeld te volgen. — Zijne zonen, Ai'noud en Egbert, die

later den aartsbisschoppelijken zetel van Trier beklom, drukten de voet-

stappen huns vaders. De meesten zijner opvolgers , Floris I , Floris II
,

Dirk V en Dirk VI toonden, hoezeer de bloei dezer stichting hun ter harte

ging. Schier jaar opjaar zag de jeugdige abdij, in landhoeven , weiden en akkers

,

door de heffing van tienden , het regt van visscherijen , den vrijdom van tollen

en cijnsen , hare inkomsten vermeerderen , hare bezittingen zich uitzetten en

aangroeijen; terwijl het inwendige van het gebouw, door de rijke geschenken

van kerk- en outersieraden , van kostbare tapijten en goud- en zilverwerk steeds

gi'ootere schatten verborgen hield. In gelijke mate stegen ook de magt en het

aanzien van den abt, die aan het hoofd dezer stichting was geplaatst. Oor-

spronkelijk bestemd om slechts de eerste in den kring zijner kloosterbroeders

te zijn, en het gezag eens vaders uit te oefenen, werd hij weldra met al

het gezag eens aardschen regters bekleed, en eindelijk als „abbas regalis", als
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de bijzondere plaatsbekleeder van den Paus, met de pauselijke versierselen omhan-

gen. Geheel de omtrek , ook het nabijgelegene Alkmaar was gehouden zijne regt-

spraak te eerbiedigen , waarvan geen hooger beroep op eene andere vierschaar be-

stond. — Langen tijd evenwel was de abt van Egmond op geestelijk gebied aan

Utrechts bisschop onderworpen gebleven ; maar ook deze staat der dienstbaarheid

zou worden opgeheven. Wij vernamen in een voorgaand Tafereel , ^) hoe graaf

Dirk VI het beleg voor Utrechts veste sloeg ; maar , na reeds overwinnaar in het

veld te zijn gebleven , het hoofd demoedig voor den kerkvoogd boog , toen deze

met vlammend oog, met dreigend gebaar, en den banvloek op de lippen, in

zijn plegtgewaad hem tegentrad. Wrokkend van spijt had deze vorst het be-

sluit genomen om zijn erf te verlaten , en de ongeloovigen in het Heilige

land te gaan bestrijden. Op zijnen togt derwaarts knielde hij te Eome aan

den voet van den pauselijken stoel. Hij bekwam den apostolischen zegen, en

nam deze gelegenheid waar , om het geestelijk oppergezag over de abdijen van

Egmond en Eijnsburg aan den Paus aan te bieden, eene opdragt, welke door

Imiocentius U gereedelijk aanvaard werd. Beide aanzienlijke stiften, welke

hierdoor het zoogenoemde PrivUegium exemtionis ontvingen, waren van nu af

regtstreeks onder het toezigt en de bescherming van het Opperdoofd der Kerk

geplaatst, van elk ander geestelijk gezag onafliankelijk en aan de magt van

den Utrechtschen bisschop nagenoeg geheel onttrokken. — Zelfs toen Inno-

centius IH , in zijnen overmoed, zoo vele landen raei hei Interdict oïAen groet-

ten kerkdijken banvloek sloeg, breidde hij , als een blijk der meest onder-

scheidende gunstbetooning , zijne armen zegenend over deze stichtingen uit.

Ook in zulke tijden van schrik en rouw, waarin het altaar , van zijne ver-

sierselen ontdaan , ledig stond en de stem des priesters zweeg , mogt alleen in

Egmonds abdij de hoogwaardige plegtigheid der mis gevierd en het sacrament

des altaars bediend worden. Bij zoo vele exemtiën
,
privilegiën en vrijheden

,

oefende de abdij in het tijdperk van haren hoogsten bloei over vier en twintig

kerken en vijf en twintig kapellenarijen hier te lande het patronaatregt uit.

De eeredienst werd binnen hare rijk versierde wanden met den plegtstatigsten

luister gevierd. Nieuwe kapellen en saci'istijen verrezen. Het hoofdgebouw

,

gedurig viitgelegd en verfi-aaid, werd van eenen steeds broederen gordel van

nieuwgebouwde vertrekken en woningen omgeven; en wie in den aanvang

der zestiende eeuw, in het liefelijk oord, waar zij te midden van bloeijende

tuinen en boomgaarden verrees, den blik op haar vestigde, gelijk zij op de

hiernevens gevoegde plaat staat afgebeeld , moest meenen , eerder eene kleine

,

maar rijke en welvarende stad, dan een kloosterstift te aanschouwen.

Niet altijd evenwel heeft de zon des voorspoeds met onbewolkten glans op

hare daken geschenen. De Egmond er abdij heeft, gelijk ieder menschelijk

1) Zie boven blz. 161. vg.
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leven , zeer afwisselende lotgevallen gehad , en ook bange dagen en tijdperken

doorleefd. Zulk een tijdperk was voor liaar aangebroken , toen de gravin Pe-

tronella , weduwe van Floris II , dezelfde , die wij later in de geschiedenis

zullen ontmoeten, haren kapellaan Anselinus aan de kloosterbroeders als abt

had opgedrongen, onder wiens beheer de abdij als op den rand van haren

ondergang gebragt werd , totdat , door de tusschenkomst van den Utrechtschen

bisschop Andreas , een andere abt , Walter , uit den vreemde geroepen , in

zijne j)laats werd aangesteld , wien de eere toekomt , de abdij met eene krach-

tige hand uit haren vervallen staat weder te hebben opgebeurd. Andermaal trok

een dreigend onweder over haar hoofd te zamen, toen de krijgshaftige Adel-

heide
,
gemalin van Dirk VII , ter beteugeling der West-Friezen opgetrokken

,

zich met haar ki'ijgsvolk te Egmond nedersloeg. Grenzelooze verwarring

heerschte nu binnen de ontwijde kloostermuren. Orde en tucht waren ver-

dwenen ; en de abdij zag zich genoodzaakt , al hare inkomsten aan het inge-

legerde krijgsvolk ten beste te geven.

Zelfs de schittering des voorspoeds word hier de vruchtbare moeder niet

enkel van toenemend inwendig bederf, maar ook van uitwendig leed. De

veelheid harer wereldlijke bezittingen maakte een gestreng beheer, dat aan

onderscheidene rentmeesters werd toevertrouwd, daarvan noodzakelijk. Zou

de zorg voor het aardsche niet geheel die voor het hemelsche verdringen, dan

moest den abt een Befensor of Advocahts Ecclesiae ter zijde staan
,
geschikt en

bekwaam om de abdij tegenover elk staatsligchaam te vertegenwoordigen, en

hare regten te handhaven. De keuze van dien advokaat , aanvankelijk aan den

abt verbleven , bepaalde zich doorgaans op een' der aanzienlijksten van den

lande. Later evenwel eigenden de heeren van Egmond
, gerugsteund door een

grafelijk besluit, zich het regt toe, de vas(e advokaten der abdij te zijn; en

hieruit werd eene reeks van twisten geboren , waarvan men naauwelijks in de

geschiedenis van één onzer vaderlandsche kloosterstiften de wedergade zal aan-

treffen , en waarbij beurtelings de bescherming van Hollands graaf, beurtelings

de tusschenkomst van Utrechts bisschop , hoe noode men ook diens gezag erkende

,

of ook de uitspraak van den Paus, als den oppersten regter, werd ingeroepen.

Zoo verschillend als de lotgevallen waren der abdij, zoo verschillend zal

ook wel , in den loop dier tijden , de zedelijk godsdienstige toestand geweest

zijn. Hoogst moeijelijk blijft het altijd, op den afstand van zoo vele eeuwen,

daarover onpartijdig en met genoegzame kennis van zaken te oordeelen. Naast

voorti-effelijke abten vinden wij ook onwaardigen genoemd, die met de be-

wijsstukken van de inkomsten der abdij doorgingen, om die elders in overdaad

te verteren , terwijl anderen door spaarzaamheid een aanzienlijk vermogen wisten

over te leggen. Het ontbreekt in hare oude oorkonden geenszins aan vele en

schoone proeven van milddadigheid jegens de armen. Het geeft ons intusschen

geen liefdelijk beeld van den vrede en de eendragt , die er binnen deze
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kloostermuren gelicersclit hebben , als wij in den twist tiissclien den abt en den

lieer Willem van Egmond van „ vechtende monniken" vinden gesproken , welke

deze meende te mogen vonnissen. De opheffing van het geestelijk toezigt en

de staat van onafliankelijkheid , waarop deze abdij zich verhief , moesten wel eene

wijde deur aan vele misbruiken openen. Over verslapping van tucht en orde

,

over de weerspannigheid of zedeloosheid der monniken vinden wij herhaalde

klagten geuit. Wel werden, onder het grafelijk bewind van Jan van Beij eren

,

gelijk ook vroeger en later , pogingen ter hervorming gedaan , maar deze liepen

vruchteloos af. Voor een oogenblik mogt het „ doet boete en bekeert u" langs

de gewelven van koor en kloostergangen weergalmen , maar deze stem was

,

even als de echo van het kerkgezang , wanneer het orgel zweeg , haastig weder

weggestorven. Toen eindelijk Nikolaas V meer doortastende maatregelen ter

hei-vorming der abdijen van Egmond en Rijnsburg wilde nemen, en het voor-

bereidend onderzoek aan eenen abt van Trier had opgedragen , vond hij niet enkel

bij de kloosterlingen, maar ook bij den overigens hervormingsgezinden Philips

van Bourgondië een' even ongedachten als kloeken wederstand , waardoor de

ditmaal goede bedoelingen des Pausen althans grootendeels werden verijdeld.

Wij achten alzoo geen te gestreng of te bezwarend vonnis te spreken , wan-

neer wij beweren , dat de abten en hunne onderhoorigen hoe langer zoo meer

van de gestrenge regelen der Benedictijner-orde zijn afgeweken , en dat

velen der kloosterbroeders in wereldzin en ongebondenheid geheel het geeste-

lijk karakter van hunnen stand hebben verloochend. Doch wij haasten ons,

na deze eenigzins donkere teekening, de Egmonder abdij nog uit een ander

en belangwekkend oogpunt te beschouwen , waarbij zij, van een helder en

liefelijk licht overstraald, zich van de gunstigste en voordeeligste zijde vertoont.

Hoeverre de geest van den vromen Benedictus ook van deze stichting scheen

geweken , datgene toch wat een der schoonste en duurzaamste karaktertrek-

ken der door hem gestichte orde uitmaakte , hare zucht tot gezette arbeid-

zaamheid en hare liefde tot de letteren , vinden wij geheel in de Egmonder

abdij weder. Treed in uwe verbeelding dat aloud en eei'waardig gebouw bin-

nen ! Gij ziet reeds kort na de stichting een der kloostervertrekken voor eene

boekerij ingeruimd, welke aan de mildheid van sommige edelmoedige gevers

haren oorsprong te danken liad, en door den ijver van letterlievende abten,

een' Stephanus , Alardus , Walter e. a. , in het verzamelen van handschriften

,

gestaag uitgebreid en vermeerderd werd. Dat handschrift der Evangeliën , blin-

kende van goud en edelgesteenten, in zóó kostbaar gewaad gehuld, dat de

^'ingeren het naauwelijks wagen te beroeren , is eene gift van Egbert van Trier.

Schijnt dit geschenk meer bestemd om met zeker gevoel van eerbied bewon-

derend aangestaard dan gebruikt en gelezen te worden, gij vindt er nevens

prachtige psalm- en getijboeken, ook een aantal geschriften tot dagelijksch

gebruik der monniken vereenigd. Werp een' blik in een der aangrenzende ver-
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trekken ! Het is het Scriptorium. Gij ziet er eenige kloosterbroeders , over hun

werk gebogen, ijverig met het afschrijven van boeken bezig, terwijl anderen

,

ScJtolasters genoemd , aan zeker aantal scholieren onderrigt in het schrijven ge-

ven. Wij behoeven de breede lijst van H S S. , vroeger te Egnrond aanwezig

,

gelijk wij die nog bezitten , slechts vlugtig met het oog te doorloopen , om ons

te overtuigen , welk eenen voor die dagen rijken en zeldzamen letterschat deze

boekverzameling bevatte. Voeg hierbij een groot aantal oude Charters en ge-

schiedkundige HSS., die op deze lijst niet vermeld staan, maar toch, gelijk

wij van elders weten, hier bewaard werden , uitnemend geschikt, om over onze

vroegste geschiedenis en bepaaldelijk over het tijdperk der grafelijke regering

een helder licht te doen opgaan. Het moge al minder juist zijn , de Egmonder

abdij de oudste Charter-kamer der HoUandsche graven te noemen , maar zeker

is het , dat zij als de wieg en bakermat onzer vaderlandsche geschiedenis , gelijk

die het eerst werd in geschrifte gebragt , beschouwd mag worden. Binnen deze

kloostermuren leefde en werkte eens vermoedelijk onze Melis Stoke. In de

hier aanwezige amialen en andere oude gedenkstukken hebben later de Beka,

Heda en Joannes a Leydis, wel niet huune eenige, maar toch belangrijke

bronnen gevonden, waaruit zij hunne mededeelingen hebben geput. Plaatsen

wij dit alles vereenigd voor onzen geest, dan gewis! onderschrijven wij gaarne

het gunstig oordeel , dat de abdij van Egmond als eene ster in den nacht der

middeleeuwen heeft geblonken, naast Utrechts beroemde kapittelschool met

eere verdient genoemd te worden, en nog altijd aanspaak mag blijven maken op

de dankbare herinnering en vereering der nakomelingschap.

Wat was er van deze rijke en aanzienlijke boekverzameling, wat van zoo

vele onschatbare gedenkstukken der oudheid, wat van zooveel aardsche heer-

lijkheid geworden en overgebleven , toen deze beroemde abdij , in den aan-

vang van den tachtig]arigen oorlog, geheel te gronde ging? Helaas! buiten

het weinige wat de voorzienige zorg van enkele kloosterlingen nog tijdig aan

het dreigend gevaar had weten te ontrukken , was alles met eene balddadige

hand vernield, of der vernietiging prijs gegeven. Reeds in het jaar 1567 , toen

Brederoo's knechten stroopend Kennemerland afliepen , had de abdij , en meer

dan waarschijnlijk ook hare boekerij , veel en zwaar geleden. Na de overgave

van Haarlem, toen Alkmaar met een beleg werd gedreigd, werd Egmond,

als bolwerk ter afwering van den naderenden vijand bestemd, binnen de uiterste

verdedigingslijn getrokken. Wat er kostbaars of bruikbaars in de abdij werd

gevonden , werd voor goeden prijs verklaard ; koper en metaal tot oorlogstuig

versmeed, het lood van trans en daken tot kogels omgesmolten. Sonoy en

zijne ruwe krijgers hielden hier huis. Wij kennen hunne leus : „Liever Turksch dan

lMapscV\ en lezen daarin de voorspelling van het lot , dat der abdij wachtende

was. Den 7<ï™ Junij des jaars 1573 zag men al hare trotsche gebouwen, in

rook en vlammen gehuld, tot pi;in te zamen storten.
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Twee eeuwen laug bleven nog de uitgebrande geraamten van de torens

der abdij-kerk als eenzame zuilen der herinnering staan ; maar ook deze wer-

den, iu den aanvang onzer eeuw, door den moker des sloopers geslecht, en

voor afbraak geveild. Wel mogt een onzer vaderlandsche dichters ^) deze

daad van Vandaalsche onverschilligheid als eene heiligschennis
,
jegens het voor-

geslacht gepleegd, betreuren. Wel mag het als een bittere en bijtende spot van

de vernielende magt des tijds met de menschelijke vergankelijkheid, en alle

aardsche grootheid en heerlijkheid heeten , dat thans in Alkmaars straten hier

en ginds , in stoep en dorpel , die tot ingang voor eene nederige woning

dienen , de grafzerken zijn weder te vinden , die eens het gebeente van Hollands

graven overdekten. Vruchteloos vraagt thans het zoekend oog des wandelaars

,

die in deze streken doolt, naar de plek, waar eens de beroemde abdij van

Egmond heeft gestaan.

n.

CLÜNIACENSERS.

De behoefte aan eene hervorming van het kloosterleven deed zich in de negende

en tiende eeiiw steeds dieper en algemeener gevoelen. De geest van den H. Be-

nedictus leefde en werkte niet meer in zijne volgelingen. Weelde en wereld-

zin waren , tegelijk met de rijkdommen , welke van alle zijden daarin zamen-

stroomden , in de kloosters doorgedrongen , die nog altijd naar zijnen naam

zich noemden, maar zonder zich veel over de handhaving of toepassing der

door hem voorgeschrevene regels te bekommeren. Door het ontwakend ge-

voel dier behoefte gedreven, had reeds Benedictus van Aniana eene poging

tot hervorming gewaagd; maar wat hij vruchteloos ondernam, of wat hem

grootendeels mislukte , dat werd gelukkiger tot stand gebragt door de con-

gregatie van Clugny. Deze congregatie, — naar een klooster in Boiu'gondië,

door den vromen Berno gesticht , aldus genoemd , — stelde zich, onder de leiding

harer abten Odo en Odilo, niet enkel ten doel, de schier verstorvene regels

van Benedictus als in het leven terug te roepen, maar ook door de stipte in-

achtneming van een aantal meest uitwendige voorschriften , eene nog gestren-

gere kloostertucht in te voeren en te blijven handhaven, dan oorspronkelijk

aan de Benedictijner-orde eigen was. Hiertoe behoorde ook het gebod der

stilzwijgendheid , hetwelk de kloosterlingen uren achtereen verpligtte
, geene

andere spraak dan die der teekenen en gebaren te bezigen. — Geëvenredigd

aan de gestrengheid dier voorschriften, was ook de strafoefening op de over-

tredingen bepaald. De schuldige kloosterbroeder of zuster kon, naar bevind

van het misdrijf, tot driemalen gegeeseld, en in nog enger en doodscher cel

,

1; 1). J. van Lennep.
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enkel met brood en water gevoed , gedurende een geheel jaar worden inge-

kerkerd. Het lag geheel in den geest dier tijden, dat het voorbeeld van zulk

eene vroomheid bewondering ,
geestdrift en navolging wekte. Steeds grooter werd

het getal der kloosters in en buiten de grenzen van Frankrijk , waarover de

magtige invloed van Clugny zich deed gelden. Meest alle vroeger gestichte

vrouwenkloosters namen, zoowel in Dultschland als in Frankrijk, half vrijwil-

lig, half gedwongen, dezen regel aan. Men heeft lang getwijfeld of er ook

in ons vaderland een Cluniacenser-klooster hebbe bestaan , maar bij het ver-

nieuwde onderzoek der geschiedenis is gebleken , dat ook de zusters in het

meest beroemde adellijke kloosterstift , hetwelk op onzen vaderlandschen bodem

is verrezen , mede behoord hebben tot de orde der Benedictijnen , levende naar

de regels van Clugny. ') De lezer heeft reeds met mij gedacht aan;

DE ABDIJ VAN RIJNSBUKG.

Wie in onze dagen het eertijds bloeijende en welvarende maar thans ver-

vallen Rijnsburg bezoekt, 'en naar de bouwvallen harer eens zoo beroemde

abdij mogt vragen, ziet zich een' ouden tuinmuur als het laatst en eenig

overblijfsel van zoo veel verzwonden magt en grootheid aangewezen. Zekerlijk

is er onder de kloostergestichten in Nederland, de abdij van Egmond uitge-

zonderd, geen enkel te noemen, dat in roem der vermaardheid kan wedijve-

ren met de abdij van Rijnsburg. Schoon zij in wetenschappelijke verdiensten

verre beneden deze hare zuster en mededingster als ook beneden die van

Aduard staat , of naauwelijks genoemd mag worden ; in rijkdom van bezittin-

gen, in veelheid der gunstbewijzen, haar door Pausen en wereldlijke vorsten

verleend, staat zij nevens haar, en meer nog dan deze, is zij door den glans

van adellijke en ridderlijke geslachten overstraald en in het dichterenlied ver-

lieerlijkt geworden. De geschiedenis van beide abdijen, — waartusschen een

naauwe band der gemeenschap , maar ook geen geringe naijver op elkanders voor-

regten bestond , — draagt zekeren trek van gelijkheid en overeenkomst op het

gelaat , welke ons reeds aanstonds bij de vermelding van den oorsprong der

Rijnsburger abdij , even als later bij de herinnering van haar tragisch uit-

einde , op eene treffende wijze zal in het oog vallen.

J) Uoor den Hoogleeraar Eoijaards , iu zijne „ Geschiedenis dir Christelijke Kerk in Neder-

land gedurende de middeleeuwen," werd dit nog ontkend; maar hetgeen door den Heer Scho-

tel in zijn' verdienstelijken arbeid * de abdij van Kijnsburg" is aan het licht gebragt,

gedoogt niet langer op dit punt eenigen twijfel te koesteren. Het verschil zelf is nogtans

van te geringer beteekenis , daar de Cluniacensers ,
gelijk uit deze opgave zelve blijkt

,

eene vertakking der Benedictijnen geweest zijn , en de overmatige gestrengheid van Clugny

wel allerminst te Rijnsburg is toegepast.
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Diederik of Dirk II, dezelfde, aan wien de abdij te Egmond hare sticlitinw

dankt — had te Kijnsbiirg, na een bloedig treffen, eene beslissende overwin-

ning op de West-Friezen behaald. Dankbaarheid voor de bevochten zege dreef

hem aan, op het slagveld zelf, aan zijnen beschermheilige eene kapel te wij-

den. Het was op deze plek , dat later het klooster van Rijnsburg verrees

;

maar het is eene dwaling onzer oudste geschiedschrijvers , wanneer zij reeds

deswege graaf Diederik voor den stichter der abdij laten doorgaan.

Naast deze kapel liet de graaf zich een jagthuis bouwen , waar een gedeelte

des jaars doorhem, door zijne nazaten , ook door Petronella, weduwe van graaf

Floris II, halve zuster van Keizer Lotharius , werd doorgebragt. Deze vorstin,

welke op het inwendig bestuur der Egmonder abdij zulk een' heilloozen invloed

had uitgeoefend, kwam tot het, in zijne gevolgen, zoo gewigtig besluit, om

het jagtslot, dat zij bewoonde, ineen convent voor geestelijke zusters te ver-

anderen. Mogen wij aan de aloude berigten , welke hieromtrent tot ons gekomen

zijn
,
geloof slaan , dan zal Keizer Lotharius , op verzoek zijner zuster , een

zeker aantal nonnen uit een Saksisch klooster , Lutterlinogeburg , derwaarts heb-

ben overgeplaatst.^) Wat hiervan zijn moge , twijfelachtig schijnt het wel niet,

dat aan gravin Petronella de eere toekomt , de eigenlijke stichteresse der abdij

van Rijnsburg geweest te zijn.

Nadat de kapel en het jagtslot waren afgebroken, Averden de grondslagen

der abdijkerk en van het vrouwenklooster gelegd, en tien jaren arbeids tot

den opbouw besteed. Omstreeks het jaar 1133 mogt de grootsche stichting

voltooid heeten , welke , bij hare inwijding door den bisschop van Utrecht , aan

de H. maagd en den martelaar Laurentius plegtig werd opgedragen. Naauwelijks

echter had de nieuw gevestigde abdij eene halve eeuw bestaan , of de beide

hoofdgebouwen , een roof der vlammen geworden , lagen geheel in puin verzon-

ken ; maar zij verrezen , nog prachtiger en luisterrijker dan voorheen , uit hunne

asch. De abdij zelve won in den loop der tijden door tal van neven-gebouwen

(waaronder inzonderheid het gebouw door de abdis Elburg van den Boetselaer

,

tot herberging van hoogaanzienlijke gasten gesticht , het bewonderend oog des

vreemdelings naar zich trok) gestaag in omvang en uitgebreidheid. Geene af-

1) De juistheid dezer opgave is in den laatsten tijd betwijfeld. Vreemd moet het zeker

luiden, dat Petronella de poort van haar gesticht het eerst voor dezulken zal ontsloten

hebben, wier wangedrag, naar luid dier zelfde oorkonde, eene verplaatsing naar elders

had noodzakelijk gemaakt , en kwalijk is dit berigt overeen te brengen met de getuigenis

der ingetogenheid en vroomheid , aan de eerste Eijnsburger zusters toegekend. Meent men
nogtans aan deze opgave zich te moeten houden, dan dient men de gissing te omhel-

zen, door Dr. E. B. Swalue voorgedragen, (Archief voor Kerkgeseh. Dl. XII. blz. 403.)

dat de Saksische nonnen , die herwaarts overkwamen , wel onberispelijk van wandel ge-

weest zijn, maar dat de overgeblevenen in dat klooster iets later, wegens berispelijk

gedrag , niet naar Eijusburg maar naar elders zijn overgebragt , welke gissing door een

verschil in de opgave der jaartallen begunstigd wordt.

I. 28
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beelding uit die vroegere eeuwen is der verwoesting des tijds ontgaan. Geene

teekenstift vermag hier aan onze verbeelding ter hulpe te komen; maar de

uitgestrekte oppervlakte, welke hare bouwvallen nog lang na de slooping ble-

ven beslaan , het groot aantal van zalen en vertrekken , waarvan wij de uaauw-

keurige beschrijving bezitten, de hoogopgevoerde lofspraak van vroegere

schrijvers: dit alles wettigt de uitspraak volkomen, dat de abdij van Eijnsburg

een der achtbaarste en sierlijkste gebouwen geweest is , waarop het voormalig

Holland kon bogen ; een gebouw , dat in zijne hoog verhevene torenspitsen

,

zijne breed opgetrokken gevels en muren het merkteeken zijner edele afkomst

droeg , en zijne bestemming , als religieus maar te gelijk hoogadellijk stift , als

voor ieders oog te lezen gaf.

Al laat het zich betwijfelen , of reeds de vroegste bewoneressen van Rijns-

burg allen van hoogaanzienlijke geboorte geweest zijn , het lag toch geheel in den

geest en de bedoeling der stichteresse en der vroegste abdissen , dat deze abdij

aan adellijke jonkvrouwen, die de begeerlijklieden der wereld wenschten te

ontvlieden, eene wijkplaats moest openen. En wat door het gebruik was in-

gevoerd , dat werd later door Innocentius III tot wet verheven. Bij pauselijke

breve werd het getal der jonkvrouwen , die hier den sluijer mogten aannemen,

op veertig bepaald, die allen van vaders en moeders zijde (zwaard en spille),

vanedelen bloede moesten zijn, en bovendien in de opgaande lijn vier kwartieren

van adellijke voorzaten hadden aan te wijzen. En welke afwijking van de

gestrenge kloosterregels men ook mogt dulden, deze bepahng werd met de

meeste gestrengheid gehandhaafd. Zoo men al in andere adellijke stiften, zoo

als Leeuwenhorst, Oudwijk, e. a. minder naauwziende was, hier mogt niet

de geringste smet op het blazoen kleven ; en werkelijk vinden wij
,
gedurende

vele eeuwen , de bloem van Hollands adel , de Bredei'ode's , de Teylingens , de

Wassenaars, de van Boetselaers, in dit kloosterstift vereenigd.

Geen wonder dan ook , dat de abdij van Eijnsburg niet minder dan die te

Egmond, de bevoorregte — haast hadden wij geschreven de vertroetelde

—

dochter en gunstelinge der Pausen en wereldlijke vorsten is geworden. Al de

vrijheden, privilegiën en exemtiën, die wij bij Egmond te vermelden vonden,

zien wj ook aan Rijnsburg geschonken. Alleen van den Paus afhankelijk

,

was zij aan geene aardsche magt schatting , aan geene geestelijke magt verant-

vvoordmg schuldig. Toch wisten Utrechts bisschoppen, als vikarissen van den

pauselijken stoel, met het regt van visitatie en consecratie der nieuw be-

noemde abdis, hier eenigen meerderen invloed te verwerven. Ook hier bleef het

vergund , in tijden , waarin het gansche land als met den vloek van het Interdict

was beladen , met geslotene deuren , zonder klokluiden en met zachte stem , de

dienst voor het altaar te verrigten. Bovendien verleende Innocentius IV

de magtiging aan de abdij, om al de erfenissen te aanvaarden, welke aan de

geestelijke zusters , indien zij niet het kloosterleven omhelsd hadden , zouden
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zijn ten deel gevallen; eene vergunning, welke onmetelijke rijkdommen in

hare schatkist deed zamenvloeijen. Geen wonder dan, dat Rijnsburg, in het

bezit van een aantal vrije heerlijkheden, dorpen en landerijen gesteld, die

zij in onderscheidene gewesten telde, in inkomsten en aardsclie goederen —
welke onder het beheer van drie rentmeesters waren geplaatst — Egmonds

rijkdom nabij of te boven streefde. Geen wonder dan, dat Hollands graven

ook hier hunne grafsteden bouwden, en er eene eere in stelden, eene hunner

loten of aanverwanten tot het gestoelte der abdis te zien verheven. ') Geen

wonder, dat Eijnsburgs geestelijke jufferschaar, meermalen dooreen' stoet van

ridders en edelknapen omstuwd , met al de courtoisie en galanterie der mid-

deleeuwen gevierd en bejegend werd. Geen wonder eindelijk , dat gelijk Rijns-

burg een' kleinen staat met eene eigene hofhouding binnen den staat uitmaakte,

zoo ook de abdis zelve , die binnen de abdij hare eigene kapel en hare vorstelijk

gestoffeerde vertrekken had , als eene vorstin werd gehuldigd , voor Avie zelfs de

magtigsten der aarde het gekroonde hoofd eerbiedig kwamen nederbuigen. Begeert

gij eene enkele proeve uit de geschiedenis ? Zie Keizer Karel V, in het jaar 1537
,

van eenen schitterenden hofstoet omgeven, in aantogt naar 's Hage ! Als blijk

van hulde wordt hij te Oegstgeest door de abdisse van Rijnsburg , Maria van

Tautenberg, aan het hoofd harer geestelijke dochters te paarde, ingewacht;

maar naauwelijks heeft de Vorst haar bemerkt, of hij stijgt uit zijnen wagen,

treedt haar een eindweegs te gemoet , ontbloot het hoofd met den eerbiedigen

groet: „mijne gebiedende Vrouwe van Rijnsburg!'^ laat de linkerknie op de

aarde rusten , en blijft deze houding bewaren , totdat de abdis , met al de

hoffelijkheid eener vrouw , hem smeekt zich op te heffen.

Wenscht gij eenen blik op het kloosterleven dezer geestelijke zusters te

slaan? — Genoeg was er in de ordonnantiën van Rijnsburg
,

gelijk deze in 1254,

nadat eene hervorming dringend noodig was geworden, bij vernieuwing wer-

den ingevoerd , wat de gestrenge regelen van Clugny in herinnering bragt.

Gehoorzaamheid was de eerste en voornaamste pligt. Onbepaalde, schier on-

begrensde eerbied werd voor de abdis gevorderd. Van bijzonder eigendom

mogt naauwelijks eenige sprake zijn. Milddadigheid jegens de behoeftigen

,

en volijverige dienstbetooning jegens hulpbehoevenden en ongelukkigen , wer-

den, geheel in den geest van Bonedictus, aan de zusteren ingeprent. Eenvoudig

als hare leefwijze moest ook hare kleeding zijn. Het eenkleurig zwarte ge-

waad werd alleen afgewisseld door den effen witten doek, welke strak om
het hoofd zat geplooid, en daarover hing weder de zwarte sluijer tot op

de voeten neder. Al de uren van den dag hadden hunne vaste bestemming,

en de heilige verrigtingen , daaraan verbonden, waren als op een muzijkblad

voorgeschreven. Verplaatsen wij ons in het binnenhof der abdij ! De vroege

1) Onder de abdissen van Eijnsburg tellen wij, onder anderen, Sophia, dochter van

graaf Dirk VI, en Ada, dochter van graaf Willem van Holland.

28*
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ochtenddienst is reeds voorbij. Het is des morgens acht ure. De kloosterklok

luidt en duidt aan , dat er eene doode wordt begraven. Al de zusteren zijn ver-

pligt zich op het kerkhof te verzamelen en de lijkdienst in de kerk bij te wonen.

Het is elf ure. De reventerklok noodigt de zusteren in het eetvertrek tot den

maaltijd en , terwijl deze genuttigd wordt , wordt door de reventer-vrouwe een

gedeelte der H. Schrift, of uit eenig ander boek van devotie voorgelezen. Nog

tweemalen , te vier en te zeven ure , zien wij de zusters derwaarts wederkeeren

,

en wie ze op de lage smalle banken zag geschaard , om zich met kaas en l:irood

en eene teug bier of melk te voeden en te verkwikken , zou kwalijk kunnen

vermoeden , welke prachtige feestmalen , die wij later zullen hebben te vermel-

den, binnen die zelfde kloosterwanden werden aangerigt. Zoowel in het koor

als in het slaapvertrek (dormtoir) moest een diep stilzwijgen worden in acht geno-

men, dat gedurende al den tijd, die er tusschen het avondgebed (completoriuni)

en het ochtendgebed (de primen) verliep, onafgebroken bewaard moest blijven.

De dag der consecratie, waarop eene adellijke jonkvrouw gereed staat den

sluijer (de wijle) aan te nemen, is aangebroken. De tijd der voorbereiding

(noviciaat) , of het proe^aar is voorbij , en zij heeft plegtig verklaard in haar voor-

nemen te volharden. Eeeds den vorigen dag zijn de ouders en bloedverwan-

ten der novice met trompet en klaroengeschal ontvangen, met haar en de

abdis aan het hoofd, de zalen der abdij rondgeleid en aan een feestelijk ban-

ket onthaald. Thans zal de plegtige wijding zelve plaats hebben , welke door

den abt van Egmond verrigt moet worden. Ten derde male wordt de novice,

nog altijd in het wereldlijke kleed , aan de abdisse en de kloosterzusters voor-

gesteld. Deze nemen de aanstaande bruid des hemels in haar midden en ge-

leiden haar naar het koor der kerk, welke voor deze plegtigheid buitenge-

woon opgesierd en als in dubbel feestgewaad getooid is, en de consecratie

begint. Gedurende een gedeelte der dienst blijft zij zitten ; maar op een' ge-

geven weuk rijst zij van haren zetel op. Het offertorium wordt gezongen;

het gewone altaargeschenk met bevende hand gebragt. Onder toespraak en

gebeden verdwijnen de donkere of blonde lokken voor de schaar, die haar

het solvend hoofdhaar ontneemt , en vallen in den schoot van eene , die ze als

een aandenken der geliefde en verlorene bewaart. Het wereldlijke kleed glijdt

haar van de schouderen. Het geestelijk gewaad wordt haar aangetogen. Zij

zweert, met onverbrekelijke trouw de belofte der kuischheid te bewaren, der

abdisse gehoorzaam te zijn , afstand van alle aardsche bezittingen te doen , en nim-

mer het klooster te verlaten. Het orgel valt bruisend in , in gebed en gezang

wordt die gelofte aan den hemel opgedragen en het werk der wijding is vol-

bragt. In plegtigen optogt keert de trein uit de kerk naar het groothuis te-

rug, waar andermaal het feestmaal wacht.

Gelukkig zoo de nieuwgewijde non , als zij aan den avond van dien gewig-

tigen en beslissenden dag harer dierbaarste betrekkingen heeft vaarwel gezegd

,
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en iii hare cel met hare stille overpeinzing is alleen gebleven , voor goed met

de wereld gebroken heeft , indien de gedachte aan God en aan den hemel , en de

vrede des gemoeds geheel hare ziel vervtdlen.

Zal zij voor goed met de wereld hebben gebroken? — Het kost ons eenige

moeite , dit van de meeste Rijnsburgsche kloosterzusters te gelooven. Zeker

is het althans, dat dit gesticht eene slechte wijkplaats kon heeten, om voor

de bekoring en verzoeking van wereldsche geneugten , vermaken en begeerlijk-

heden genoegzaam beveiligd te zijn. Hoe weinig de bovenvermelde voorschrif-

ten, schoon in de statuten van Ada van Holland, Beatrix van Reymerswaal

en den deken van St. Paucras vernieuwd en herhaald , met gestrengheid zijn

nagekomen , of hoe veelvuldige uitzonderingen zij gedoogden — dit zal de vol-

gende schildering ons leeren , welke in dit Tafereel allerminst mag ontbreken.

De talrijke bezoeken, door Hollands graven en edelen aan de Eijnsburger

abdij gebragt, hadden de gedurige herhaling van feesten en maaltijden ten

gevolge, waarbij het soms lustig genoeg toeging, en waaraan in keur van

spijzen en wijnen niets ontbrak, wat de meest verfijnde weelde dier dagen

vermogt uit te denken. Welk een stroom van licht schittert er door de ven-

steren der groote kloosterzaal ? De graaf van Holland is vroegtijdig uit 's Hage

gereden om op Rijnsburg te ontbijten en het noenmaal te houden, en is tot

laat in den avond gebleven, om met de jufferen te hovéren en te dansen.

Wat heeft den leeuwenwachter der grafelijke menagerie, met eenen luipaard aan

de keten , of dien guichelaar tot vertooning zijner kunsten en snakerijen naar

Rijnsbui'g gevoerd? De vrouwe van Holland heeft ze derwaarts gezonden, om
ook de abdis en de jufferen te vermeiden. Welk eene vrolijke drukte en be-

weging heerschen er in en rondom de abdij ? Welk een gejoel vult de straten

van Rijusburg? Het is kort vöór Allerheiligen, de dag der rekening, die als

de blijdste dag van het jaar gevierd wordt, waarop volksfeesten worden ge-

geven, waaraan dorpers en scholieren deelnemen, en waarin ook de abdis en

de juffers zich komen verlustigen. Hoe davert het voorplein zoo van het hoef-

gestamp der snuivende rossen? Het is met ridders en knapen gevuld, die

met ongeduld op de jufferschaar wachten, om te zamen met deze een' wan-

delrid te ondernemen of het jagtvermaak te genieten , in den uitgestrekten en

digtbewassen Haarlemmerhout.

Ligt er iets ergerlijks voor ons gevoel in de voorstelling van geestelijke

zusters , die , gelijk reeds Oudaen heeft gezongen

,

Des morgens, naar de kloosterwet,

Hier passen op haar kerkgetijen

,

En des namiddags spelerijen,

Aen Jonkers rug te paard gezet. ^)

1) „ Het blijkt wel niet ," zegt de Heer Schotel , „ dat zij na den noen haar geestelijk ge-

waad aftegden ; maar toch er lagen prachtige kloederen , habyten van goud en zilverlaken

,
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men vergete niet , tot verzachting en verschooning hierbij in rekening te

brengen , wat de geest dier tijden medebragt ; dat ook bij dergeUjke vermaken

de welvoegelijkheid in den regel bewaard bleef; dat wij althans in de geschie-

denis dezer abdij geene schandalen der onzedelijkheid vermeld vinden ; en — wat

wel het meest geschikt zal zijn om het gestrengste oordeel te ontwapenen of

zachter te stemmen — dat de kloosterzusters van Eijnsburg door eene waarlijk

beminnelijke liefdadigheid jegens de armen hebben uitgeblonken en tot een'

zegen der lijdende menschheid geweest zijn.

„ Zie, hoe reppen zich de vingeren der leekezusters om schoeisel en klee-

deren voor de nooddruftigen gereed te hebben , tegen den winter ! Hoe rooken

de schouwen in binnen- en buitenkeukens , waar brood, meelspijzen en soep

voor de armen , die zich aan de kloosterpoort verdi-iugen
,
gebakken en bereid

worden. Wagens, zwaar met levensbehoeften beladen , rijden de schuren binnen.

Schepen en schuiten , met hout en turf bevracht , varen naar de grijze abdij.

Geneesmiddelenen verkwikking, bedden en liefderijke verzorging wachten de

kranken in de infirmerie." ^) Driemaal 's weeks geschiedde de uitdeeling aan

behoeftigen, wier getal over de tweeduizend beliep. Toen in het jaar 1557

Holland door den zwaarsten hongersnood geteisterd werd , werd de liefdadigheid

der abdij met tranen der vurigste dankbaarheid gezegend. Geen' der hon-

gerigen , die als verdorde geraamten en uitgebleekte schimmen rondom het

klooster zwierven , zond zij onverzadigd henen , en hare tijdig aangebragte hulp

redde duizenden in den omtrek van den vreeselijken hongerdood. Voorwaar

!

als wij zóó de christelijke liefde en mededeelzaamheid tot behoud van anderen

werkzaam zien, dan worden wij geneigd, onzen Tollens na te zeggen:

» Niet -waar? Zij mogten vrolijk zijn,

Die Juffers in den kloosterdos;

Zij mogten schaatren aan 't festijn

,

En galopperen door het bosch;

Wie zou niet blij zijn van gemoed ,

Die de arme naasten kleedt en voedt?"

Toch lag in deze wereldsche rigting, — waardoor men zich steeds verder

van het gestrenge kloosterleven verwijderde , — het zaad van haren ondergang

,

welke wel door de Hervorming is verhaast, maar niet had kunnen achter-

blijven , nadat men van Keizer Karel V de vergunning verzocht en verkregen

had, dat het convent van geestelijke vrouwen te Rijnsburg tot een coUegie van

kanonikessen mogt verheven worden. Hiermede werd door de zusteren de vrijheid

in de garderobe, edelgesteenten en paarlen in de cofferkens." En, ik moet er bijvoegen,

de waarschijnlijkheid pleit er voor , omdat wij ook van de adellijke juffers in andere

abdijen , bepaaldelijk van die van Oudwijk vermeld vinden , dat zij des namiddags het gees-

telijke gewaad met hare eigene wereldsche kleeding verruüden.

1) Woorden van Schotel, Abdij van Rijusburg, blz. 299.
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bedongen en verkregen, om, schoon in de orde opgenomen en ingewijd, tot den

ki'ing harer betrekkingen te mogen wederkeeren of daarin te blijven voort-

leven ; maar ook hierin lag de voorspelling harer nabijzijnde ontbinding en

vernietiging. Nog spoediger evenwel dan deze stap kon doen vreezen , werd dit

vonnis aan haar voltrokken. Het beleg van Leiden noopte de laatst overge-

blevene zusters, die voor de verlatene altaren hare tranen en gebeden bleven

plengen, tot eene overhaaste vlugt. Maanden lang bleven nu de Spanjaarden

in het klooster genesteld; doch— niet zonder zeker smartgevoel kunnen wij het

nederschrijven , — het was niet hunne hand
,
gelijk men langen tijd geloofd

en beweerd heeft— maar de hand der Leidsche bm-gerij , welke op een' harer

strooptogten de ledige gebouwen ten laatste aan brand en verwoesting prijs

gaf, waardoor de zoo beroemde abdij in een' doodschen en uitgestrekten bouw-

val werd herschapen.

m.

PRÉMONSTKEITER-KLOOSTEELINGEN.

Li de nabijheid van hetDuitsche stadje Vreden, niet verre van Cleef en onze

vaderlandsche grenzen, werden in den zomer van het jaar 1114 twee ruiters

door een allerhevigst onweder overvallen. Aan de zijde van een' bediende reed

de edelman Norbert, te Xanten geboren, die aan het hof van den aartsbis-

schop van Keulen en van Keizer Hendrik V reeds meer dan één kanonikaat

bekleed, maar tot hiertoe meer als wereldlievend hoveling dan als een kano-

nik geleefd had. Een verblindende bliksemstraal, die een' kuil in den grond

groef, van een' knetterenden donderslag achtervolgd, deed de paarden steige-

ren , en wierp hem iiit den zadel in het slijk , waar hij een uur lang bewuste-

loos bleef liggen. Toen men hem sidderend weder ophief, zag hij in zich zel-

ven een' anderen Saulus , die op zijnen weg door de magtige hand des Heeren

was gegrepen. In dien donderslag had ook hij de stemme gehoord: „Waarom

vervolgt gij mij? en waarom hebt gij de gaven en rijkdommen, u door God

geschonken , tot uw eigen verderf, in plaats van tot Zijne verheerlijking aan-

gewend?" En, even als later voor Luther, werd dit voorval een beslissend

keerpunt in zijn leven. Al aanstonds ondernam hij eene poging om het ka-

noniken-leven in zijne vaderstad te hervormen, die nogtans op den onwil

dier geestelijken afstuitte. Hierdoor niet ontmoedigd , reisde hij , in het harige

kleed eens boetelings en op een' muilezel gezeten, in onderscheidene landen,

overal boete en bekeering predikende , en kwam eindelijk in Frankrijk in aan-

raking met den bisschop van Laon, door wiens invloed en bescherming het

hem gelukte , niet verre van Grenoble , het klooster Prémontré , ofpratum mon-

stratum (van daar de naam van Prémonstreiters of Prémonstratensers) te stichten

,
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en daarin als de hervormer van het kanonieke leven met kracht te handelen

en werkzaam te zijn.

Het kanonieke leven is reeds vroeger in deze Tafereelen geschetst. De op-

heffing der kapittelhuizen bedreigde het met een' volslagen ondergang. "Wel

diende de instelling der „reguliere kanoniken" of kanunniken , die in kloos-

ters te zamen woonden , om hierin verbetering en liervorming aan te bren-

gen ; maar zulk eene poging bleek , daar ook deze maar al te spoedig van hunnen

oorsprong verbasterden
,
geheel ongenoegzaam te zijn , tot dat wij Norbert

, als

het hoofd en stichter der Prémonstreiter orde, ten tooneele zien verschijnen.

Waren de kanoniken oorspronkelijk allen geordende geestelijken geweest , die

,

als zoodanigen gewijd, geene eigenlijke gelofte meer hadden af te leggen,

Norbert stelde de toetreding tot zijne orde zoowel voor leeken als geestelijken

open , en hiermede was het kenmerkend onderscheid tusschen het kanonieke en

gewone kloosterleven geheel weggenomen. Door nog andere voorschriften , waartoe

ook het vleeschverbod behoorde, en de oprigting van vrouwen kloosters (kano-

nikessen) die, evenals de Prémonstreiter-kloosterbroeders , witte kleederen droe-

gen, was Norbert's instelling van die der reguliere kanoniken onderscheiden.

Van het nabijgelegene Xanten uit, schijnt deze orde naar Gelderland, en

van daar weder naar Friesland
,

gelijk uit Antwerpen naar Zeeland
, gekomen

te zijn. Hare meest beroemde kloostergestichten waren: Mariënweerde in het

land van Kuyk , Bern in het land van Heusden , Koningsveld nabij Delft

,

Mariëngaarde , Bloemhof en Bethlehem in Friesland , en in Zeeland ein-

delijk , het vermaarde gesticht , dat wij hier het laatst vermelden , omdat wij

daaraan opzettelijk onze aandacht willen gaan toewijden:

DE ABDIJ VAN MIDDELBURG.

Gelijk Holland zich op Egmond en Kijnsburg verhief, zoo wees de Zeeuw

met zekeren trots op zijne abdij van Middelburg als „de pronk van Zeeland,

als een kostbaar juweel en kenrgesteente in Walclierens stedekroon en aan

de kroon der Pausen." — Vermoedelijk het oudste klooster der Prémonstra-

tenser-orde in ons vaderland, verwierf het eerlang eene magt en een aanzien,

waarbij de andere kloosters dier orde , Mariënweerd niet uitgezonderd , ^) meer op

den achtergrond treden. Het is evenwel niet binnen Walcherens hoofdstad — al

heeft zij Middelbui-gs grijze veste eeuwen lang tot sieraad verstrekt — dat wij de

wieg harer geboorte of eerste stichting hebben te zoeken. Daarbuiten aan

de Zuidwatering, nabij of niet verre van de ovide kerk van Sonburg , op eene

plek , die zich niet meer met den vinger laat aanwijzen , stond vroeger

een klooster van „reguliere kanoniken" , dat nogtans in den aanvang der twaalfde

eeuw in een' diep vervallen toestand verkeerde. Orde en tucht waren, bij

1) Over deze abdij raadplege de Lezer de monographie van Dr. R. C. H. Eömer,

Archief voor Kerkgescli. Dl. XVI.
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steeds toenemende verbastering, ten eenemale geweken. Te vergeefs had

men gepoogd eene gewenschte verbetering en hervorming aan te brengen

,

door een' anderen abt aan het hoofd der vereeniging te plaatsen. De kano-

niken , weinig gezind zich in hun losbandig leven te laten breidelen , weiger-

den zich aan het gezag van den vreemden, hun opgedrongen abt te onder-

werpen. Dit bewoog den Utrechtschen Bisschop Godebald, die de zaak der

zedelijkheid en godsvrucht, waar hij vermogt, met loffelijken ijver voorstond

,

tot een' meer doortastenden maatregel over te gaan. Hij begon met het

klooster van zijne onwaardige bewoners te zuiveren, en die van daar te ver-

drijven , en voordeel doende met den pas ontwaakten hervormingsgeest , die

van de Préraonstreiters uitging, noodigde hij de kanoniken der Micliaëls abdij

te Antwerpen uit, herwaarts over te komen en zich in dit klooster te vesti-

gen. Mogelijk is het , daar de beroemde Norbert zelf een' tijd lang in de

evengenoemde abdij had vertoefd , en zich daar als den gedachten tegenstan-

der van Tanquelin's aanhang had doen gelden ^) , dat het hierbij in des

bisschops bedoeling hebbe gelegen , het gevaar en bederf, dat hij van

den voortgang dezer ketterij ook op Walcheren vreesde, tegen te gaan en

te friuiken. Wat hiervan zijn moge, hij was zoo gelukkig het oogmerk,

dat hij zich had voorgesteld, volkomen te bereiken. De nieuwe bewoners

van het klooster toonden van een' anderen en beteren geest bezield te zijn.

De thans hervormde stichting nam met eere eene plaats in de rij der nieuw

gevestigde kloosters in , die zij ook een' geruimen tijd wist te handhaven

;

en toen zij ongeveer twintig jaren later (tusschen het jaar 1146 en 1150)

op het voorgedragen A'erzoek van bisschop Heribert en met de daarop ver-

leende vergunning van Paus Eugenius III, binnen de stad Middelbui-g

werd verplaatst, was voor haar een nieuw tijdperk van ongekenden en ras

toenemenden bloei en luister ontsloten.

De abdij van St. Marie — ook de St. Nicolaas abdij genoemd — genoot

het dubbele voorregt, niet enkel bij Pausen en graven in blakende gunst

te staan, maar ook door Utrechts bisschop niet, gelijk zoo vele harer zusters,

met een oog van naijver , maar met teederhartige vaderzorg als zijne voedster-

dochter en kweekeling beschouwd te worden. Niet enkel Dirk VII en zijne

gemalin Adelheid , Willem II , Floris IV , Willem III en Floris V , maar ook

Philips van Bourgondië behoorde, even als velen zijner voorgangers, tot hai'e

beschermers en begunstigers. Veel inzonderheid was de abdij aan koning Wil-

lem verpligt. Moge al deze vorst het klooster niet tot den rang van abdij hebben

verheven , dien het vermoedelijk reeds veel vi'oeger , of van zijnen oorsprong af

heeft bezeten — hij was het toch , die haar het uitgestrektste patronaatregt over

een aantal kerken in Holland en Zeeland verzekerde. Hij was het, die ook aan

het uitwendige der abdij nieuwen luister en sieraad bijzette , en haar op zoo

1) Over Tanqueliu en diens aanhang zal later opzettelijk worden gehandeld.

I. 29
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velerlei wijze begunstigde , dat zijne nagedachtenis , door eene prachtige graf-

tombe vereeuwigd , bij hare bewoners als van een' harer grootste weldoeners ge-

huldigd werd. Karel V eindelijk , die de inkomsten en privilegiën van Rijnsburg

aanmerkelijk besnoeide , beleende den abt van Middelburg met aanzienlijke

goederen. Doch waartoe meer? Het oog wordt vermoeid door de lange reeks

van giftljrieven en schenkingen , haar gedurende een drietal eeuwen te beurt

gevallen , tot den einde te doorloopen. Terwijl de Zeeuwsche Benedictijner abdij

Hemelpoort (Porta coeli) slechts een kwijnend leven rekte , en tot zulk eene

armoede verviel , dat zij het als eene gunst begeerde met het magtige Rijns-

burg vereenigd te worden'), werd het Prémonstreiter-klooster zóó begiftigd,

dat het, alleen in Zeeland, in landerijen en zaailanden — waarin nog het klein-

ste deel harer inkomsten bestond — meer dan 3500 gemeten in eigendom

bezat. De abdij van Middelburg was tegen het einde der veertiende eeuw

het vermogendste kloostergesticht in geheel Zeeland geworden , en stak in

uitgebreidheid van bezittingen Egmond en Rijnsburg naar de kroon.

Naauwelijks behoefden dan ook de abten van St. Marie , die vele Zeeuwsche

edelen onder hunne vassalen telden , zonder wier toestemming geene schatting

in Zeeland mogt geheven worden , in magt en aanzien , beide op wereldlijk en

geestelijk gebied , voor de abten van Egmond onder te doen. In burgerlijk of

wereldlijk gezag stonden zij zelfs hooger dan deze. Wij zien hen onder de sta-

ten van dit gewest de eerste plaats innemen, en op de landdagen ter regter-

zijde van den graaf gezeten , en in den raad der aanzienlijken geroepen , om

,

waar het de beslissing gold van leven of dood , mede vonnis te spreken. Mogt

al de nederigheid hiumer instelling hun verbieden den mijter te dragen, het

was inderdaad een schier bisschoppelijk gezag, dat zij in een goed deel van

Zeeland uitoefenden. Als kapellanen en raadslieden der graven, als scheids-

regters bij gerezene geschillen, als gemagtigden vanden Paus of van Utrechts

bisschoppen, als visitatoren der Prémonstreiter-kloosters of van andere geeste-

lijke vereenigingen zien wij hen beurtelings optreden , en bij de huldiging van

eenen Landheer, dezen aan hvmnen voet gebogen, om als in hunne handden

eed op het Evangelie af te leggen. Geene hoogplegtige gelegenheid was er

,

waarbij de tegenwoordigheid van den abt van Middelburg mogt ontbreken.

Bij den doop van een drietal Joden , wier bekeering groote blijdschap verwekt

had (1497), alsmede bij dien der kinderen van Adolf van Bourgondië, ontmoe-

ten wij den abt van Middelburg in den weidschen kring van vorstelijke per-

sonen , die als doopgetuigen optraden ; en toen Keizer Karel V afstand deed

van het bestuur over deze gewesten, was het wederom de abt van Middelburg

,

die in de rijen van 's lands edelen stond, als die bij deze plegtige handeling

's lands geestelijkheid vertegenwoordigde.

1) Dit verzoek werd toegestaan. Het blijkt nogtans niet uit de geschiedenis, dat deze

ineeusmeltiug of vereeniging met de abdij van Rijusburg werkelijk heeft plaats gehad.
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Maar ook die glans was niet zonder schaduw of nevel. Onbeperkt was deze

magtsoefening , onbetwist bleven zoo vele voorregten niet. Hoe liooger de abdij

in de grafelijke gunst stond aangeschreven , lioe meer zij liet voorwerp van

haat en afgunst ^'oor sommige edelen werd. Reeds bij de verplaatsing der

abdij binnen de stad Middelburg vinden wij als reden opgegeven: „opdat de

kloosterlingen te vrijer en geruster al hunne godsdienstpligten mogten vervul-

len;" waaruit wij moeten opmaken, dat de kanoniken in hun vroeger verblijf

niet volkomen veilig geweest zijn. Later althans werden hieruit aanhoudende twis-

ten en veeten en soms worstelingen geboren , die zelfs het leven der klooster-

lingen van nabij bedreigden. In strijd met hunne vreedzame roeping , reken-

den de kanoniken zich soms genoodzaakt zwaard en harnas onder of over

het witte ordesgewaad te dragen, waartoe hun door hertog Aelbrecht, in het

jaar 1359, wegens den drang der tijden, iiitdrukkelijk verlof werd geschonken

,

en in eenen binnenlandsclien krijg werd een hunner abten verslagen. Ook de

naijver tegenover andere magtige abdijen deed zich op eene treurige wijze gel-

den. Met leede oogen zagen de abten van Middelburg de bezittingen van Rijns-

burg op Walcheren toenemen, en toen graaf Willem III daaraan vrijdom

van schatting had toegekend, bleven de beide abdijen drie jaren lang, ijverende

voor hare vermeende regten , in de vijandigste houding tegenover elkander

geplaatst. De abt Jacobus de Insula betwistte aan den graaf liet regt tot zoo-

danig gunstbewijs, daar de cijnsen aan zijne abdij toekwamen, bleef op beta-

ling aandringen , en dagvaardde de abdis voor den stoel van St. Pieter , te Gend.

Maar deze wikkelde zich te dieper in den sluijer harer hoogheid, weigerde

voor deze regtbank te verschijnen, en beriep zich op Paus Clemens V, die

den deken van Doornik tot scheidsregter aanstelde. Maar nu weio-erde de

abt op zijne beurt de geldigheid van dezen regter en van diens uitspraak te

erkemien. Andermaal zag zich de abdis voor den abt van St. Bavo , te Gend

,

gedagvaard. Andermaal volgde van hare zijde een beroep op den Paus , die nu

de eindbeslissing der zaak aan den abt van Egmond opdroeg, in wiens uit-

spraak de beide partijen moesten berusten.

Zoo rijk als de oogst is van oude gedenkstukken , die den uitwendigen toe-

stand dezer abdij betreffen, zoo schaai'sch zijn de feiten of berigten, welke

ons vergunnen een' diepen blik in den inwendigen zedelijk-godsdienstigen toe-

stand van dit klooster te slaan. Veilig mogen wij vooronderstellen , dat de ka-

noniken dezer abdij , in liet eerste tijdperk van hun bestaan , zich niet enkel door

ijver voor het kerkgeloof, devotie en gezetheid op kloosterpligten , maar ook

door zekere gestrengheid van zeden onderscheiden , en in zooverre zelfs wel-

dadig op den omtrek gewerkt hebben, gelijk dan ook graaf Willem II hen

geleerde religieusen (doctos religiosos) en getrouwe zonen der Kerk noemt.

Gaarne willen wij, hoe weinig ons hiervan ook in de bijzonderheden bekend

zij , de getuigenis laten gelden , dat er onder de abten van St. Marie

29*
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mannen zijn ge\'onden , van den geest der Christelijke liefde bezield , en wien

het tevens niet aan de vrijmoedigheid ontbrak, om, wat regt en pligt gebood

,

ook aan de magtigen der aarde te doen hooren. Maar even waarschijnlijk moeten

wij het achten , dat de heillooze invloed , aan weelde en rijkdom verbonden , ook

hier niet achter is gebleven; dat het stoffelijke boven het geestelijke en eeu-

wige heeft gegolden , en dat de krijgszuchtige geest der tijden ook hier zekere

treurige verwildering heeft voortgebi'agt. Het heeft zekeren argwaan bij latere

geschiedkundigen verwekt, dat ieder Prémonstreiter-klooster een vrouwen-

klooster, voor kanonikessen bestemd, vlak naast zich of in zijne nabijheid had.

Ook hier bestond zulk een vrouwenklooster, Zoetendaal geheeten, tusschen

Serooskerke en Grijpskerke gelegen. Maar schoon deswege bij sommigen de

verdenking eener ongeoorloofde verstandhouding is gerezen, wij haasten ons

er bij te voegen , dat zulk een ongunstig en oneerbaar vermoeden door gee-

nerlei sprekende feiten van losbandigheid en zedeloosheid in de geschiedenis

onzer abdij gestaafd en gewettigd wordt.

Aan liefde tot de wetenschap schijnt het den bewoneren dezer abdij althans

niet geheel te hebben ontbroken. Om dit te staven, beroepen wij ons niet

op de boven aangevoerde lofspraak van graaf Willem II , of op de getuigenis

van oude kronijkschrijvers , dat enkele abten door hunne geleerdheid hebben

uitgeblonken , want wij weten , hoeveel hierop valt af te dingen. Meer nogtans

beteekent het , dat deze abdij gezegd wordt de schoonste boekerij en de oudste

boeken van geheel Zeeland bezeten te hebben-, welke bij den hevigen brand,

die in het jaar 1492 het grootste gedeelte der abdij vernielde, jammerlijk

verloren ging; en onwillekeurig worden wij te dezen aanzien tot een gunstig

denkbeeld geleid, omdat het licht der Hervorming, zoodra het over ons va-

derland zijne stralen begon te verspreiden , ook binnen deze kloosterwanden

is doorgedrongen , waar het door sommigen met blijdschap werd begroet. Bij

name worden Nicolaas Jansz en Anthonie Willemsz genoemd, die, met ver-

werping van het vei'ouderd bijgeloof, het meer gezuiverd Evangelisch geloof

met zekere geestdrift omhelsden, en in de harten van anderen zochten over

te planten.

De abdij van Middelburg moet reeds vóór den brand, die haar zoo heftig

teisterde, een der schoonste en prachtigste gebouwen der middeleeuwen ge-

weest zijn, dat door het oog der vreemdelingen met bewondering en verruk-

king werd aangestaard. Daarna werd zij met nog meerderen luister hersteld.

Volo^ens de overlevering pronkten hare transen met twaalf torens , die de na-

men der Apostelen droegen. Het inwendige beantwoordde aan het fraai en

indrukwekkend uiterlijk. De marmeren graftombe van koning Willem , door den

abt Floris van Schoonhoven opgerigt; een heerlijk schilderstuk, der bewonde-

ring van eenen Albrecht Durer waardig , boven het hoofd-altaar opgehangen

;

een met goud en edelgesteenten doorstikt en oversprenkeld altaarkleed , dat
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de bruiloft te Kana en het H. Avondmaal voorstelde, en vele andere kost-

baarheden, lokten gestaag een groot aantal beschouwers binnen hare muren,

om de prachtige abdijkerk te bezigtigen.

Xog vroeger dan voor Eguiond en Rijnsburg was voor deze abdij een dag

van wee en rouwe aangebroken, en het uur van verwoesting en ondergang

geslagen. Wat in de maand Augustus 1566 aan den beeldstorm ontkwam —
en met veel meer verschooning was de sloopende hand, die elders, vooral te

Antwerpen , zoovele kunststukken verbrijzelde , hier te werk gegaan — was

bestemd om twee jaren later door het vuur des hemels vernield te worden.

Den 24st™ Junij 1568 sloeg de bliksem in den toren der abdij. De aan de

spits lekkende en knagende vlammen deelden zich spoedig aan het kerkgebouw

mede. De half gesmolten klokken ploften neder met een' donderenden schal.

De grafzerken sprongen en scheurden door den gloed. De tombe van koning

Willem, zoo vele andere beelden, schilderstukken, de wereldberoemde altaar-

tafel , alles werd door het gloeijende puin vergruisd , of verteerd door de

hitte des vuurs. Hoe weinig wij ons thans nog geregtigd rekenen in zulk een

gevoelen te deelen, vreemd was het zeker niet, zoo het oog der Hervormings-

gezindeu gemeend heeft in dien veruielenden brand een oordeel des Hemels

,

eene soort van Godsgerigt te zien , aan zoo vele voorwerpen van bijgeloovige

vereering voltrokken.

IV.

CISTERSiëNSER KLOOSTERLINGEN.

De toenemende zucht tot het kloosterleven had, schier gelijktijdig met de

Prémonstreiter-orde, nog eene andere orde , in het leven geroepen , welke Ro-

bert, een Fransch edelman uit Champagne, tot haren stichter had, maar die

haren snellen aanwas en wijd uitgestrekten invloed voornamelijk verschuldigd

was aan den man , die krachtiger dan één zijner tijdgenooten op de eeuw , waarin

hij leefde, gewerkt heeft, wiens voorbeeldige en onverniste vroomheid wel

in staat was , om voor het monniken-leven , dat hij aanprees , bewondering en

geestdrift te verwekken. Wij denken aan de orde der Cistersiënsers , naar

het eerstgebouwde klooster, dat Robert in de eenzame bosschen van CUeaux

(Cistersium) zich oprigtte , aldus genoemd , en aan den welsprekenden prediker

van den tweeden Kruistogt — den heiligen Bernard van Clairveaux. Het

tloel , dat deze orde zich voorstelde , was de zoo dikwerf voorgeschrevene maar

telkens verwaarloosde regelen van Benedictus, voornamelijk de gelofte van

gestrenge zelfonthouding , eindelijk waarheid te doen worden. Ter bevordermg

van dit doel moest het woonoord bij voorkeur in woeste en onbebouwde

streken worden gezocht. Het soberste voedsel werd den kloosterbroederen aan-
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gewezen, en van de vier en twintig uren mogten er slechts vier aan den

slaap worden afgestaan , terwijl de overige tijd tussclien gebeden , litanijen

of andere inspanning van den geest en zwaren ligcliaamsai-beid verdeeld

moest worden. Als het beeld der zedelijke reinheid, waarnaar men te streven

had, werd het zwarte kleed der Benedictijnen door een wit gewaad vervangen,

en terwijl de kloosters, die tot de congregatie van Clugny behoord hadden,

allen aan het moederklooster onderworpen bleven en van daar hunne bevelen

hadden te ontvangen , had deze orde bovendien dit eigenaardige , dat hare

abten te zamen een kapittel vormden, dat over hare belangen beraadslaagde.

Eindelijk had ieder klooster , dat daartoe bij magte was , weder twaalf monniken

iiit zijn midden af te zonderen en uit te zenden, om elders nieuwe afzetsels van

de moederplant te doen ontspruiten. Aanvankelijk scheen de geest der gestreng-

heid, welke deze instelling kenmerkte, meer de gemoederen af te schrikken

dan aan te trekken; maar dit veranderde geheel van den oogenblik, waarop

de beroemde Bernard, wiens naam in veler oor als een tooverklank van hei-

ligheid gold, zich ouder de kloosterbroeders van Citeaux had doen aannemen,

om straks als abt het bestuur over het klooster Clairveaux te aanvaarden.

Al wat vroeger van de snelle uitbreiding der Benedictijnen en Cluniacensers

gezegd is geworden, treedt bij de snelle veroveringen door de Cistersiënsers

of Bernardijners gemaakt, geheel in de schaduw terug. Naauwelijks was de

orde vijftig jaren oud, of zij telde meer dan vijfhonderd abdijen, en het

getal harer vrouwenkloosters klom zelfs tot zesduizend. In ons vaderland

was Friesland boven andere gewesten eene voor deze orde uitgelezene plek.

Hier streden voornamelijk drie kloosters Klaarhamp , Bloemkamp en Aduard , in

aanzien en rijkdom van bezittingen, om den voorrang; maar zoodra wij den

roem van kennis en wetenschap mede in de weegschaal leggen , dan is het geen

'

oogenblik twijfelachtig, of wij zien die schaal ten voordeele overslaan van

DE ABDIJ TE ADUARD.

In eene toen nog weinig bewoonde streek , welke thans in eenen der vrucht-

baarste beemden is herschapen, op twee uren afstands van Groningen, werd

in het jaar 1192 de grondslag van het St. Bernardsklooster gelegd, dat,

onder den naam der Abdij van Adetoert of Aduard, van de vier en twintig

kloosters, welke Groningerland telde, de grootste vermaardheid verworven

heeft. Het bijgeloof vnst later te verhalen, dat deze plek opzettelijk was

gekozen, omdat men in den nacht daar buitengewone lichtverschijnsels had

waargenomen , als een veelbeduidend voorteeken van het helderschijuende

licht, dat deze abdij eens over geheel Friesland zou verspreiden. Wie nog-

tans toen de nederige huizing was binnengetreden , welke door den eersten abt

en het kleine kuddeken van twaalf monniken — uit het klooster KlaarJcamp
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derwaarts gezonden — bewoond werd, zou daarin kwalijk eene voorspelling

van de toekomstige grootheid der abdij hebben kunnen zien. Al spoedig

evenwel zagen de nieuwe kloosterbroeders , door milde bijdragen ondersteund,

zich in staat gesteld, om, in plaats van of nevens de kapel, waarvan zij zich

tot hiertoe bediend hadden, den opbouw eener abdijkerk te beginnen, welke,

aangelegd op veel grootscher schaal
,
geheel naar het model der kloosterkerk

te Clairveaiix moest zijn ingerigt. Een leekebroeder , die een voortreffelijk

bouwkundige bleek te zijn, werd met het oogmerk om de naauwkeurigste

teekeningen en afmetingen van het oorspronkelijk gebouw te maken, der-

waarts gezonden. Hij zag zich ook, na zijne wederkomst, de bestiering des

werks opgedragen , en kweet zich op zoo voortreffelijke wijze van den hem

opgedragen last , dat men hem , na zijn verscheiden , de eer bewees — welke

aan geen' der monniken , zelfs aan geen' der abten te beurt viel — van bin-

nen de wanden des nieuw gestichten tempels, als in het midden zijner eigene

schepping, begraven te worden. Onder Wigbold, den derden abt begonnen,

was de prachtige abdijkerk eerst in het jaar 1263, onder den zevenden abt

voltooid , nadat
,
gedurende de laatste drie en twintig jaren , door tweehonderd

monniken onafgebroken daaraan gearbeid was. Maar nu ook ging zij, als

voortbrengsel der middeleeuwsche bouwkunst, alle klooster- en parochiekerken,

welke men tusschen de Lauwers en de Eems vermogt aan te wijzen, zeer

verre te boven. Ubbo Emmius noemt haar een gebouw van wondere def-

tigheid, niet enkel door zijne grootte indrukwekkend, maar ook wegens zijne

kunstigheid en fï'aaiheid bewonderenswaardig. Het hoofdgebouw steunde op

achttien groote pilaren , en was in het midden door een gebouw van gelijke

hoogte en lengte doorsneden , dat wederom door acht zware kolommen onder-

schraagd werd , en aan het geheel den vorm eener kruiskerk gaf. Het spits-

toeloopend dak pronkte aan zijne uithoeken met vier torens. De rug van het

binnenste vak der kerk, dat de gedaante had van een' halven ring, was door

het statig hoofd-altaar gevuld of afgesloten. Elf kapellen, die weder ieder hare

altaren hadden , ter weêrzijden van het hoogaltaar op zekeren afstand uit-

springende , slingerden zich als een krans om het kerkgebouw heen. „ Van

binnen," zegt dezelfde geschiedschrijver, „was alles prachtiger dan iemand

gelooven zou, en blonk van kostelijkheid." — De abdij zelve, door ongeveer

honderd monniken en tweehonderd conversen bewoond , was van een breede

gracht en muur als van een' dubbelen gordel omringd. Daar binnen hadden

nevens de hoofdgebouwen , nog een aantal woningen met daaraan verbondene

tuinen, de noodige ruimte gevonden, zoodat het niet minder van haar dan van

de abdij van Egmond gold, dat zij het voorkomen had eener kleine en wel

versterkte stad.

De wijde omvang dezer abdij , de pracht harer kerk , de veelheid harer

gebouwen en bewoners doen ons als van zelve tot de veelheid harer rijk-
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dommen en bezittingen besluiten. Wij vinden dienaangaande vermeld, dat zij

gelieele dorpen met hunne kerken, een aantal rentegevende hofsteden en on-

metelijke landerijen onder hare bezittingen telde, hare eigene munten had en

ook het wereldsch regtsgebied over den omtrek uitoefende ; en eindelijk zóó

rijk en magtig werd, dat haar bij openbaar plakkaat werd verboden, nieuwe

landerijen aan te winnen. Herinneren wij ons hierbij de kleinheid van haar

begin , en bedenken wij , dat de bron der vorstelijke en grafelijke geschenken

hier, of in het geheel niet, of veel minder dan voor Egmond en Rijnsbiu'g

vloeide, zoodat zij hare opkomst en haren bloei schier geheel aan de vrijge-

vigheid en uiildlieid van den landzaat had te danken, dan dwingt ons deze

toenemende rijkdom te grootere verbazing af.

De geest van gestrenge zedelijkheid en vroomheid, welke de H. Bernard

aan de Cistersiënser orde had ingeprent, leefde en werkte ook een' tijd lang

in dit klooster. De vroegste monniken worden van wege hunnen godsdienstigen

zin en eenvoud van zeden geroemd i). Zij worden gezegd , in den aanvang zel-

ven gebrek te hebben geleden , om in tijden van schaarschheid , de nooddruftigen

in den omtrek te spijzen. Vele abten zullen door de heiligheid A^an hun le-

ven, enkelen hunner — indien gij het wilt gelooven — door het doen van

mirakelen hebben uitgeblonken. Maar de geschiedenis dezer abdij heeft ook

hare donkere bladzijden. Het strijdhaftig karakter der Friesche monniken,

dat de kloosterlingen van Bloemkamp , Lidlum en St. Odulf aan den strijd

tusschen de Schieringers en Vetkoopers zulk een bloedig aandeel deed nemen,

verloochende zich ook meer dan eenmaal onder de kloosterbroeders van

Aduard niet. In het jaar 1520 werd aan de abdij het patronaatregt over

Zuidhorn en andere plaatsen ontnomen, omdat enkele monniken aan een gast-

maal, dat jaarlijks op St. Bernardsdag plagt gehouden te worden, twee edel-

lieden hadden doodgesmeten. Treurig vooral moet in de tweede helft der

zestiende eeuw , onder het bestuiu' der laatste abten , de zedelijke toestand

van dit klooster geweest zijn. Maar liever dan hierbij te vertoeven , wijden

wij onze aandacht aan datgene, wat den blijvenden roem der abdij van Aduard

uitmaakt, aan hare liefde tot geestontwikkeling en beschaving, welke haar

in de kerkgeschiedenis onzes vaderlands aanspraak op de loffelijkste ver-

melding geeft, en een duurzaam aandenken bij het nageslacht verzekert.

Aan den tweeden abt , Albertus geheeten , komt als den stichter eener

kapel, welke tot schoolgebouw moest dienen, de eere toe van aan het onder-

1) Allerzonderliügst luidt het bewijs, dat hiervoor door den ongenoemden schi'ijver

van de levens der abten van Adewert wordt aangevoerd : ,, Om dezen tijd (zegt hij) was

de stichting in vollen bloei ; want de monniken , zoo als verhaald wordt , waren zóó

eenvoudig, dat zij hunne kaproenen somtijds aan de stralen der zon ophingen, niet beter

wetende, of het waren kapstokken." Hieniit blijkt op nieuw, hoe volslagene onkunde

omtrent aardsche dingen den kloosterlingen als de hoogste eer werd aangerekend , en als

het ideaal van het monniken-leven gold.
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wijs aireede die inrigting en uitLreiding te hebben gegeven , waardoor Aduard

in volgende tijden den naam of i-ang van Frieslands akademie heeft kunnen

verwerven. De jongere en nieuw aankomende broeders moesten eerst, in de na-

bijgelegene Eoode *c/wo/ (schola rubra) te Bedum, in de Latijnsche sjiraakknnst

voldoend onderrigt ontvangen, en werden daarna tot de geregelde bijwoning

dier hoogere school toegelaten, waar, benevens het onderwijs in de zoogenaamde

„vrije kunsten", voorlezingen over het kanonieke regt werden gehouden, ter-

wijl ook de kennis en beoefening der H. Schrift geenszins verwaarloosd

werd ^). Maar niet enkel aan de ingewijden der orde of andere kloosterlingen

stond deze toegang open; de bloem van Frieslands edelen en elk die op geest-

beschaving prijs stelde, zond zijne zonen derwaarts. Hoe groot het getal der

hier zaamgevloeide scholieren moet geweest zijn, kan hieruit worden opge-

maakt „ dat in een' enkelen zomer negentig hunner door den dood werden

weggeraapt." ,, Alzoo is het geschied ," zegt de oude levensbeschrijver van

Aduards abten , dat hier mannen woonden in allerlei wetenschap ervaren

,

wier geleerdheid een licht voor geheel Friesland heeft ontstoken Gosewi-

nus van Halen schrijft tot lof dierzelfde stichting : ,, Ik heb Adewert vóór

veertig jaren en langer gekend. Indien gij toen naar een geleerd man ge-

zocht hadt, dien hadt gij te Adewert gevonden, of anders in gansch Fries-

land niet." Van de merkwaardige mannen die hier bloeiden , vermelden wij

slechts twee: Eichardus de Bustis, een man van veelzijdige geleerdheid, in

Engeland geboren , die reeds te Parijs het leeraarambt had bekleed , en bij

zijnen dood (1266) onderscheidene wijsgeerige schriften achterliet, welke in

de beroemde boekerij der abdij zorgvuldig bewaard werden; en Emmanuel,

uit een der aanzienlijkste geslachten van Italië gesproten , vroeger bisschop

en hoogleeraar te Cremona. Deze geleerde kerkprelaat had , ten gevolge der

twisten tusschen de Guelphen en Gibellijnen , zijn vaderland verlaten , en

was op zijne omzwervingen ook te Aduard gekomen. Toen hij hare prach-

tige abdijkerk werd binnengeleid, zal hij zijnen kromstaf ter aai'de hebben ge-

legd met den uitroep : „ Haec est requies mea" (Hier zal mijne rustplaats

zijn). Hij leefde en werkte hier nog dertig jaren, totdat hij er in het graf

zijne laatste rustplaats vond.

Aduard was inzonderheid de geliefde verblijfplaats van onzen beroemden

Wessel Gansfort. Meermalen zag men hem met Rudolf Agricola aan zijne

zijde derwaarts wandelen. Hier bragt hij des zomers geheele weken en maan-

den door. Hier verzamelde zich een kring van geleerden — waarin wij

een' Alexander Hegius, van Oostendorp, Langius e. a. aantreffen — die tot

1) Uit de opgaven der oudste geschiedschrijvers is niet met voldoende zekerheid op

te maken , of de hoogere school te Bedum of binneu de abdij gezocht moet worden. De
waarschijnlijkheid pleit echter, naar onze bescheidene meeniug, voor de hier gegevene

voorstelling.

I. 30
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zijne vvmgste vereerders en bewonderaars behoorden , om hem heen. Hier nam
hij zelfde taak van onderwijzer op zich, en zocht hij de leergierige jongeling-

schap met liefde tot de wetenschap en de beoefening der H. Schrift, ook

in het oorspronkelijke, te bezielen. Hier wees hij allen, die daarvoor vatbaar

wai-en, op de gebreken der Kerk, maar tegelijk op het doorbrekende licht

eener betere toekomst. Hier wijdde hij al zijne zorg aan de rijke en keurige

boekverzameling der abdij, die in de 16^^ eeuw eene prooi der vlammen

is geworden , terwijl hij al het mogelijke beproefde , om hare school , welke

eenigermate in verval was geraakt, tot haren vorigen bloei te verheffen. Hij

werd hierin door de pogingen van den toenmaligen abt Hendrik van Rees

ijverig ondersteund, maar mogt slechts ten deele in zijne edele bedoeling

slagen, daar hij na diens dood van verschillende kanten eene ongewenschte

tegenwerking ondervond. Toch leefde en werkte de geest, die Wessel be-

zield had, zoowel in als buiten dit klooster, in velen voort, die hem ge-

durende zijn leven gekend en bewonderd hadden. Aduard is alzoo in zekeren

zin voor Friesland geweest , wat later de abdij Maria Emsiedlen , toen Zwingli

daar in een' kleinen kring van reformatorisch gezinde mannen leefde en

werkte, voor Zwitserland is geworden.

Gelijk echter aldaar naderhand het bijgeloof weder zegevierde, was ook

hier, inde tijden der Hervorming, veel van het goede vroeger reeds gestrooide

zaad weder verloren gegaan , en als door den wind verwaaid. Zekerlijk droeg

het zedelooze leven der monniken er toe bij, dat Pius IV in eene bul de

vernietiging der abdij gebood , en hare inkomsten aan het Groninger bisdom

toewees. Wel werd de uitvoering van dit vonnis, bij wijze van verdrag, dat

de Pauselijke goedkeuring verwierf, voor eene aanzienlijke som afgekocht,

en de abdij rekte zelfs langer dan die van Egmond , Rijnsburg of Middelbui-g

haar kwijnend bestaan. Noodwendig echter moesten de erkenning en openlijke

invoering der Hervormde Godsdienst in dit gewest ook hare geheele opheffing

na zich slepen. De romp der kerk is nog aanwezig, en de tegenwoordige pre-

dikantswoning bestaat uit een deel van het voormalige kloostergebouw.

Zoo hebben wij het kloosterleven in Nederland, met hetgeen het in zijne

verschillende vormen eigenaardigs opleverde, in zijne vier meest beroemde

gestichten beschouwd. Wij sloten het oog geenszins voor zijne donkerste sclia-

duwzijde, maar hadden ook voor hetgeen geprezen mogt worden gaarne eene

verdiende lofspraak over. Met zeker welgevallen rustte ons oog inzonderheid

op de abdijen van Egmond en Aduard, als op het voordeeligst getuigenis

gevende , hoe de zucht tot kennis en onderzoek ,
gedurende de duistere eeuwen

,

die de Hervorming zijn vooi'afgegaan , bij onze vaderen nooit geheel heeft

ontbroken

.

B. TER Haar.



VIJFDE TAFEKEEL.

NEDERLAND EN DE KRTJISTOGTEN.

De KriiisprediJcing in Nederland.

Duizenden menschen zijn op den Bonifacius-dag (5 Junij) van het jaar 1214

te Dokkum zaamgekomen, om aan de jaarlijksche processie, ter eere van den

heiligen martelaar, deel te nemen. In het midden der menigte treedt onver-

\vachts een man op , die echter voor velen reeds geen onbekende meer is. Sedert

eenige weken heeft hij zich op verschillende plaatsen in den omtrek vertoond

,

vergezeld van verscheidene monniken en abten , onder welke zich ook de abt

en de leesmeester van het beroemde klooster Heisterbach bevonden. Wat hem

onder de Friezen deed rondreizen , bewoog hem ook tegenwoordig te zijn bij

het groote feest van den patroon der stad Dokkum. Geene schoonere gelegen-

heid kon zich aanbieden om het doel zijner zending te bereiken. Daar vangt

hij aan te prediken. Op de plaats waar, vóór ruim vier en eene halve eeuw,

de apostel der Duitschers het Christendom heeft verkondigd, roept hij de ge-

loovigen op om voor het Christendom te strijden. Zijne bezielende taal brengt

de gemoederen in geestdrift. Ziet ! hij wijst naar den hemel. Allen heffen de

hoofden op. Een groot wit kruis schijnt zich te bewegen van het noorden naar

het zuiden. Het is eene roepstem van den Heer! En door velen is reeds het

besluit genomen om zich op te maken tot den heiligen strijd. Zij zullen zicli

met het kruis laten teekenen
,
gelijk hunne vaderen deden , om Jeruzalem aan

de handen der ongeloovigen te ontrukken. God wil het zoo!

De moedige en ijverige kruisprediker is door Paus Innocentius III gezon-

den, om tot een' nieuwen kruistogt op te wekken. Voor de zesde maal zal

een gi'oot leger worden uitgerust, om naar Palestina te trekken. Hij is be-

stuurder der kathedraal-school (scholasticus) . van Keulen. Ollvier (Oliferius)

is zijn naam. Reeds is hij in Westphalen opgetreden , en , na zijne taak in

Friesland volbragt te hebben , zal hij naar Braband gaan. Omstreeks Pinkster

was hij te Bedum , in de Ommelanden
, geweest , en velen hadden nog onlangs

te Surhuizum in Acht-kerspels zijne opwekkende prediking gehoord. Met

niet minder levendige kleuren dan weleer Peter van Amiens, schetst hij

30*
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de ellende der Christenen , onder de verdrukking der Sarracenen. Straks , wan-

neer hij, volgens zijne eigene getuigenis, 50,000 Friezen zal bewogen heb-

ben om het kruis aan te nemen ,
gaat hij zelf mede. Hij , die voor dit heilig

werk moeite noch gevaren ontzag , verdiende wel , dat hij later den bisschops-

zetel van Paderborn en kort hierop den kardinaalshoed ontving.

Olivier was echter niet de eerste kruisprediker in deze gewesten. Toen de

tweede kruistogt werd voorbereid , was de stem van den heiligen Bernard ook

in ons vaderland gehoord. De abt van Clairveaus had zijne reis tot aan Maas-

tricht uitgestrekt. Nadat Jeruzalem door Saladin was veroverd (1187) en duizen-

den op nieuw naar het zwaard hadden gegrepen, om het verlorene te herwin-

nen, werd ook bepaaldelijk in Noord-Nederland de geestdrift gewekt. Want men

kende de Friezen als koene zeevaarders , die met hunne goed gebouwde sche-

pen groote diensten konden bewijzen. Zij werden geroemd als rijzige , krijgs-

haftige, onversaagde mannen, gewapend met strijdbijlen en bekwaam in het

werpen van schichten. De eerste kruisprediker , van wien wij vermeld vinden

,

dat hij hooftlzakelijk ook in Nederland heeft gearbeid, was Fulco. Even als

Olivier was hij door Innocentius III tot dit werk geroepen. Deze Paus was

een der krachtigste voorstanders van de kruistogten. Terwijl hij Maarten Litz

naar de Rijnstreken, Herloin van St. Donis in Bretagne en Poitou en Eusta-

thius van Fluy in Engeland had gezonden, droeg hij aan Fulco, die toen

kapellaan te Neuilly was, de prediking in Frankrijk en België op. En Inno-

centius had geene betere keuze kunnen doen. Behalve dat Fulco's welsprekend-

heid , waar hij ook optrad , een' diepen indruk maakte
,
ging bovendien de roep

van hem uit , dat hij wonderen deed. Slechte vrouwen — zoo verhaalt men —
wierpen , bij het hooren zijner strafi-edenen , hare sierlijke kleederen en tooisels

weg en trokken het ruwe boetgewaad aan. Den 19 Maart 1200 zag men hem

te Luik, te midden eener onafzienbare menigte. Boudewijn van Vlaanderen

liet zich door hem bewegen , om met zijne gemalin Maria den vijfden kruistogt

mede te maken. En terwijl hij ,
gesteund door zijne ijverige medehelpers , Steven

Langton en Robert Courcon , in Vlaanderen en Braband de begeerte deed ont-

waken , om deel te nemen aan den Gode welgevalligen strijd , trokken andere

kruispredikers in het noorden van ons vaderland rond.

Doch als kruisprediker onder de Friezen heeft zich niemand meer verdien-

stelijk gemaakt dan Olivier. In 1223 reisde hij andermaal naar de noordelijke

streken van ons land , om tot geloften op te wekken voor een' zevenden kruis-

togt. Op Woensdag den 15 Mei kwam hij te Groningen, van daar ging hij naar

Bedum en Winsum, (Wincheum) doorreisde Fivilgo, vertoefde te Menterne

(Termunten) en in Reidesland, en na in het klooster Bloemhof, te Wittewie-

rum , in de Ommelanden, bij den abt Emo te hebben uitgerust , vertrok liij op

Pinkster naar Embderland. Ditmaal vond hij echter de Friezen minder be-

reidwillig. Teleurgesteld keerde hij naar Keulen terug, na vier scheidslieden
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te Iiebben aangesteld om den aanstaanden kruistogt voor te bereiden. In zijn

afzijn zond hij den Friezen nog een' brief, die niet geheel zonder uitwerking

bleef. Althans toen hij in Julij wederkwam , en zich te Groningen , Surhui-

zum en Dokkum vertoonde , werd hij door de bewoners met open armen ont-

vangen , en kon hij weldra met blijdschap getuigen : „ Ik heb de Friezen lief,

omdat zij in het geloof standvastig, in den strijd dapper zijn, en zich nu

weder gereed maken om het Heilige land bij te staan , zoo wel met een groot

aantal krijgers, als met eene welbemande en van het noodige voorziene vloot."

Geen wonder dat zijne prediking zulk eene goede uitwerking had, daar Keizer

Frederik II en Paus Honorius III eigenhandige brieven tot onze vaderen zonden,

waardoor hunne eerzucht en hun geloofsijver niet weinig werden geprikkeld.

In lateren tijd verschenen er nu en dan nog enkele pauselijke gezanten in

deze gewesten, om onder de Friezen de vroegere geestdrift voor den heiligen

krijg te doen herleven. Zoo trad hier in l"i34 Wilbrand op, vergezeld door

Johannes , den deken van Osnabrug. Twaalf jaren later doorreisde Wilbrand

,

die inmiddels zijne kloosterorde had verlaten, om zich geheel aan de kruis-

prediking te kunnen wijden, op nieuw het noordelijk gedeelte van ons land,

op last van den aartsbisschop van Mentz. En toen men hem noode gehoor

gaf, en verlangde dat hij door den Paus gemagtigd zou worden , om de Frie-

zen ter kruisvaart op te roepen, kwam hij werkelijk in 1247 terug, begeleid

door Albert , den aartsbisschop van Lijfland , Esthland en Pruissen , om aan de

verzamelde geestelijken en edelen zijn' lastbrief te toonen. De ijver der Frie-

zen begon inmiddels al meer en meer te verflaauwen. Maar weinige namen

het kruis aan, en vele werden ontrouw aan eene gelofte, die reeds veel van

hare waarde had verloren. De brieven, die Thomas, bisschop van Bethlehem

,

omstreeks 1260 uit Ptolemaïs (Accon, St Jean d'Acre) naar Friesland zond

,

hadden weinig uitwerking. Nog eenmaal mogt het Paus Clemens IV gelukken,

de Friezen tot deelneming aan een' kruistogt onder Koning Lodewijk IX te bewe-

gen. Edmundus , vikaris van den bisschop van Utrecht , Boudewijn, wijbisschop

van Utrecht en zekere monnik Herardus (Gerard) predikten in 1268 op ver-

schillende plaatsen het kruis. Edelen en aanzienlijken deden wederom het

heilig teeken op hunnen mantel hechten. Doch het was voor de laatste maal.

Welke pogingen men ook, na den val van Ptolemaïs, in deze streken aan-

wendde, om den ouden lust tot strijd tegen de ongeloovigen aan te wakke-

ren
,
geene Friesche vloot rigtte meer den steven naar het Heilige land.

Wij zagen dat ook in Nederland de roepstem werd gehoord , die, gedurende

twee eeuwen, door geheel Europa werd vernomen , en duizenden Christelijke krij-

gers opi-iep, om, onder de aanvoering van keizers en koningen, van hertogen

en graven, naar Palestina op te trekken. Aan kruispredikers heeft het hier
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niet ontbroken. Die prediking toch werd als een hoogstverdienstelijk werk be-

schouwd. Men verhaalde van een' geestelijke, die gestorven was, terwijl hij

met kracht voor dien heiligen oorlog ijverde, dat hij daarna aan een' zijner

medgezellen verscheen, en aan dezen verhaalde , hoe, terstond na zijnen dood,

vele duivelen getracht hadden zijne ziel meester te worden, omdat hij in zijn

geestelijk ambt zich aan allerlei zonden had schuldig gemaakt. Te vergeefs

had hij in wanhoop uitgezien, of niet een engel of een heilige hem zou ver-

lossen. Doch Christus was verschenen en had tot hem gesproken: Volg mij,

omdat gij mij gepredikt hebt. En alle onreine geesten waren verdwenen , ter-

wijl hij Christus in zijne heerlijkheid volgde. — De kruisprediking was een hei-

lig werk. Hij , die zich daartoe aangordde , mogt allerminst door eerzucht of

eenige andere zondige begeerlijkheid gedreven worden. Tot Bernardus, den

medgezel van Olivier, zou eens, tijdens hun verblijf te Gent en Brugge, een

priester, Sigerus, gekomen zijn, met het verzoek om ook als prediker te mo-

gen optreden. Doch naauwelijks was hem dit toegestaan of het bleek , dat hij

alleen eigen roem had gezocht. Aanstonds was Olivier met de zijnen toege-

sneld , om den onwaardige het zwijgen op te leggen. Hij deed Sigerus op een'

wagen wegvoeren, en na vijf dagen — zeide men — nam de duivel zijne

ziel. In 1247 kwam zekere monnik, Keinoud, hier te lande, met het doel

om, namens den Paus, zoo hij voorgaf, degelden te ontvangen, die voor den

kruistogt waren ingezameld. De deken van Fermsum weigerde echter, en

weldra bleek het , dat Reinoud een bedrieger was , die in schijn voor de hei-

lige zaak ijverde, om zich zelven te verrijken, of misschien zich in de gunst

van den Paus in te dringen; waarom hij door de broeders zijner orde in de

gevangenis werd geworpen.

De werkzaamheid der kruispredikers bestond echter niet alleen in het hou-

den van krachtige toespraken tot het volk , waarin de nood der pelgrims werd

afgeschilderd , en de aanneming van het kruis als een zeer verdienstelijk -werk

werd geroemd. Zij volbragten alles wat vooraf moest gaan, vóór het kruis-

leger optrekken kon. Veeten en geschillen werden door hen bijgelegd. Zij hiel-

den missen en processiën. Voorts waren zij de kruisvaarders in alle opzigten

behulpzaam. Hun hoofddoel was, strijdbare mannen te werven en de noodige

gelden in te zamelen. Daartoe deed Olivier bussen in de kerken plaatsen,

waarin de armste niet te vergeefs zijne gave zou werpen. Men wist aanzien-

lijken te bewegen
,
groote sonnnen ten behoeve der kruisvaarders te vermaken.

Anderen werden door de kruispredikers opgewekt, om voor vaartuigen en

leeftogt te zorgen. Een der schepen, die den 22 Mei 1227 bij Borkum in

zee staken, was aangekocht en uitgerust voor bijna 2000 marken, uit de bij-

dragen van rijke mannen en vrouwen, door den abt van Bloemhof , den prior

van Feldwerd en de dekens van Loppersum en Fermsum ingezameld. Ten

aanzien van de personen, die den togt zouden niedemaken, lieten de predikers
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\-ooraI hunnen invloed gelden bij de graven en heeren , de edelen en ridders

,

de rijken en aanzienlijken. Eene niet zeer groote, maar van het noodige wel

voorziene menigte was toch beter dan een armoedige volkshoop, die weldra

uit gebrek zou moeten terugkeeren. Lagen de schepen gereed , of stonden zij

,

die te land zouden optrekken, reisvaardig, dan werd er eene mis gevierd, en

met den zegen des kruispredikers , zoo hij nog in hun midden was , en de

wenschen van bloedverwanten en vrienden, togen de strijders henen.

Dat in die dagen zoo vele duizenden zich lieten bewegen, om zulk eene

gevaarlijke reis te ondernemen , en misschien , ver van huis , na vermoeijenis-

sen en ontberingen te hebben doorgestaan , door het zwaard der woeste Sar-

racenen om te komen, was voorzeker grootendeels toe te schrijven aan de

vurige welsprekendheid der kruispredikers. Doch wij zouden ter naauwernood

kunnen begrijpen , hoe er
,
gedurende zulk een langdurig tijdperk , telkens een

genoegzaam aantal krijgslieden gevonden kon worden , die alles wilden opof-

feren voor eene vrij onzekere kans , indien hiertoe niet andere oorzaken hadden

medegewerkt. Dat sommigen door zucht naar roem, door strijdlust of hoop op buit

werden gedreven, is zeker niet te ontkennen. Maar de ki-uistogten werden als

een bijzonder heilig, hoogst verdienstelijk werk beschouwd, waaraan belang-

rijke tijdelijke en eeu^vige voorregten verbonden waren. Hierin lag de krach-

tigste drangrede des predikers. Wie het kruisteeken op zijn kleed liet hechten

,

kon hierdoor vele zijner zonden uitwisschen. Sneuvelde hij , dan was hij een

martelaar voor de zaak des Heeren. Zoo werd de Fries Popterus Ulvinga , die

omstreeks 1147 bij Lissabon, in den slag tegen de ongeloovigen, viel, als een

heilige beschouwd, uit wiens graf een palmboom zou zijn opgeschoten. Een

ander, die door uitputting bezweek, vódr hij nog het doel zijner reis had be-

reikt, juichte in zijne laatste oogenblikken , omdat Maria hem verschenen was

en gezegd had : Kom ! omdat gij uwe vrouw en uwe zonen en al uwe goe-

tleren hebt verlaten voor de eer mijns zoons, zal ik u een heerlijk loon

geven. Eens zou een rijk edelman in Vlaanderen, die door Olivier het kruis

had aangenomen, den raad des predikers hebben ingeroepen. Zijne vrouw,

die eene gewigtige maar voor haar altijd gevaarlijke ure zag naderen , wenschte

hem terug te houden. Doch Olivier troostte haar met deze woorden : Zoo gij

uwen echtgenoot laat trekken, zal uw wenscli vervuld woi'den en geen kwaad

u deren ; want is de beslissende ure gekomen , bedek u dan met het kleed

uws echtgenoots, en gij zult de goddelijke kracht van het kruis ondervinden.

En dit geschiedde alzoo. Natuurlijk bleven de straffen niet uit voor hen, die

zich moedwillig aan den heiligen strijd onttrokken, of uit gierigheid hunne

giften weigerden. Een woekeraar gaf maar eene kleine som , terwijl hij wel

40 mai'ken had kunnen schenker. Li den nacht kwam de duivel tot hem

,
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die hem dwong een paard te bestijgen en niet hem naar de plaats der helsche

straffen te rijden. Daar zag hij een' zetel van vuur, en de duivel riep hem

toe ; Na drie dagen zult gij op dezen zetel uw loon ontvangen. — Men kocht

voor zijne gaven aflaten van zonde. Olivier verleende aan de priesters de vrij-

heid van zulke aflaten aan allen te schenken , die naar hun vermogen bijdroe-

gen. Men stelde zulk een' aflaat ook voor vrouwen verkrijgbaar, als hadden

zij in persoon het Heilige land bezocht , zoo zij zich slechts voor geld vrij-

kochten. Zoo bragt het bijgeloof dier dagen, en de meening, dat men door

zulk een Gode welgevallig werk het misdreven kwaad goed kon maken
,
niet

weinig bij, om de algemeene deelneming aan de kruistogten te bevorderen.

Het uitzigt op bijzondere voorregten en schenkingen werkte hiertoe niet

weinig mede. De Friezen stelden de goede gezindheid van den heiligen Vader

op hoogen prijs. Meestal deden zij Rome aan op hunnen zeetogt naar Ptole-

maïs. Dan roemde de Paus hunnen ijver voor het geloof, en hunnen moed in den

strijd. Het werd als een bewijs van bijzondere toegenegenheid beschouwd , dat

Honorius Hl binnen weinige dagen aan onze kruisvaardei's tweemaal den zweet-

doek met het beeld van Christus had getoond. Graven en heeren hoopten

bijzondere privilegiën te verwerven, gelijk Dirk VI, graaf van Holland,

verkregen had • voor de abdijen van Egmond en Rijnsburg. Dergelijke beloo-

ningen, aan de vaderen ten deel gevallen, werden voorzeker door de kruis-

predikers aan de kinderen en kleinkinderen bij herhaling herinnerd. Ook was

het in het belang der plaatselijke geestelijken de opwekking tot een' kruistogt

zooveel mogelijk te bevorderen; want de kruisvaarders bragten niet zelden

kostbare reliquiën mede, zoo als beenderen van de heilige Anna en het

zwaard van Petrus , die aan kerken en abdijen een' bijzonderen reuk van hei-

ligheid en de offeranden der geloovigen bezorgden.

Eindelijk mogen wij niet voorbijzien, dat in een tijdperk, toen men aan

alle wonderen geloofde , en de verbeelding allerlei teekenen aan den hemel deed

zien, de gemoederen der ligtgeloovige menigte te eerder werden medegesleept.

Fulco had zijn' invloed zeker grootendeels te danken aan zijn vermogen om

mirakelen te doen. Wij zagen in den aanvang, welk eene opgewondenheid onder

de Friezen bij Dokkum ontstond , toen zij een kruis in de lucht meenden te

zien. Dergelijke verschijnselen werden meermalen waargenomen. Olivier zelf

verhaalt ons : „ In een dorp in Friesland , Betlem (Bedum) verschenen , ter-

wijl het kruis aldaar gepredikt werd, drie gedaanten in de lucht, de eene

wit van kleur, in het noorden; de andere van dezelfde kleur en gedaante,

in het zuiden; de derde, grijs gekleurd. In het midden was een kruis, en

eene menschelijke gedaante, met opgehevene armen, vastgenagelde bandenen

voeten, en gebogen hoofd, daaraan hangende. Op een' anderen tijd, in een dorp

in Friesland, Suchershusen (Surhuizum), verscheen, gedurende de kruispredi-

king, een hemelsblaauw kruis nevens de zon; dit kruis zagen meerdere men-
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schen dan het eerste." Doch het waren niet enkel kruisen die gezien werden. De ons

reeds bekende abt van Bloemhof, Emo, vermeldt, dat op zekeren middag , ter-

wijl het zacht en helder weder was, in de lucht een groot aantal gewapende

ridders werden gezien , die den Friezen toeriepen : „ Eerwaardige ridders Gods

,

die geteekend zijt met het Heilige kruis, weerstaat de zonden en volgt ons

naar Jeruzalem ; het hemelrijk is u geopend en met groote overwinning zult

gij daar binnen komen." Zij snelden voort door de lucht , in zuid-oostelijke

rigting, totdat men hen uit het oog verloor. Aanstonds maakten de Friezen

zich gereed , lieten have en goed om Gods wil achter , en kwamen met spoed

te Jeruzalem.

Zoo is ons bekend geworden door wie , op welk eene wijze , en onder welke

omstandigheden, onder onze vaderen de ijver voor den strijd in het Oosten

is opgewekt. Thans willen wij zien , welke vruchten de kruisprediking heeft

gedragen.

Nederlandsche Kruisvaarders.

Lang vóórdat Urbanus II, in 1095, op het marktplein te Clermont het be

-

slissend woord had gesproken, waarop de eerste kruistogt volgde, hadden jaar

aan jaar duizenden geloovigen den pelgrimsstaf opgevat, om de heilige plaat-

sen te bezoeken, die de Zaligmaker eenmaal beti-ad. Onder deze hadden zich

ook vele Friezen geschaard. Het bezoeken van heilige plaatsen lag geheel in

den geest der Germaansche en Noordsche volksstammen. Onze graafvan Hol-

land, Dirk III

was d' eerste van de graven,

Die met ghebeden ende met haven

Eerde 't Heilighe graf ons Heerem

In 1064 deed Willem, bisschop van Utrecht, in gezelschap van andere

bisschoppen en wel 7000 pelgrims , een' togt naar het Heilige land. Hij werd

met velen het slagtoffer van de roofzucht der woeste Arabieren. De kwellin-

gen en doodsgevaren vermeerderden , toen Palestina in de handen der Turken

was overgegaan (1070). Menig inwoner dezer gewesten verliet zijne haard-

stede, om de zijnen nimmer weder te zien. Zoo ontvlamde ook bij de Frie-

zen de begeerte , om de Sarracenen met het zwaard in de vuist van dien ge-

wijden grond te verdrijven, toen het eerste kruisleger zich schaarde onder

den Zuid-Nederlander, Godfried van Bouillon. Een aantal Friesche edelen

maakten den togt mede. Ook Kobert, graaf van Vlaanderen,

was met Godefriede van BuJgoen,

In dat heilighe pardoen

,

Dat men wan over mare.

I. 31
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Onder hem streden vele edelen uit Vlaandei'eu, Lotharingen, Holland.

Zeeland en Gelderland. Andere Friezen en Vlamingen, die gewoon waren

zee te bouwen, zeilden door de straat van Gibraltar, om zich later bij de

groote strijdmagt te voegen. De Friezen kweten zich dapper bij het beleg van

Antiochië, en vele bleven, na de inneming van Jeruzalem, in het Heilige land

,

om den strijd voort te zetten. Nu konden de pelgrims weder veilig op het graf

van den Verlosser aanbidden. Waar een graaf van Holland , Dirk VI , en zijne

vrouw Sophia, in 1139, het voorbeeld gaven, daar volgden ook anderen.

Onze vaderen , wier dapperheid eerlang algemeen werd erkend en geroemd

,

vervolgden de ongeloovigen ook elders. Bij den tweeden kruistogt sloten zij

zich niet aan de legers van Keizer Koeuraad III en Koning Lodewijk VII

van Frankrijk aan, maar, te zamen met de bewoners van Saksen en Westpha-

len , bestookten zij de heidensche Slavoniërs en "Wenden. Zij hadden het kruis

in een rond schijfje op hunne kleederen gehecht, ten teeken, dat het kruis

over de gansche aarde geplant moest worden. Andere bevochten de Sarracenen

in Portugal. Eene vloot van 200 Engelsche en Vlaamsche schepen was uitge-

loopen , onder bevel van den Nederlandschen graaf Arnold van Aerschot. Een

storm dreef de kruisvaarders naar de havens van Gallicië en Portugal. Velen

deden hierop eene bedevaart naar San Jago di Compostella (waar de been-

deren van den Apostel Jacobus rustten) , iets dat door de Christen-Friezen zel-

den verzuimd werd, als zij ter zee zich naar het Heilige land begaven. Doch

naauwelijks had Alphonsus van Bourgondië , de Koning van Portugal , van

hunne komst berigt ontvangen , of hij drong de kruisvaarders , die toch eene

gelofte hadden gedaan, om voor God tegen de heidenen te strijden, hem bij

te staan in de belegering van Lissabon , dat in de magt der ongeloovigen

was. Op Sint Petrus en Paulus dag (28 Junij 1147) ankerde de vloot vóór

de stad; op het feest der heilige Ursula (21 October) ging zij aan Alphon-

sus over. Na gedurende den winter in Portugal te hebben vertoefd , zetten de

kruisvaarders in het volgende voorjaar hunnen togt naar Syrië voort.

Omstreeks 1188 was in Friesland, en vooi-namelijk aan de Rijnoevers, alles

in beweging. Ten derden male waren de christen-strijders opgeroepen. Uit onze

havens zou eene aanzienlijke vloot uitzeilen. De Friezen hadden daartoe 50

schepen aan de Weser en Elve doen uitrusten. Enkelen waren reeds voor-

uitgesneld en hadden in Portugal de stad Silves aan de Sarracenen ontno-

men. Vereenigd met de Hollanders en Vlamingers , staken de Friezen , in 1189,

in zêe. Hunne vloot , reeds door Deensche schepen versterkt , voegde zich , op de

hoogte van Sicilië, bij de kruisvaarders van Pisa. Er ging een gejuich op in

het christen-leger, dat Ptolemaïs belegerde, toen, na eene gelukkige reis, de

vloot in September vóór deze stad het anker liet vallen, en de 12000 strijd-

bare mannen aan land traden. De Friezen streden dapper, en bij het weife-

len van de oorlogskans verloi'en zij nimmer den moed. Op den 4 October
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stonden zij , onder aanvoering van den landgraaf, Lodewijk van Thnringen,

nevens de Duitscliers en Italianen , tegenover Saladin. Zij wisten zich bij ver-

schillende gelegenheden de achting van den landgraaf te verwerven , die eens

,

als bewijs zijner bijzondere tevredenheid, het strijdros en de kostbare wapen-

rusting van een' verslagen emir aan een' Fries ten geschenke gaf. Inmiddels

kwam ook het leger opdagen , dat te land , onder Keizer Frederik Barbarossa

,

was opgetrokken. Een deel daarvan had zich m Italië, te Brundusitim, inge-

scheept, waarbij zich graaf Otto II van Gelder bevond. Graaf Floris III van

Holland, die reeds sedert lang het kruis had aangenomen, was, nevens zijn'

bi'oeder Otto van Bentheim , bij den Keizer gebleven. Hij voerde de voorhoede

van het leger tegen Iconiura aan. Niet zonder groote inspanning kon Frede-

rik deze stad bemagtigen, doch

In allen desen swaren arbeit

Was hem bi ende gereit

Die grave Florens van Hollant,

Die in orloglien metten hant

Bejaghede dicken eren vele.

Het was een groot verlies .oor onze kruisvaarders, toen de onverschrok-

ken graaf, den 1 Augustus 1190, te Autiochië aan eene pestziekte bezweek.

Zijn jeugdige zoon, Willem, die zeer tegen den zin zijns vaders was mede-

getrokken, spoedde zich hierop naar het leger van Ptolemaïs, en keerde, na

de inneming dier stad (13 Julij 1191), met eenige Hollanders en Friezen, be-

houden in het vaderland terug. Want velen waren gesneuveld , en onder deze

ook Rudolf, de burggraaf van Groningen.

Dat de prediking van Fulco niet zonder invloed was geweest, bleek uit

het aantal Vlamingen, die aan den vijfden kruistogt deel namen, waarbij zich

ook AYillem , graaf van Lijnden , aan het hoofd van vele Noord-Nederlandsche

edelen , voegde. Doch nog krachtiger uitwerking had de verschijning van Oli^ner.

Bij het leger van den koning van Hongarije, Andreas, had zich de bisschop

van Utrecht gevoegd, Otto van der Lippe, benevens Boudewijn, graaf van

"SHaanderen. Veel aanzienlijker waren echter de toerustingen ter zee. De Frie-

zen lieten meer dan 80 schepen uitrusten , waarmede zij weldra de Lauwers

uitzeilden. Euim 200 schepen, zoo van Hollanders als van Vlamingers, Keu-

lenaars en anderen , werden bij Schiedam zeilreê gemaakt. Aan het hoofd der

Hollandsche edelen stond graaf Willem , die van verlangen brandde om ander-

maal het zwaard tegen de Sarracenen te voeren. Hij greep daartoe aanstonds

de gelegenheid aan, die zich wederom in Portugal aanbood, terwijl de Frie-

zen, daarentegen, hunnereis vervolgden. Zijn verzoek aan den Paus, om ook

nog gedurende den zomer van 1218 in dat land te mogen blijven, werd af-

31*
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gewezen. En zoo werd de koers naar Ptolemais gerigt, waar ook de andere

Nederlandsche kruisvaarders waren geland.

Daar bevond zich ook Olivier. Overtuigd, dat het voor de veiligheid der

Christenen in Palestina noodig zal zijn, dat aan den sultan van Egypte,

Malek Adhel , een gevoelige slag worde toegebragt , zoo verzamelt hij de hoof-

den der kruisvaarders en de aanzienlijksten der Syrische Christenen rondom zich.

Hij houdt eene krachtige toespraak. En naauwelijks heeft hij zijn laatste

woord gesproken , of uit aller mond wordt de kreet gehoord : „ Egypte moet

veroverd worden!" Aanstonds worden de noodige toebereidselen gemaakt. Op
den 26 Mei werd door de Nederlandsche en Duitsche kruisvaarders in de

haven van het slot der pelgi'ims het anker geligt, en drie dagen later ver-

schenen zij vó<5r Damiate. De belegering dezer stad , eene der beroemdste uit

de geschiedenis der kruistogten , is genoeg bekend. En wij weten , dat de Frie-

zen en Hollanders hierbij zich het dapperst hebben gekweten, in tegenwoor-

digheid der edelste krijgslieden uit verschillende landen ; al verdient het geen

geloof, wat men aangaande de daden der Haarlemmers en Dokkummers heeft

versjDreid. Olivier zelf verhaalt ons, dat Damiate niet te vermeesteren

was, vdórdat de sterke toren midden in den Nijl was bemagtigd, waar

achter men een' ketting over de ri%ner had gespannen. Toen alle aanvallen

op dien toren waren mislukt , bouwden de Friezen en Duitschers op eigen

kosten een werktuig, waarmede men op nieuw den storm zou wagen. Zij

verbonden daartoe twee koggen met balken en touwen aan elkander. Hierop

werd uit planken en vlechtwerk een toren gebouwd, rondom door huiden

tegen het Grieksche vuur beveiligd. Zoo kon men de Sarracenen van boven

in den toren aanvallen. Het waagstuk gelukte. Van Zaturdag 's morgens tot

Zondag 's morgens (25 Aug. 1218) duurde deze hagchelijke worsteling. Nadat

de toren in de magt der kruisvaarders was , werd de ketting eenvoudig weg-

genomen. Hierop ving het beleg der stad aan, waarbij de Friezen en Hol-

landers zich niet mmder kloekmoedig weerden. Zij waren het weder, dieeene

brug over de rivier sloegen. Eindelijk viel de stad den Christenen in handen

(5 Nov. 1219). Toen graaf Willem naar deze gewesten teruggekeerd was,

liet hij , tot dankbaar aandenken aan dit merkwaardig beleg , twee koggen in de

hoofdkerk van zijne hofplaats ophangen , terwijl hij bovendien aan diezelfde kerk

eenige klokjes schonk van Korinthisch koper, die geregeld geluid moesten

worden. De Christenen hadden slechts kort genot van hunne overwinning,

daar Damiate reeds in September 1221 door den Egyptischen sultan werd

hernomen.

'Na dit heldenfeit is door onze vaderen weinig belangrijks meer uitgerigt

in het Heilige land. Wel namen de Friezen, door Olivier aangespoord, ook

deel aan den zevenden kruistogt , doch na verloop van een jaar keerden zij

reeds terug. Voor de laatste maal staken in Mei 1269 nog een vijftigtal Friesche
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schepen in zee. Zij kwamen te Tunis aau , toen Lodewijk de heilige reeds aan

de pest gestorven was. Na onder graaf Giiido van Vlaanderen moedig ge-

streden te hebben, verlieten deze Friesche helden de Afrikaansche kusten

en stevenden naar Ptolemaïs. Daar werden zij eervol ontvangen , doch de aarts-

bisschop van Tyrus wist hen door allerlei beloften te bewegen naar Afrika

terug te trekken. Zij waren echter te weinig in aantal om alléén ddar den

strijd vol te houden, en bijna al hunne schepen hadden zij verloren. Einde-

lijk kregen zij verlof om op vreemde schepen naar huis te keeren , na nog

eene aanzienlijke som ten behoeve der Christenen in het Heilige land ge-

schonken te hebben.

Nu ons bekend is, welk aandeel de Christenen in ons vaderland hebben

genomen aan den heiligen strijd, willen wij nog opzettelijk bij eenige bijzon-

derheden stil staan , die ons het karakter dier kruistogten te beter zullen

doen begrijpen. Volgen wij al aanstonds de Friezen op eene hunner zeereizen.

Het is Emo , die ons het verhaal mededeelt van een' zijner vrienden , die den

zesden kruistogt had medegemaakt:

„In het jaar onzes Heeren 1217, het tweede der regering van Paus Hono-

rius ni, op den laatsten dag van Mei, namen wij afscheid van onzen ge-

boortegrond en de ons zoo dierbare beemden. Wij droegen den aanvang onzer

reis aan Hem op , die vaak met woeker terug geeft aan hem , die de zijnen

verlaat en ten kruistogt trekt. Nadat wij door den mond der rivier de Lan-

wers in volle zee gekomen waren, zagen wij op den derden dag Engelands

kusten. Op den volgenden dag ontving de haven van Darmouth ons in haren

bogtigen schoot. Daar vonden wij den graaf van Holland {Willem I) en den

graaf van Wetha (George von Wied), met vele edelen, die op 212 schepen

aangekomen waren. Hier werden wetten afgekondigd , naar welke het kruis-

leger zich gedragen moest, terwijl alle maatregelen werden genomen om het

lieil onzer ziel en de onderlinge rust te bevorderen. De graaf von Wied werd

tot bevelhebber der voorhoede van de vloot aangesteld; de achterhoede was

aan den graaf van Holland opgedragen , wien het geheele leger tot hoofd had

verkozen. Op Zondag (4 Junij) stak de graaf von Wied met vele schepen in zee.

Het weder was door de nieuwe maan wel onstuimig, maar de wind stond goed.

Doch daarna veranderde de wind en door mist en ruw weder werden de scliepen

verstrooid. Eén strandde op de klippen van Brittannië, en allioewel de bemannincr

gered werd, leed men hierbij veel verlies in goederen. Wij echter, met den

graaf van Holland , kwamen op den vierden dag in de haven van St. Mattheus

(in Bretagne), waar de krijgswet ten tweeden male werd voorgelezen, en het

geheele leger zich tot gehoorzaamheid verbond. Op den volgenden Zondag

(11 Junij) verlieten wij de haven met een' noordewind, terwijl nu de graaf
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van Holland de voorhoede aanvoerde ; en vijf dagen later kwamen wij vóór

Phare, eene stad in Gallicië. Den volgenden dag (17 Junij) gingen wij op

weg naar Compostella, dat wij, na eene zonder ophouden doorgezette dag- en

nachtreize, bereikten. Te Phare teruggekeerd, na onze hulde aan God en den

heiligen Apostel gebragt te hebben, werden wij negen dagen door tegenwin-

den opgehouden. Op aansporing van den graaf van Holland , die door de in-

boorlingen onderrigt was, wendden wij den steven wederom naar Brittannië,

en liepen eene uitmuntende haven in. Van hier gingen wij op het feest der

Apostelen onder zeil en kwamen op den derden dag , door ongestadige winden

en de golven geslingerd, tot Portugal (Oporto). Door den naauwen mond en

de in het vaarwater liggende klippen, is deze haven zeer moeijelijk. Eenige

onzer schepen Hepen niet zonder groot gevaar binnen , docia de overige bragten

den nacht in het gezigt der klippen, voor hunne ankers rijdende, in grooten

angst door. Toen de dag aanbrak zetten wij met voorspoedigen wind de reis

voort, en liepen, tegen onzen wensch, in de haven van Silere binnen. Daar

namen wij onzen intrek in eene voorraadschuur , die toebehoorde aan den abt

van het klooster Alcabar (Alkobaza), van de orde der Cisterciënsers. Nadat

wij velerlei zaken van dezen abt vernomen hadden, vertrokken wij op den

derden dag na het feest van den martelaar Alexius (20 Julij) , en kwamen op

den zesden dag daaraanvolgende te Ulixbona (Lissabon), eene stad van His-

panië, door Ulysses — het is altijd de Friesche kruisvaarder die verhaalt — en

Achilles gesticht. Ten oosten, buiten de stad, is een eerbiedwaardig klooster,

waar een palmboom zich uit het graf van den Christen-martelaar Popterus

ülvinga prachtig ten hemel verheft. Hij was het die, onder den naam van

Hendrik, en als aanvoerder der Christenen, vóór 70 jaren, aldaar met zijn'

schildknaap het leven voor Christus liet, en nu, door goddelijke getuigenis

als een heilige erkend, tijdelijken en eeuwigen lof geniet."

Het is ons reeds bekend dat hier de vloot werd verdeeld. De aartsbisschop

van Lissabon wilde zich van het zwaard der kloeke Nederlanders tegen de

Sarracenen in Spanje bedienen. De graaf van Holland gaf met vele anderen

aan dit verzoek gehoor, èn om het gevorderde saizoen, èn omdat de Duitsche

en Italiaansche legermagten nog niet waren opgetrokken. De Friezen echter

verhieven hiertegen hunne stem. De Paus had verboden in Spanje te vertoeven

,

omdat de wraak der Kerk van het hoofd moest beginnen. „ Zoo zeilden wij

dan" — vervolgt onze Fries — „ op den vijfden dag na het feest van den

H. Jacobus (30 Julij) de haven uit, lieten Lissabon aan de linkerhand lig-

gen, en stevenden de steden voorbij, vroeger door de onzen ingenomen. Daar

de wind ging liggen, lieten wij met 25 schepen het anker vallen voor Hairin

,

vroeger Santa Maria. Wij bragten aldaar den nacht door , en zagen met blijd-

schap in den vroegen morgen onze afgedwaalde togtgenooten opdagen. Wij

trachtten onze reis te vervolgen , dan de Avind verijdelde onzen wensch. Ter-
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wijl er nu geschil van gevoelen bestond, hoe men handelen zou, was het, als-

of tegen den avond de Friezen door eene hemelsche geestdrift bezield werden.

Zij hieven hunne banieren ten hemel en , na de hulp der Heilige maagd met

gezang te hebben ingeroepen, besprongen zij stout den vijand in het veld,

alsmede de stad. Een Fries beklom den muur langs een touw, plantte zijne

banier op den toren , waarna hij de poort opende en zijne krijgsmakkers bin-

nen liet, die de stad plunderden en in l^rand staken. Ofschoon de nacht den

hemel met dikke duisternis had bedekt , zoo getuigden velen , dat zij het beeld

der Heilige maagd in de lucht hadden gezien, om als het ware haar welge-

vallen over de genomene wraak te betuigen." Van dergelijke verschijningen

wisten alle kruisvaarders te verhalen. Toen de Friezen in 1147 Lissabon in-

namen, waren de Sarracenen gevlugt, omdat zij een geweldig geluid van ge-

wapend volk in de lucht hadden gehoord. Het was St. Mauritius, die de

Christenen ter hulp was gesneld. De in Portugal achtergebleven kruisridders

hadden het beleg vóór Alcazar geslagen. Daar daagden vier Sarraceensche

komngen aan het hoofd van wel 100,000 ongeloovigen op. De Christenen

riepen de hulp van de heiligen Jacobus en Vincentius in. En ziet, tegen

den avond zag men eene kruisbanier als overwinningsteeken aan den hemel.

Daags daaraan werd er slag geleverd. Twee koningen vielen, 14000 Sarracenen

sneuvelden, en de gevangenen verklaarden, gedurende den strijd een krijgs-

lieer in de lucht gezien te hebben , in witte kleederen en met roode kniissn

op de borst, waardoor zij op de vlugt waren geslagen.

„ Op den dag van Sint Petrus ad vincula (1 Aug.)" — dus gaat het ver-

haal voort — „ zeilden wij verder en kwamen den volgenden dag tot Rodete

(Rota). Met spoed geland, dreven wij de burgers op de vlugt, veroverden

den burg en bleven den geheelen naclit in de stad. Den volgenden morgen

keerden velen met den buit naar de schepen terug. Den ganschen dag werd

er nog gestreden. Tegen den avond keerden de onzen naar hunne schepen

terug en lieten de slingeraars voor hunnen veiligen aftogt zorgen. Toen wer-

den de overwinnaars opgeblazen door den lof, dien zij elkander toezwaaiden , en

naarmate zij wedijverden om zulks te doen, kreeg ook de vreesachtigste moed

om te snoeven. Vrijdag 's morgens vroeg verlieten wij de reede , wendden den

steven naar Cadis , en , opgewonden van geest , zoo als trouwens bij voorspoed

altijd plaats heeft, zeilden wij de haven in, deden eene landing en bezetten

de stad. De burgers waren naar het andere eiland (St. Leon) gevlugt. Hunne

gebouwen , uitmuntende door bouwstof en kunst , hunne wijngaarden en tuinen

eigenden wij ons toe en genoten de vruchten van den arbeid van anderen.

Wij vernielden de tuinen, wijngaarden, vijg-, olijf- en andere boomeu, zon-

der onderscheid. De moskee , met zooveel kosten en zoo kunstig opgetrokken

,

dat men het verhaal daarvan naauwelijks zou gelooven, hebben wij met den

grond gelijk gemaakt; het hout, na het snij- en schilderwerk er afgenomen
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te hebben ,
gebruikten wij waartoe het dienstig was. Wij bleven aldaar eenige

dagen , totdat wij , van buit verzadigd , de overblijfselen der stad aan de

vlammen prijs gaven, onder zeil gingen, en tot aan de zeeëngte Ostrica (de

straat van Gibraltar) zeilden." Ziedaar een staaltje van de barbaarschheid

en blinde vernielingswoede der Friezen. Het zou niet moeijelijk zijn, hiervan

meerdere voorbeelden bij te brengen. Menig voortreffelijk kunstgewrocht in het

Oosten is verloren gegaan door den dweepzieken ijver tegen de ongeloovigen.

Het zou ons te lang bezig houden , indien wij de kruisvaarders verder van

dag tot dag wilden volgen. Vóór de straat van Gibraltar overviel hun een

storm. „Vierdagen lang" — zegt ons de berigtgever — „door den wind geslin-

gerd, verhieven de woedende golven ons dan eens ten hemel en stortten ons

dan weder in den afgrond, zoodat wij eindelijk besloten niet langer tegenstand

te bieden, maar ons liever aan de opgeruide baren toe te vertrouwen, ge-

dachtig aan de woorden van Sejieca : In een' storm vreest de zeeman niets meer

dan het land." Eenmaal de zeeëngte doorgekomen , vlogen de schepen , door

den westewind voortgedreven, met ongeloofelijke snelheid voort. Weldra hadden

zij de Sarracenen achter den rug , en konden weder ongehinderd drmkbaar wa-

ter bekomen. Men had toch vreesselijk geleden door gebrek aan water. Som-

migen hadden in vertwijfeling het zilte zeewater gedi-onken , en daardoor hunnen

dorst slechts vermeerderd. Anderen hadden het bezinksel der vaten uitgeperst

of den droessem van wijn en bier uitgezogen. Eindelijk liep de vloot in October

de havens van Civita Veccia en Corneto binnen. Daar bleef zij overwinte-

ren , terwijl de kruisvaarders te Corneto, Viterbi, Velletri en in andere steden

gastvrij werden geherbergd. Het sprak van zelf, dat zij naar Eome gingen.

„ De heilige Vader" — heet het bij Emo — „ ontving ons zeer welwillend

en verheugde zich niet weinig over den moed en de stoutheid der Friezen.

Bovendien beval hij ons dringend den bewoners der naburige staten en sterkten

aan, hun, onder banvloek, bevelende, dat zij, zoowel in handel als overeen-

komsten, ons eerlijk zouden behandelen , hetgeen door allen , zonder schending

,

is nagekomen. Nadat de winter voorbij was, bragten wij in den aanvang der

lente onze schepen in zee , na daartoe verlof bekomen te hebben van den

podesta, den raad en de geheele gemeente van Corneto. Met groote staatsie

en gejuich, en met 158 banieren en vaandels geleidden zij ons naar het strand

,

alwaar de podesta de trouw en den moed der Friezen met groote welsprekend-

heid prees, en voldoening aanbood voor elke beleediging. De kruisvaarders van

Corneto en andere steden, die in onze schepen zouden oversteken, beval hij

aan onze hoede, en gebood hun ons in alles onderdanig te zijn. Toen allen

hadden toegestemd, reikte hij ons een prachtig vaandel over, ten teeken van

magt en heerschappij , terwijl allen zwoeren ons in vrede en oorlog als vaders

te zullen gehoorzamen. Wij bedankten voor de genotene weldaden en voor hunne

zorg , daar zij ons zelfs toegelaten hadden , uit hun bosch hout te kappen

,
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hetgeen aan hunne eigene burgers verboden was. Wij herinnerden ons hoe lief-

derijk zij ons in hunne huizen opgenomen , hoe nienschlievend zij onze zieken

bezocht, met welke vroomheid zij onze dooden betreurd en hunne graven als

die van heiligen vereerd hadden. Zoo scheidden wij, niet zonder tranen, op

den dag van Maria boodschap (25 Maart 1218)." En eene maand later kwam

de vloot in de haven van Ptolemaïs voor anker. „ Wij bragten onzen dank" —
zoo besluit onze berigtgever — „ aan God toe , niet den verscluüdigden , maar

den ons doenlijken, Hem, die ons, van alle hulp der menschelijke zamenle-

ving bei'oofd, zoo zeer met het schild zijner barmhartigheid gedekt had, dat

Hij , door de op al deze vermoeijenissen volgende ligchamelijke rust , ons

scheen te willen aantoonen , hoedanig de toekomstige rust der gezaligde zielen

moet zijn , nadat zij de gevaren der wereld zijn te boven gekomen , en dat

dan eerst de herdenking der gevaren aangenaam zal zijn. Amen."

Werden de kruisridders overal welkom geheeten , waar zij op hunne tog-

ten in Christelijke landen den voet aan wal zetten , niet min Ier feestelijk was

Je ontvangst , die hun bij de tehuiskomst werd bereid. Dan snelden allen naar

de plaats , waar de moedige strijders zich zouden ontschepen. Met kruisbanieren

en vanen werden zij ingehaald. Ter hunner eere werden processiën gehouden.

Missen tot dankzegging werden in de kerken gelezen. En blonk er ook al

een traan in menig oog, omdat een vader of zoon, een echtgenoot of vriend

niet was wedergekeerd , — zij waren toch in den heiligen strijd als martelaars

gevallen. Ook werden onder de geredden meestal vrouwen gemist. Zij toch

namen ook het kruis aan , al trokken zij in pelgrimaadje naar het Heilige

land, zonder altijd onmiddellijk aan den kruistogt deel te nemen. Om vele

redenen zou het echter wenschelijk zijn geweest, indien zij te huis gebleven

waren; waarom ook de bisschop van Bethlehem den Friezen in zijn schrijven

afried om hunne vrouwen , gelijk vroeger , mede te nemen , daar dit vaak

groote aanleiding tot onkuiscliheid had gegeven. Die het kruis reeds hadden

aangenomen, of nog zouden aannemen, deden beter, indien zij haar reisgeld

aan andere kruisvaarders afstonden of daarvoor plaatsvervangers kochten.

Zoo togen onze vaderen mede naar „den lande van overzee": Frieslands edelste

zonen stonden in de eerste rijen van Europa's dapperste krijgers. Gedurende

twee eeuwen waren de Christenen dezer streken met geestdrift voor den kamp

tegen de volgelingen van Mohammed bezield. Kon zulk eene beweging zonder

invloed blijven op de Nederlandsche Kerk ? Wij willen op dit punt ten laatste

onze aandacht vestigen.

Be gevolgen der Kniistogten voor de 'Nederlandsche Christenen.

Groot is de verandering, die door de kruistogten in de staatkundige en

kerkelijke toestanden der Eui'opesche volken werd te weeg gebragt. Na den

I. 32
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twee-lionderd-jarigen strijd in het Oosten had ons werelddeel , ten aanzien van

godsdienst , beschaving en zedelijkheid , een ander aanzien geki'egen. Het kon

wel niet anders of de bewoners dezer gewesten moesten hierin deelen. Zij

hadden aan den Heiligen krijg een betrekkelijk grooter aandeel genomen dan

eenig ander volk. Hertogen van Braband en Lotharingen
,
graven van Hol-

land en Gelderland, Vlaanderen en Henegouwen, ontelbare ridders en edelen

,

duizenden burgers en landlieden, ja ook een bisschop van Utrecht, hadden

zich onder de kruisbanier geschaard. Tot nu toe hadden onze vaderen met

andere natiën bijna geene betrekkingen aangeknoopt. Eenige Friezen alleen

,

die gewoon waren hun geluk ter zee te beproeven, waren met vreemde vol-

ken in iianraking gekomen. Thans leerden zij meer van nabij Duitschers en

Franschen, Italianen en Engelschen kennen, met wie zij op ééne lijn ston-

den , als strijdende onder één hoofd en voor hetzelfde doel. Zij zagen andere

landen , andere zeden , en het verkeer der Nederlanders met de aanzienlijksten

uit alle Christen-rijken van het Westen moest noodzakelijk op ons vaderland

terugwerken. Doch wij mogen hierbij thans niet stil staan. Dat, ten gevolge

der kruistogten, het leenstelsel in verval geraakte, de ridderschap zich ver-

hief, aan den derden stand grootere vrijheden werden toegekend, steden op-

kwamen , handel en nijverheid begonnen te bloeijen , — kunnen wij alleen

in het voorbijgaan aanstippen. Wij houden ons in het bijzonder bezig met de

Nederlandsche Kerk , en willen nagaan , welke sporen deze groote beweging

naliet in de godsdienstige denkwijze en de zedelijke ontwikkeling.

Is het onbetwistbaar waar, dat de hiërarchie, gedurende de 12de en 13de

eeuw, zich ontzaggelijk heeft uitgebreid, en de pauselijke magt tot eene

ongekende hoogte is gestegen, ook de Nederlandsche Kerk heeft dit gevoeld.

Het was de Paus, die zich aan het hoofd der Europesche Christenheid had

gesteld, de Paus, die voor de eer van God en het heil der Kerk allen ten

strijde riep. Hij zond zijne legaten naar alle rijken, om zoowel het volk als

de vorsten en heeren , de koningen en keizers uit te noodigen
, ja te dringen

,

het kruis aan te nemen , en dezelfde legaten vertegenwoordigden hem bij het

leger. Hij hief de betrekkingen op, waarin de burgers en boeren stonden tot

hunne leenheeren, en noodzaakte de geestelijkheid hem geldelijke offers te

brengen voor de uitrusting van legers en vloten. Door bijzondere privilegiën

maakte hij vorsten en landen van zich afhankelijk, en wist hij alom zijn'

invloed te doen gelden. Zoo verhief zich de Kerk boven den Staat , het gezag

van Rome boven dat van keizers en koningen. Zoo werd het stelsel verwe-

zenlijkt, waartoe Gregorius VII den grondslag had gelegd.

Men zou kunnen meenen, dat het aanzien en vermogen der bisschoppen

en geestelijken verminderden , naarmate die van den Paus toenamen , doch die

meening is niet volkomen juist. Wel is waar, waren zij ook verpligt hunne

schattingen op te brengen ; zagen zij soms belangrijke kloosters en abdijen aan
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hun gezag onttrekken; moesten zij toelaten, dat vreemde bisschoppen, die

door de ongeloovigen van hunne zetels waren verdreven (Episcopi in partihus

infidelium), soms door den Paus met eene uitgebreide volmagt in hunne

dicEcesen verschenen — doch zij werden hiervoor ruimschoots schadeloos ge-

steld. Het is niet te ontkennen, dat de kruistogten het oppergezag van den

heiligen Vader over de geestelijkheid hebben bevorderd; maar de magt en

de heerlijkheid , waarmede Christus' stedehouder weldra was omgeven , deelden

zich ook mede aan de geestelijken van hoogeren en lageren rang. De vreemde

bisschoppen, van welke wij spraken, traden vaak als plaatsvervangers (vika-

rissen) op , waardoor andere bisschoppen de vrijheid erlangden óm hun bisdom

te verlaten. Zoo konden zij, en dit was van niet gering belang, persoonlijk

medetrekken naar het Heilige land. Wat zij aan tienden moesten missen,

ontvingen zij dubbel weder in geschenken van teruggekeerde kruisvaarders of

achtergeblevene betrekkingen. Verloren zij het beheer over enkele kerkelijke

goederen, hunne grondbezittingen namen desniettemin op eene verbazende

wijze toe. Zij toch , die zich gereed maakten om naar Palestina te trekken

,

kwamen in de noodzakelijkheid hunne goederen te verkoopen of te verpanden.

Wie zou van hen hunne landerijen afkoopen , of hun het noodige geld

daarop voorschieten ? Het geld was schaars in die dagen , alleen bij kerken en

kloosters was een genoegzame voori'aad van goud en zilver te vinden. Zoo werden

bisschoppen en abten, voor kleine sommen, de koopers van groote stukken

gronds. Godfried van Bouillon moest een deel zijner bezittingen aan de kerk

van Verdun verkoopen , en verpandde het overige aan den bisschop van Luik.

Belangrijke gedeelten van Duitschland en ons vaderland, zoo als Bamberg , Luik,

en het Sticht werden op deze wijze het onvervreemdbaar eigendom der Kerk.

Want wat eenmaal aan de Kerk behoorde , mogt nimmermeer verkocht worden.

Voorts vermeerderde de luister der hiërarchie , en nam de invloed der sees-

telijkheid niet weinig toe , door het invoeren van leerstellingen en kerkelijke

gebruiken , waartoe de kruistogten aanleiding gaven. Daar het Avondmaal in

liet Oosten moeijelijk onder beide gedaanten kon worden gevierd, werd het

gebruik van den wijn afgeschaft. Lmocentius III maakte de oorbiecht verplig-

tend, en bezigde hij
,
gelijk andere Pausen, den aflaat als middel om de ge-

loovigen te bewegen , het kruis aan te nemen. Aanvankelijk moest men twee

jaren in Palestina zijn geweest, om een' voUedigen aflaat te kunnen verkrij-

gen. Eerlang echter hield men zich niet naauwgezet meer aan zulk eene tijds-

bepaling, en werd er ook vergeving van zonden aan hem verleend, die in

zijne plaats een' ander ten strijde zond, ja ook aan hem, die zich van zijne

gelofte voor geld vrijkocht. De vereering der reliquiën werd krachtig in de

hand gewerkt. Men wedijverde om , door het bezit van wonderdoende overblijf-

selen van Apostelen en heiligen , de Christenen in grooten getale naar kerken

en kloosters te trekken. Zoo werd het zedelijk gevoel verstompt, het bijge-

32*
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loof bevorderd, en een ruim veld geopend voor schandelijke bedriegerijen en

misbruiken. Menige bladzijde uit de geschiedenis der kruistogten gewaagt van

woestheid en onzedelijkheid
,
getuigt hoe zij , die met zooveel standvastigheid

en moed het kruis wilden planten, vaak de slaven waren hunner lage drif-

ten. Het was tegen het einde der kruistogten dat in Friesland eene bepaling

werd gemaakt, voor welke geldsommen men allerlei misdaden kon bedrijven.

De schatten , die uit het Oosten naar het Westen werden gevoerd , deden de

vroegere ingetogenheid en eenvoudigheid voor weelde en losbandigheid wijken.

En de Kerk was niet in staat aan dit langzamerhand toenemend zedebederf

een tegenwigt te geven. De godsdienst ontaardde meer en meer in uitwen-

dige plegtigheden , in eene zinnelijke vereering, in heidensche vormen. Door

de kruistogten werd de toestand voorbereid , waaruit , na ruim twee eeuwen

,

de Hervorming geboren moest worden.

Voorzeker , de geestdrift , die zoo velen in deze gewesten naar het zwaard

deed grijpen, heeft ook goede vruchten gedragen, doch zeker meer voor het

maatschappelijk dan voor het godsdienstig en zedelijk leven onzer voorvaderen.

De ijver, om tegen de Sarracenen te strijden, heeft ongetwijfeld gunstig ge-

werkt voor de Kerk van Nederland. Wij mogen althans niet voorbijzien,

wat wij in den aanvang hebben doen opmerken, dat deze onderneming in

vele opzigten een' zegenrijken invloed heeft gehad op de bewoners dezer ge-

westen. De Christenen dier eeuwen behoefden eene hiërarchie. Maar aan den

anderen kant mogen wij de oogen voor de nadeelen niet sluiten , die daaruit

voor de Kerk zijn voortgevloeid. Daaronder noemen wij ten laatste nog de

godsdiensthaat en onverdraagzaamheid, die door de kruistogten werden ge-

wekt en gevoed. De Kerk had eerst de Christenen tegen de belijders van den

Koran te wapen geroepen. Nog tijdens de kruistogten zagen wij de legers

ook teeen andere ongeloovigen te velde trekken. Het duurde niet lang of

tegen de ketters in de Kerk werden mede kruistogten gepredikt. In fanatie-

ken ijver werd tot de verdelging van Albigenzen en Waldenzen besloten. De

Dominikanen traden op als inquisiteurs, en de mutsaards begonnen terooken.

Doch dit was niet in den geest des Meesters, die van andere beginselen

was uitgegaan. Niet door het zwaard, maar door overtuiging moest de waar-

heid worden voortgeplant , die hij aan het licht had gebragt. Zijn geest werkte

echter onmerkbaar voort. Weldra zullen wij vernemen hoe ,
inzonderheid in ons

vaderland, eene betere toekomst werd voorbereid.

H. C. Rogge.



ZESDE TAFEREEL.

KLOOSTERLEVEN EN KLOOSTEEGESTICHTEN.

Vervolg van bl. 234.

Geestelijke Ridderorden, Karthuizer-Moosters , Bedelmonniken in Nederland.

Wanneer wij ons den geest, die de tweede helft der middeleeuwen be-

zielde, in eene levende en sprekende figuur op aanschouwelijke wijze willen

voorstellen , dan rijzen beurtelings de barrevoeter monnik met bidsnoer en gee-

selkoorden, en de geharnaste kruisridder, die met het ontbloote zwaard naar

het Oosten wijst, voor onze oogen op. Wij weifelen één oogenblik in onze

keuze, wie van beiden het meest als ti/pe en symbool dier eeuwen de voor-

keur verdient. Zóó geheel had de toenemende zucht tot het kloosterleven

,

maar tegelijk de ontwaakte riddei'geest het maatschappelijke en kerkelijke

leven doordrongen. Denkt ze beiden te zamengesmolten of vereenzelvigd in

ééne figuur, den monnik geharnast, of den ridder in monniksgewaad en on-

derworpen aan de regels der kloostertiicht , en gij hebt het beeld gevonden,

dat het karakter dier tijden op de eigenaardigste wijze uitdrukt , en geheel is

terug te vinden in

DE GEESTELIJKE RIDDERORDEN,

ZOO als deze , het wereldsche en het geestelijke , in zijn schei'pst contrast , in

zich opnemende en vereenigende , in het Heilige land zijn ontstaan, en ook

op den vaderlandschen bodem zijn overgeplant. Wij denken aan de ridders

van St. Jan, van den Tempel en van de 'Buifsche orde, die daarin met elkander

overeenkwamen , dat zij bij de drieledige monniksgelofte nog eene vierde voeg-

den : de verdediging van het geloof door het ridderzwaard , en , in ridders

,

priesters en leeken of dienstdoende broeders verdeeld , in plaats van priors en

abten, kommandeurs, met eenen grootmeester der orde, aan het hoofd had-

den. Zagen wij in het voorgaande Tafereel, welk een belangrijk aandeel het

kleine Nederland aan de kruistogten genomen heeft, het kan ons dan wel

geene bevreemding baren , dat wij in deze gewesten de loten en afzetsels we-
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dervinden van den stam, die, in het Oosten geplant, maar dadr ontworteld,

zijne nog frissche en groenende takken naar het Westen overboog, en zijne

scheuten heinde en ver verspreid had. Wij gewagen het eerst van de orde der

TEMPELRIDDERS,

welke wel niet de oudste der geestelijke Ridderorden geweest is, maar na

een kortstondig bestaan het vroegste is verdwenen , en , toen zij op onzen bo-

dem verscheen , reeds digt aan haren ondergang was genaderd. Wij herinneren

ons vooraf uit de geschiedenis, hoe de orde der Tempeliers of Tempelridders

,

(naar den Jeruzalemschen tempel aldus genoemd) weinige jaren na de Johan-

niter orde, ter bescherming der pelgrims in Palestina en bestrijding der

ongeloovigen , is opgerigt; hoe zij, uit het Oosten naar het Westen verhuisd

,

en de eigenaresse van onnoembare schatten geworden zijnde, hare tempelhui-

zen op de schaal van vorstelijke paleizen bouwde, en tot eene magt aanwies

in den Staat , waardoor zich evenzeer de kroon der vorsten , als die van Ro-

me's stedehou.der en het gezag der hooge geestelijkheid bedreigd achtte. Wij

herinneren ons, welk een tragisch uiteinde deze orde, na van de snoodste

gruwelen verdacht en beschuldigd te zijn, gehad heeft, en dat er — hoe

kennelijk valsch of overdreven ook vele dier beschuldigingen mogen geweest

zijn — toch nog altijd zi;lk een ondoordringbare sluijer over hare verborgene

daden blijft rusten, dat geene hedendaagsche jury het wagen zou, hier het

schuldig of onschuldig uit te spreken.

De oorsprong of de eerste verschijning der Tempelridders in Nederland schuilt

geheel in het duister. Vermoedelijk zijn zij uit Frankrijk herwaarts overgeko-

men, en het blijkt niet, dat velen onzer Hollandsche edelen zich in hunne

orde hebben doen opnemen. Wij ontmoeten hen omstreeks het midden der

dertiende eeuw in Holland en Zeeland, waar zij ouder de magtige bescher-

ming stonden van Hollands graven , aangetrokken als dezen zich gevoelden door

de herinnering der vroeger door hen verrigte wapenfeiten en den ridderglans,

die hen omstraalde. Wel weten wij , dat zij op zes onderscheidene plaatsen

(op Texel, in den Haarlemmerhout, te Beverwijk, Wijk bij Heusden, Mid-

delburg en Zierikzee) hunne bezittingen , kloosters of kommandeurshuizen

hebben gehad , die
,

gelijk elders , zoo ook hier te lande , door meer dan ge-

wone pracht zich kenmerkten, als het teeken van de weelde en deu rijkdom,

die daar binnen woonden; maar omtrent de stichting dier gebouwen en de

lotgevallen hunner bewoners zijn ons geene nadere bijzonderheden bekend.

Veel langer dan eene halve eeuw schijnen zij in ons vaderland hun bestaan

niet gerekt te hebben. Reeds met den aanvang der veertiende eeuw waren

hunne dagen geteld. In 1307 gelukte het Philips den Schoone , die het van

begeerte vlammend oog reeds lang op hunne rijkdommen gevestigd hield,
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hun' geheelen ondergang te bewerken , en het bevelschrift werd uitgevaardigd

,

dat , in al de deelen des rijks op denzelfden dag geopend , al de leden der

Tempelorde aan de vreesselijkste pijniging en vervolging der Inquisitie prijs

gaf. In 1312 volgde het besluit van Paus Clemens V, dat de orde in

alle landen van Europa voor vernietigd verklaarde. Naar men wil zal ook

hier met groote strengheid of wreedheid tegen hen gehandeld zijn. Hun huis

op Texel werd met gewelddadige hand vernield en gesloopt. Te Zierikzee

ontving de stadsregering (zoo althans vinden wij verhaald) het geheim be-

vel , om al de Tempelieren in denzelfden nacht te dooden , dat zoo wel ddir

,

als te Wijk bij Heusden, zonder verschooning zal zijn ten uitvoer gebragt

,

terwijl hier slechts één hunner aan den dood ontsnapte , en te Zierikzee slechts

twee het leven behielden, omdat zij op dat noodlottige tijdstip afwezig wa-

ren , en — voegt het volksverhaal er bij — zich op eene plaats der zedeloos-

heid, in een' van de tempelen der ontucht bevonden. Is deze laatste bijzon-

derheid op waarheid gegrond, dan verschijnt de orde der Tempelridders —
wier nagedachtenis , blijkens het bekende spreekwoord : „ hij drinkt als een

Tempelier," bij onze volksgenooten geenszins in eere is gebleven — op nieuw

in een hoogst onvoordeelig of dubbelzinnig licht. Volgens eene andere lezing

of voorstelling evenwel zullen de Tempelridders hier te lande, zoodra zij den

storm zagen opsteken, die hun hoofd bedreigde, deels zich zelve ontbonden,

deels met al de have en schatten, die zij nog konden bergen, in de huizen

der Johamiiter ridders eene schuilplaats gezocht en gevonden hebben. Zeker

is het althans, dat deze orde voor een goed deel de rijke erfgename hunner

goederen en bezittingen is geworden.

DE JOHANNITER ORDE.

Te Jeruzalem was reeds lang vóór den aanvang Jer kruistogten een hospi-

taal gesticht , dat aan de verpleging van armen en kranken was toegewijd en

Jan den aalmoezenier tot zijnen Schutsheilige had gekozen. Na de verovering

der Heilige stad, onder Godfried van Bouillon, deelde de schittering des

roeras , hierdoor verworven , zich ook aan deze menschlievende stichting mede.

De naam van Jan den aalmoezenier werd nu met dien van Johannes den

Dooper verwisseld. De nederige hospitaalbroeders werden onder den eersten

grootmeester Raymond du Puy in St. Jans-ridders herschapen ,
— later komen

zij in de geschiedenis, wegens hun verblijf op Maltha, ook onder den naam

van Malthezer-ridders voor, — die, de dubbele roeping in zich ontwarende,

om de ongeloovigen te bestrijden , en met het werk der Christelijke liefde

voort te gaan , als de eene hand hielden uitgestrekt , om wonden te slaan

,

en de andere , om die te verbinden.

Hun optreden in de Kerkgeschiedenis onzes vaderlands valt voor even vóór of
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nao-enoeg gelijktijdig met den ondergang der Temj^elorde. Juist tijdig waren

zij verschenen om bezit te nemen van den buit, die overal, na de verbeurd-

verklaring van de goederen der Tempelridders , als een rijke roof te deelen

viel. Het Utreclitsche Bisdom werd de hoofdzetel hunner orde. Zij vestigden

zich daar in een klooster bij de KatharijneiDoort. Daar stonden ook een

hospitaal en eene kerk, waarin zij hunne eigene dienst verrigtten. Volgens

de getuigenis van bisschop Hendrik waren de Utrechtsche St. Jans-rid-

ders voorbeeldig in de werken van barmhartigheid en liefde. Zij beijverden

zich armen en zwakken in hun hospitaal op te nemen , naakten te klee-

den, behoeftigen te spijzen, en werden daarin door de giften der geloovigen

geschraagd en geholpen. Om dit nog meer te bevorderen, werd een veertig-

daagsche aflaat toegezegd aan allen , die de kerk en het St. Katharina-convent

bezochten en de ridders in hunne menschlievende pogingen uit hunne goede-

ren ondersteunden. De kommandeur van St. Katharina stond dan ook als

landkommandeur aan het hoofd van al de gestichten dezer orde
,
gelijk er

elders in het Sticht , ook in Holland en Zeeland verrezen. ^) Ook in Gelder-

land , even buiten Harderwijk , werd een gasthuis gebouwd , het Si. Jansdal

geheeten, dat zich voor eiken vermoeiden reiziger of pelgrim met de meeste

gastvrijheid ontsloot.

Nevens Utrecht bekleedde echter Haarlem , onder al de kommanderijen der

Johanniter orde, hier te lande gevestigd, eene eerste en voornaamste plaats.

Een huis en erve, met de bestemming tot een klooster en hospitaal in het

jaar 1310 in geschenke ontvangen, werd door den tweeden kommandeur,

Jakob van Zuden, in zulk een' grootschen stijl verbouwd, dat het een vor-

stelijk aanzien en eene zoo prachtige ridderzaal bekwam , als naauwelijks Hol-

lands graaf en de bloem van den adel op hunne ridderkasteelen vermogten

aan te wijzen. Willem de Derde en zijne opvolgers vermaakten, even als

Filips van Bourgondië , aan dit gesticht vele goederen en voorregten , het-

welk door de St. Jans-ridders met dankbare verknochtheid aan het grafelijk

huis werd vergolden. Toen Willem de Vierde, na zijn' roemloozen en nood-

lottigen togt naar Friesland , bij Stavoren, onder de knodsen en strijdbijlen

der Friezen was gevallen, was de kommandeur der St. Jans-ridders, Heer

Hugo van Koukerk, de eerste, die op het berigt dier nederlaag derwaarts

toog. Hij vond het uitgeschudde lijk van den vorst op het slagveld weder,

besproeide het bij de herkenning met heete tranen, en wist te bewerken, dat

het vorstelijk overschot in het klooster Bloemkamp voor het minst in gewijde aarde

zou rusten , terwijl hij zelf, met gebogen hoofd , in het zwarte gewaad met het

witte kruis geteekend, den treurigen lijkstoet opende , die het derwaarts bragt.

1) Te Montfoortj Harmeien, Waarder, Buren, Soeterwoude , Oudewater , Middel-

burg , Wemeldingen , Kerkwerve en Biezelinge waren mede gesticliten of komman •

derijen der Johanniter orde gevestigd, die wij hier slechts even vermelden.
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In de latere tijden van hun bestaan verflaauwde veel van hun' menschlie-

venden ijver , en kwam meer het wereldsch en krijgszuchtig karakter boven.

Toch handhaafden zij in zoo verre het karakter eener monnikenorde, dat zij zich

bij voortduring aan hunne kerkpligten, waarbij hun o. a. was voorgeschre-

ven, in plaats van de gewone getijen, dagelijks een zeker aantal Vader o>/s

te bidden, gebonden bleven rekenen. Bij den aanvang van den krijg tegen

Spanje werden hunne goederen tot dekking der oorlogskosten aangeslagen

,

hetwelk weldra , in weerwil van hun verzet , de geheele ontbinding en vernie-

tiging der orde ten gevolge had.

DE DUITSCHK ORDE.

Tijdens het vermaarde beleg van Ptolemaïs , besloten enkele Duitsche koop-

lieden van de hanzésteden , Lubeck en Bremen , zich het lot hunner landge-

nooten , bij de steeds toenemende ellende , op eene krachtdadige wijze aan te

trekken. Uit dit menschlievend pogen is de Duitsche of Teutonische orde

ontstaan, wier leden den regel van den H. Augustinus volgden, en naar hun-

nen Schutsheilige, die zelf ridder geweest was, zich ook gaarne ridders van St.

George noemden; eene orde, welke, nadat het Heilige land op nieuw voor

de Christenheid was verloren gegaan, meer in den geest van den Islam, dan

in dien van het Evangelie, tot de geheele onderwerping der heidensche vol-

ken in het Noord-oostelijke Duitschland haar ridderzwaard heeft geleend

;

maar tegelijk door de bekeering van het later zóó magtige Pruissen , welke zij

mogelijk maakte en hielp voltooijen , aan de zaak des Christendoms de ge-

wigtigste diensten bewezen en boven de beide andere orden eene onsterfelijke

vermaardheid verworven heeft.

Hoewel Pruissen, waar steeds de grootmeester zijn verblijf hield, de zetel

en het middelpunt dezer magtige orde bleef, welke in onderscheidene baliën

(praefectin-en) was afgedeeld, zoo verloochende zich toch in hare spoedige

overplanting en uitbreiding in deze gewesten de naauwere verwantschap

niet tusschen deze beide volken van den Germaanschen stam. Reeds in het

jaar 1230, alzoo schier gelijktijdig met de verovering van Pruissen, vestigde

zich de balie van Utrecht, welke het geheele bisdom en een aantal kom-

manderijen omvatte ^). Bij de Hollandsche graven stond ook deze orde in bla-

1) Het zoogeiioemde Duitsche Huis te Utreclit stond tegenover de Geerte-kerk, buiten

de stad, maar werd, tijdens het beleg door Willem IV voor deze stad geslagen, in

het jaar 1343 verwoest. Later werd het binnen de stad op den Springweg herbouwd,

waar het nog , hoewel alleen eene schaduw vertoonende van hetgeen het vroeger was

,

aanwezig is. Slechts de bestemming van infirmerie, of hospitaal, wijst op den vroegsten

oorsprong dezer orde terug. Hier was het, dat Karel V de orde van het Gidden Vlies

uitdeelde , en dat Graaf Leycester zijn verblijf hield. Hier zijn wij door onze begaafde

schrijfster, Mevrouw Bosboom-Toussaint , in vele tooneelen van een' harer Historische

Komans verplaatst.

I. 33
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kende gunst. Floris V begiftigde haar met het patronaatregt over de Pieters-

kerk te Leiden, en werd zóó de stichter van het rijke en magtige kom-

mandeiu'schap daar ter stede. In Zeeland schonk hij haar de Pieterskerk te

Middelburg, en de heergevrade van al zijne leengoederen in dit gewest. Het

hier gevestigde Duitsche Huis overtrof schier al de andere kommanderijen in

aanzien en vermogen ; en was de abt van St. Marie , als de grafelijke vierschaar

werd gespannen , aan de regterzijde van den vorst gezeten — de kommandeur

der Duitsche orde vond aan diens linkerzijde zijne plaats. Te Maasland en

Valkenburg (later naar Katwijk overgebragt) , te Schelluinen, te Tiel en te

Doesborch, alsmede te Ootmarsum in Twente, werden kommanderijen gevestigd.

Het Duitsche Huis te Dieren was met meer dan gewonen luister omstraald,

daar het tot eene soort van lustslot diende , waar de landkommandeur met en-

kelen zijner heeren of ridders gaarne vertoefde. In Friesland bezat de orde

wel hare goederen en kerken , doch geen der Duitsche ridders woonde ddar

,

maar wel kwam in dit gewest een nonnenklooster van adellijke juffers tot

stand.

Zeker hiërarchisch streven en eene verregaande zucht tot onafhankelijkheid

waren der orde in hooge mate eigen , welke door den trots op haren adel niet

weinig werden gevoed. Schoon door de afgelegde monniksgelofte een geestelijk

karakter dragende, rekenden hare leden het beneden zich met de gewone

geestelijkheid gelijk gesteld of daar onder geteld te worden. In 1555 ver-

klaarde de landkommandeur van Egmond met de Utrechtsche geestelijkheid

niets gemeens te hebben, en alleen aan den Keizer en den H. Vader, den Paus,

ondex-worpen te zijn. En toen tien jaren later het hoofd der Utrechtsche balie

van wege den bisschop en het Hof werd aangemaand, eenige geestelijke

en wereldlijke heeren te zendeii , om aan de plegtige processie op Sacraments-

dag deel te nemen , klonk uit diens mond het hooghartige antwoord : dat hij

dit uit eigene en zuivere affectie voor de Katholieke religie toch voornemens

was te doen, maar niet uit gehoorzaamheid, protesterende tegen alle on-

dergeschiktheid zijner orde.

Maar waren de landkommandeurs alleen aan den grootmeester verantwoor-

ding schvildig, en werden zij als vorsten naar de oogen gezien en geëerbie-

digd, moeijelijker viel het hun dikwerf hunne eigene ridders te besturen of

te bevredigen ; dan ^'ooral , wanneer zij eene gewenschte hervorming trachtten

in te voeren, en, getrouw aan de eenmaal afgelegde belofte, orde en tucht

met gestrengheid zochten te handhaven. Zoodanig was de toeleg van Heer

Gerard Splinter van den Eng, wien de lof wordt gegeven even streng voor

zich zelven als voor anderen geweest te zijn ; maar die daarvoor den schralen

dank inoogstte, dat vele weerbarstige i'idders zich geheel aan zijn gezag en

aan de reeds verbasterde orde onttrokken.

De aanneming tot lid der orde werd door een' proeftijd voorafgegaan , en
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geschiedde met al het ceremonieel, hij militaire ridderorden gebruikelijk,

maar hier met kerkelijk feestgehaar op de plegtstatigste wijze vereenigd. Bij

de begrafenis eens Duitschen ridders was de gelieele hooge geestelijkheid van

Utrecht tegenwoordig , de paters van al de conventen volgden de Ridderschaar

en sloten den trein.

De Hervorming , die zoo vele monnikenordeu vernietigd heeft , heeft de

Teutonische orde gespaard. Maar deze redde haar bestaan door de verlooche-

ning harer geloften. Zij behield wel hare titels en waardigheden , ook het col-

latie- en patronaatregt der kerken , en voor een deel ook hare inkomsten

;

maar zij legde haar karakter als geestelijke orde af. De ridder alleen is over-

gebleven, de monnik is verdwenen en geheel in de schaduw van den voor-

tijd teruggetreden en verloren gegaan.

Wij vinden zekerlijk geene stof, om den ondergang der geestelijke Ridder-

orden in ons vaderland te betreuren, al erkennen wij dankbaar het goede,

dat door deze instellingen tot verzachting van het lot der lijdende mensch-

heid is verrigt , en al vinden wij daarin een vernieuwd en streelend bewijs

,

hoe elke levensstand, ook die des krijgsmans, door den geest des Evangelies

tot bevordering van het schoonste en menschlievendste doel kan geheiligd en

veredeld worden.

KARTHUIZEES.

In de tweede helft der elfde eeuw was een der aanzienlijkste leeraars te

Parijs gestorven. Men stond gereed hem te begraven , toen — zóó luidde het

volksverhaal — het lijk zich plotselijk oprigtte , en deze woorden uitsprak

:

„Ik sta voor het gerigt!" waarop het weder nederzonk. Men verschoof de

begrafenis tot den volgenden dag; maar nu riep het lijk: „Ik ben gerigt!"

Men wachtte nog éénen dag , en nu sprak de doode : „ Ik ben door Gods

regtvaardig oordeel verdoemd — voor eeuwig!" Dit ijzingwekkend voorval

zou op het gemoed van den H. Bruno , die later de stichter der Karthuizei-

orde is geworden, toen nog scholasticus te Reims, zulk een' diepen indruk

hebben te weeg gebragt , dat hij het besluit opvatte , om zich van de geheele

menschenwereld af te zonderen, en, met de gedachte aan dood en eeu-

wigheid voor den geest , zich levend in eene woestijn te begraven. Wij

weten uit de geschiedenis, hoe hij dit besluit werkelijk ten uitvoer bragt, en

zich met zes kanoniken, in het jaar 1086, een eng en somber dal , van schrik-

verwekkende rotsen omgeven, in de nabijheid van Grenoble, tot zijne woon-

plaats koos, waar hij voor zich en zijne geestverwanten zeven schamele hut-

ten Ijouwde, en later het Moederklooster der Karthuizers — la grande Char-

treuse — ontstond.

Zóó dwaas als het zijn zoude , aan het bovenstaand verhaal als historiscli feit

33*
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eenig geloof te hechten, zóó scherp en waar heeft zich de geest, die deze

orde bezielde en in het leven had geroepen, in deze legende afgespiegeld.

Met uitzondering van de orde van La Trappe , vinden wij nergens in de ge-

schiedenis van het klooster- en monnikenleven het stelsel eener geheele afzon-

dering van de wereld, het stelsel van zelfdooding en pijniging, door herhaald

vasten en toegetelde geeselslagen , tot zulk een gestreng en onnatuurlijk uiterste

gedreven. Voegt hierbij het gebod eener altoosdurende stilzwijgendheid, door

Bruno aan zijne volgelingen opgelegd, en door Clemens XI slechts in zoo-

verre verzacht of gewijzigd, dat hun in elke week een enkel uur tot spreken

werd vergund. Denkt u den karthuizer monnik , zoo als hij , opgesloten in

zijne eenzame cel, op eenen stroozak sliep, met een geitenvel overdekt , en zich

zelven het sobere voedsel bereiden moest; zoo als een iegelijk, die hem na-

derde, geen' anderen wedergroet van zijne lippen vernam , dan het : „Memento

mori!" „Gedenk te sterven!" zoo als men in zijn uitgevast en vermagerd lig-

chaam meenen moest een wandelend lijk te aanschouwen; en gewis! gij er-

kent , dat de vroegste Karthuizer kloosters in nadruk cellulaire gevangenissen

verdienden te heeten, binnen wier zwijgende en sombere wanden geene an-

dere gedachte scheen te huisvesten dan deze : „ Het is den mensch gezet één-

maal te sterven en daarna het oordeel!"

Het is naar waarheid gezegd, dat de overmatige gestrengheid dezer orde,

welke ook in andere landen hare snelle uitbreiding tegenhield , haar voor

onzen volksaard veel minder dan voor den zoon van het Zuiden, met zijne

ligt verhitte en overspannen verbeeldingskracht, geschikt maakte. Men houde

echter wel in het oog , dat de orde , toen zij omstreeks de helft der veertiende

eeuw naar deze gewesten werd overgeplant, reeds veel van die overmatige

gestrengheid had laten varen. Immers, hoe gaarne wij over het geheel aan

de Karthuizers den lof toekennen , van langer en beter dan andere monniken-

orden aan hunnen oorsprong te zijn getrouw gebleven ; van beter of meer

naar waarheid zich de hardste ontberingen en eene vrijwillige armoede ge-

troost te hebben, dan dit van de meeste bedelmonniken kon gelden; toch

zullen wij moeite hebben, in sommige dier Nederlandsche kloostergestichten

,

welke wij thans gaan vermelden
,
geheel den geest terug te vinden , die den

H. Bruno en de vroegste bewoners der Chartreuse bezield had.

Gelijk de twee meest beroemde Karthuizer kloosters, die in Italië verre-

zen zijn , waarvan het eene bij Pavia , het andere bij Napels was gelegen

,

door eene betooverend schoone ligging hebben uitgemunt, zoo stond ook het

aanzienlijkste Karthuizer klooster hier te lande in een oord, dat, van wege

zijn schilderachtig schoon en de heerlijke vergezigten , die het aanbiedt , als

een der schoonste plekjes, welke de Veluwzoom vermag aan te wijzen, teregt

geroemd en bewonderd wordt. Als de wandelaar , die Arnhems bekoorlijke



261

onstreken bezoekt en doorkruist, den ouden Eoozendaalschen weg verlaat,

om zijne schreden naar het Klarenbeeksche bosch te rigten, dan ontmoet hij

ras eene opene plek, waar de nederige woning des boschwachters staat, en

het bergpad, dat naar de bekende reuzentrappen en de steenen tafel geleidt,

met langzame verheffing van den grond, zich opwaarts slingert:

Hier i) in dit boschrijk oord hief eens in vromer tijden

Een klooster dak en spits uit 't omgelegen woud;

En van dier heuv'len top zag 't oog der Godgewijden

Op 't heerlijk schouwtooneel , dat zich alom ontvouwt.

Het was het klooster Monnikhuizen , omtrent welks oorsprong en lotgeval-

len wij hier eenige bijzonderheden Avenschen mede te deelen.

Reinoud II, Graaf van Gelre, had in het jaar 1328 eene overwinning op

de Luikenaars behaald, en eene vreesselijke slagting onder hen aangerigt.

Zooveel vergoten bloed — het aantal der omgebragten of gesneuvelden wordt

op vele duizenden begroot — riep om verzoening, en, geheel in den geest

dier tijden, besloot hij tot afwassching of uitdelging dier schuld een klooster

te stichten. Vraagt gij, waarom hij juist tot de keuze van deze plek geleid

werd? Het was niet door de bewondering van haar schoon, maar de overle-

vering wil, omdat een grijsaard hem de verzekering gegeven had, dat hij

dddr, reeds vóór vele jaren, een kerkelijk feestgezang gehoord en een' buiten

-

gewonen lichtglans gezien had ^). Wat hiervan zijn moge, met den opbouw

van het klooster verliepen nog ettelijke jaren, daar de stichtingbrief eerst

van het jaar 1342 dagteekent. Rijkelijk uit de grafelijke domeinen op de

Veluwe begiftigd, overtrof het weldra de overige Karthuizer kloosters in

aanzien en vermogen. Hoe weinig afkeerig de hier gevestigde Karthuizers

van het bezit van landerijen en andere wereldsche goederen — hun vroe-

ger met gestrengheid ontzegd en verboden — geweest zijn , kan men daaruit

opmaken , dat Karel van Egmond aanzienlijke sommen van Monnikhuizen opnam

,

waarvoor het de uitoefening van het regterambt te Nijebroek en eene nieuwe

rijke aanwinst van goederen bekwam. De kloosterkerk was met vele tomben

en praalgraven versierd. Hier rustte een deel van het overschot van den

laatstgenoemden vorst — zijn hart was te Arnhem begraven — , en ook Hertog

Willem van Gulik en zijne gemalin, Catharina van Beijeren, hadden hier

hunne grafstede gekozen. De ongelukkige hertog Arnoud, vader van den

onnatuurlijken Adolf, zocht in dit eenzaam verblijf meermalen eene rust

,

1) En niet alzoo : Op der bergen top , zoo als onze vaderlandsche dichter Boxman in

de hier aangehaalde regels heeft gezongen.

2) De oude man — zegt onze geschiedvorscher Mr. J. A. Nyhoff — kan zeer wel

gelijk gehad hebben , daar hier reeds vroeger ettelijke monniken schijnen gewoond te heb-

ben, waarvan de naam Monnikhuizen zal herkomstig zijn.
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•welke hem te midden van het woelige hofleven te dikwerf ontvlood. Tot op

de tijden der Hervorming breidden zich de bezittingen van dit klooster uit.

Het gebouw zelf, indien men tot zijne grootte uit de diepe onder den

grond doorloopende kelders mag besluiten, moet van wijd uitgestrekten om-

vang geweest zijn. Onder de volksmenigte was zelfs het gerucht of geloof

verspreid, dat deze onderaardsche gangen tot aan en onder de stad doorlie-

pen, waaraan zich duistere vermoedens omtrent eene geheime en verbodene

gemeenschap met een daar gevestigd kloosterstift vastknoopten.

Maar reeds tien jaren vóórdat Monnikhuizen zijne hooge muren en daken

uit het Klarenbeeksche bosch verhief, was aan het Raamsdonksche veer, in

de nabijheid van Geertruidenberg , het Hollandsche Huis, door Heer Willem

van Duivenvoorde , als het eerste en oudste Karthuizer klooster op Nederland-

schen grond gesticht. Hij zelf, die al zijne schatten tot de bevordering en be-

gunstiging van het kloosterleven veil had, en vele leden van zijn aanzienlijk

geslacht, vonden hier een geliefd verblijf en eene gewenschte plaats der rust

na de onrust der wereld. Het mag tot roem van dit gesticht gezegd wor-

den, dat het de eer der orde op eene waardige wijze heeft opgehoiiden.

Liefde voor de beoefening der wetenschap woonde binnen deze zwijgende

wanden. Hendrik van Coesveld, de tweede prior van dit klooster, verwierf

zich, door zijne sermoenen en geschriften, die grootendeels nog in manuscript

voorhanden zijn
,

gedurende zijn leven , groeten lof. Buiten hem verdienen

ook de namen van Stredamius en van Willem Bibaut met eere genoemd te

worden , als die zoowel door hunne kennis en geleerdheid , als door hunne ge-

zetheid op reinheid van wandel hebben uitgeblonken. En hierin stond dit

klooster niet alleen. Behoorde het tot de vroegste regelen dezer orde, dat

zilver en goud met versmading moesten worden afgewezen , maar het blad per-

kament, dat tot afschrijven dienen kon, te gretiger als aalmoes mogt worden

aangenomen : over het geheel zijn de Karthuizer kloosters hier te lande daarin

aan den geest hunner instelling getrouw gebleven , dat zij in hunne eenzaam-

heid, hoe gestrenger zij zich van de wereld afzonderden, te ijveriger met het

afschrijven van boeken zich onledig hielden, en soms ook eene zelfstandiger

beoefening der letteren daarmede verbonden. Van daar, dat wij op de lijst

hiuiner prioren meermalen bekende of beroemde namen aantreffen. Zóó leefde

in het klooster van den H. Bartholomeus bij Delft, door Ei'auk van Borselen,

den laatsten gemaal van Jacoba van Beijeren, gesticht (in het jaar 1430),

Jodocus van Schoonhoven, de leerling van den beroemden Macropedius, die

zich als een voorstander der wetenschap van de gunstigste zijde kennen deed.

Zóó leefden in het klooster, de Berg Sion, bij Zierikzee (gesticht tusschen de

jaren 1420 en 1436), Aegidius Aurifaber (Jillis Goudsmid) en Gisbertus de

Rutenberch, wier namen door de uitgave van vele geschriften ook tot latere

geslachten zijn overgegaan; en in het beroemde Karthuizer klooster, buiten de
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Waardpoort te Utrecht, het St. Salvators-klooster, of ook naar den grond,

waarop het was gebouwd , Bloemendaal geheeten , dat Zweder van Abcoude

,

Heer van Gaasbeek, in het jaar 1392 tot stichter had, was de klooster-bi-

bliotheek , door den onverpoosden arbeid veler kloosterlingen , aan het afschrij-

ven van boeken en handschriften besteed , tot zulk eene rijke en uitgebreide

boekverzameling aangegroeid , dat zij , ook na de Hervorming , met zorg be-

waard , ten grondslag heeft kunnen dienen van de Bibliotheek der Utrechtsche

Hoogeschool.

Eenen minder gunstigen indruk erlangen wij uit de bijzonderheden., die aan-

gaande het Karthuizer klooster, de Baven der zaligheid , te Amsterdam, bekend

zijn , dat als het grootste en uitgebreidste der zoogenoemde Chartreusen in

Nederland hier nog eenige vermelding verdient. Amstelredam was tegen het

einde der veertiende eeuw reeds eene bloeijende en welvarende stad , en in hare

snelle opkomst lag de voorspelling harer toekomstige grootheid. Hertog Aelbrecht

droeg haar , maar evenzoo der orde der Karthuizers , welke hij zijne kapella-

nen noemde, eene bijzondere voorliefde en genegenheid toej en het was door

zijne mildheid , dat deze in staat werden gesteld , even buiten de Haarlemmer-

poort , het bovengenoemde klooster te stichten , dat aan den H. Andreas werd

toegewijd. De inrigting van het gebouw was zoodanig, dat het niet enkel

een aanzienlijk getal kloosterbroeders in afzonderlijke cellen kon zamenvatten

,

maar ook het gezin des hertogs en andere vorstelijke personen, die hier

meermalen voor korteren of langeren tijd vertoefden, in zijne ruime vertrek-

ken, op eene aan hunnen staat geëvenredigde wijze, kon ontvangen. Uit-

wendige welvaart en toenemende weelde schijnen hier al spoedig de stipte

en strenge waarneming der oorspronkelijke kloosterregels te hebben verdron-

gen. Volgens de getuigenis van onzen vaderlandschen geschiedschrijver Hooft

,

stonden de Chartreusen om „ hun gasten en brassen" niet gunstig bij de re-

gering aangeschreven, terwijl een ander schrijver hun den weinig vleijenden

titel van „ regte smulpapen" geeft ').

Moet dit voorbeeld als eene uitzondering gelden? Wij aarzelen deze vraag

ontkennend of bevestigend te beantwoorden. Wij willen er althans niet te

veel uit afleiden. Wel vernamen wij reeds vroeger , hoe ook omtrent de mon-

niken te Klarenbeek oneerbare vermoedens waren gerezen en onder het volk

in omloop werden gebragt. Wel gaven de statuten der orde zelve eenige aan-

leiding daartoe, waarin de toepassing eener eeuwige gevangenisstraf, als ver-

kieslijk werd aangeduid, boven het gevaar, om de geheimen der orde verra-

den te zien. Wel ligt het in den aard der zaak, dat zulk eene geheele on-

derdrukkiiag der zinnelijkheid, zulk eene dooding, pijniging en verkrachting

1) Huydecoper in zijne aanteekeningen op Melis Stoke , die er bij voegt: » gelijk mij

uit huune eio'cue aanteekeningen gebleken is."
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der natuur, waar zij niet in volslagene zinsverbijstering of zelfmoord eindigde,

nu en dan ook te erger uitspatting in tegenovergestelde gruwelen te weeg bragt.

Maar het lag ook in den aard der zaak, dat zulke vermoedens te eerder

ontstonden en ingang vonden , naarmate er over de Karthuizer kloosters

,

van -wege hunne gestrenge afzondering van de wereld, meer nog dan over de

andere, zekere sluijer der geheimzinnigheid bleef rusten. Verzwijgen mogen

wij niet , dat het gedrag van andere Karthuizer monniken als hoogst lofwaardig

wordt geprezen, en van hunne getrouwheid aan hunne oorspronkelijke instellin-

gen — waartoe ook het vleeschverbod behoorde — heeft de geschiedenis

ons een aandoenlijk voorbeeld bewaard, dat wij hier nog willen laten volgen.

Dezelfde Jodocus van Schoonhoven, dien wij reeds vroeger eene loffelijke

vermelding waardig keurden, werd het slagtoffer zijner naauwgezetheid in

het vervullen der verpligtingen , die hij met het Karthuizer-kleed had op

zich genomen.

Na de inneming van den Briel , door de Watergeuzen , waren de monniken

van het St. Bartholomeüs-kloosters te Delft gedwongen hunne woonstede te

verlaten. Van Schoonhoven was voornemens in de Chartreuse bij Utrecht

eene wijkplaats te zoeken; maar hij werd onder weg opgeligt, in een schip

geworpen en naar den Briel gevoerd. De aanvoerder der Watergeuzen, die

op dat tijdstip, in plaats van Lumey, het bevel voerde, noodigde den ge-

vangene , toen deze voor hem gebragt werd , met schamperen spot aan zijnen

wel voorzienen disch. De Karthuizer sloeg, ten teeken van weigering, de

oogen neder en zweeg. Men wil met geweld hem dwingen vleesch te eten

;

maar hij antwoordt met een beroep op het voorschrift zijner orde. Men wil

uit een' geroofden outerkelk hem wijn doen drmken. „Keen!" zegt nu de

Karthuizer, „ik zou rekenen het bloed des Heeren smaadheid aan te doen!"'

Hierop werd hij naar den kerker verwezen , en reeds den volgenden morgen—
om geene andere misdaad, dan omdat hij hardnekkig geweigerd had vleesch te

eten en uit gewijde vaten te drinken — met den koorde gestraft. Hij on-

derging den dood met moed en gelatenheid, na in eene knielende houding

en een vurig gebed, zijne laatste verzuchtingen te hebben uitgestort.

Wij denken hierbij onwillekeurig aan de Maccabésche tijden terug, en

gunnen aan dezen Karthuizer-martelaar met eere zijne plaats naast zoovele

martelaars der Hervorming.

Reeds zijn wij begonnen een' blik op den ondergang der Karthuizers kloos-

ters te slaan : met een enkel woord willen wij ook van de andere kloosters

gewagen. In 1572 werd Momiikhuizen door de Karthuizers ontruimd, die

eerst nog binnen de stad zich met der woon zochten te vestigen; doch wel-

cka, bij den voortgang en de zegejjraal der Hervorming, zich verstrooiden en

verpligt waren in Braband en Duitschland een toevlugtsoord te zoeken. De

kloostergebouwen , die reeds veel hadden geleden, werden afgebroken.
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En thans?..., het is gelijk de dichter zong:

.... het klooster viel ; verstoven zijn zijn puinen

;

Des wand'laars zoekend oog vindt zelfs ziju grondvest niet.

Van het HoUandsche Huis Lieven tot in het laatst der zeventiende eeuw de

ruïnen in stand; nog zijn de sj^oren van zijn vroeger bestaan niet geheel ver-

dwenen. Het Amsterdamsche Kartluiizer-klooster had een' hevigen aanval van

de beeldstormers te verduren , en werd door Brederoo's krijgsknechten geplun-

derd, totdat Lumey met zijne bende den rooden haan in het deerlijk geteis-

terde klooster stak. Hierna werd het in een kerkhof herschapen , dat, later

binnen den kring der wijder uitgelegde stad getrokken , tot op onzen tijd

in wezen is gebleven. De Chartreuse bij Zierikzee werd vermoedelijk in 1575

bij het beleg dier stad verwoest. In 1579 werd het St. Salvators-klooster bij

Utrecht door de monniken , die binnen de stad verhuisden , op bevel van den

stedelijken raad ontruimd, en reeds in liet eerstvolgende jaar geslecht. Eene

oude poort, met het opschrift: „de Chartreuse" roept nog, als eene echo

van kng vervlogene tijden, het aandenken terug aan het convent, dat een-

maal hier in hooge eere stond.

Bedelmonniken.

Wij kunnen ons naauwelijks grooter verschil , scherper tegenstelling denken
,

dan er bestond tusschen de Kartliuizer-kloosterlingen en de Bedelmonniken,

die wij in de dertiende eeuw zien opkomen , om ras geheel Europa te over-

stroomen en schier alle andere orden te verdi'ingen. Juist van wege dat in

het oogvallend contrast verdienden zij , nevens elkander geplaatst , in ditzelfde

Tafereel vereenigd te worden, waartoe anders eene beschouwing der Bedel-

orden alleen reeds overvloedige stof zoude opleveren. De Karthuizerorde

eischte met onverbiddelijke gestrengheid eene geheele afzondering van de we-

reld , en wie de kloosterpoort eener Chartreuse was binnengetreden , zag ach-

ter zich een' sluitboom vallen , die hem voor altijd van de zamenleving met

menschen gescheiden hield ; de Bedelorden hieven dien sluitboom op ; zij hadden

het werkelijke en maatschappelijke leven met al zijne vertakkingen tot het

tooneel hunner werkzaamheid gekozen , zochten dit mede binnen hunnen kring

te trekken , en in alle levenskringen en standen hunnen invloed te doen gel-

den. De Karthuizer monnik sleet zijn leven in zijne cel, als het schelpdier of

de koraalplant aan ééne plaats gehecht en daarmede zaamgewassen ; den Be-

delmonnik ontmoeten wij overal ; nu eens tot de hoogste eerambten opge-

klommen , als de Magisters Palatii in het paleis van het Vatikaan , aan de

hoven der vorsten, in de gehoorzalen der wetenschap; dan weder, bedelende

langs de straten , voorttrekkende van oord tot oord , in de stulp des landbewo-

I. 34
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ners, op de markten en in de taveernen der steden. De Karthuizer, die aan de

voorschriften zijner orde getrouw bleef, wees elke hem aangebodene gift met

versmading af; de Bedelmonnik beschouwde het als zijne roeping, onder de

leus van vrijwillige armoede, te bedelen en van aalmoezen te leven. De Kar-

thuizers zagen zich tot eene schier onafgebrokene stilzwijgendheid gedoemd;

de Bedelmonniken verhieven , waar zij vermogten , hunne stem , om tot boete

te vermanen, ketters te bekeeren, zielen voor Rome te winnen of te behou-

den, door de kracht van het gepredikte woord. Naauwelijks had Innocen-

tiusIII,op de beroemde kerkvergadering van Lateraan, het besluit uitgevaar-

digd, dat de oprigting van nieuwe monnikenorden verbood, of hij werd on-

trouw aan zijne eigene bepaling , daar hij het ontstaan van de twee magtigste

bedelorden, Franciskanen en Dominikanen, die kort na elkander verrezen,

gedoogde en met zijne goedkeuring bekrachtigde, omdat hij — gelijk de

Roomsche Kerk gelooft — daartoe door goddelijke droomgezigten was ver-

maand of, gelijk wij veilig mogen beweren, omdat hij met zijn' helderen blik

volkomen doorzag, hoeveel vrucht hij uit den geestdrijvenden ijver harer

stichters zou kunnen trekken. En werkelijk zijn de bedelorden de magtige

legerbenden geworden , in alle landen verspreid, die, gedurende de naast vol-

gende eeuwen , in digt geslotene gelederen voor het pauselijk gezag bleven

strijden, en willig hunne schouderen leenden tot schraging van den pause-

lijken troon. Na over de Franciskanen en Dominikanen te hebben gesproken,

moeten wij ook van de Karmelieters en Augustijners gewagen; maar, terwijl

wij de lotgevallen en verrigtingen dezer vier bedelorden in andere landen met

stilzwijgen voorbijgaan, houden wij, na een enkel woord ter inleiding, ons

oog uitsluitend op Nederland gevestigd.

Franciskanen.

Franciscus van Assissi (geb. 1182) een der buitengewoonste mannen van

zijnen tijd , neen ! in de geheele wereldgeschiedenis ; die , na het losbandige

leven zijner jeugd, tot waarachtige zinsverandering gekomen , zelf het eerst aan

zijne volgelingen het voorbeeld eener volslagene en vrijwillige armoede en

schaars geëvenaarde zelfverloochening gaf; de zelfpijniger, wien het niet vol-

deed zijn eigen vleesch als met doornen te kastijden, maar die zich als met

schorpioenen wilde geeselen; de zonderbaai'ste vereeniging van dwaasheid en

helderheid des geestes in een menschelijk hoofd , van geestdrijvend bijgeloof

en van ongehuichelde vroomheid in hetzelfde gemoed; die als een krankzin-

nige is bespot en boven profeten en martelaars is vergoed; tegen wien men

het slijk der straten opnam , en die met de hosanna's eener luidjubelende

menigte werd begroet en ingehaald ; de nederige en ootmoedige dienaar van Chris-

tus , die, blakende van liefde voor Hem, gezegd wordt , de wonden zijns Heeren
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in zijn ligcliaam te hebben gedragen , en voor wien , na zijnen dood , de stra-

lenkrans eens heiligen niet genoeg scheen ; die in den rang der engelen is ver-

plaatst, die nevens en boven den Christus is vereerd geworden — Francis-

cus van Assissi was, na in 1209 de, eerst geweigerde, pauselijke toestemming

verkregen te hebben, het hoofd en de stichter geworden van de orde der

Franciskanen , nog algemeener onder den naam van Minderbroeders (Fratres

minores) of Minoriten bekend. Midden in de wereld zonder eenig eigendom,

in ai'moede levende, moesten zij zich zelven onbesmet van de wereld bewaren

,

en , allerwege het verwaarloosde zielenheil zich aantrekkende , voorbeelden der

gestrengste kuischheid en onthouding en der stiptste gehoorzaamheid aan hunne

oversten zijn. Van de kerk van Portiuncala , het vroegste vereenigingspunt der

orde , uit , zond Franciscus eenige broederen naar onderscheidene oorden heen

,

om kloosters te stichten: aan het hoofd van elk klooster werd een gardiaan

(wachter) geplaatst ; waar een zeker aantal van kloosters was verrezen, ontstond

eene Custodie ; waar de custodiën een of meerdere gewesten of landen omvatten,

eene Provincie , welke provinciën wederom onder het opperbestuur van den ge-

neraal der orde stonden. Reeds bij het leven van den heilige telde zijne orde

in Spanje en Italië een aantal kloosters. Eene zending der Franciskanen onder

Caesarius van Spiers vestigde zich in 1219 te Keulen. Zoo de opgave juist is,

heeft reeds in 1228 een klooster dier orde te 's Hertogenbosch bestaan; maar

naauwkeuriger en zekerder berigten hebben wij aangaande de stichting van

het Utrechtsche klooster ontvangen , dat algemeen als het eerste Franciskaner-

klooster in Nederland pleegt beschouwd te worden.

In het jaar 1247 wei-d op het plein der St. Jans-kerk aldaar de grond-

slag van een klooster gelegd, dat door de rijke giften, die van alle zijden

toestroomden , weldra volbouwd werd , en , met de bisschoppelijke exemtie be-

gunstigd, en nog meerdere achtbaarheid ontleenende aan eene daaraan toe-

gevoegde Godgeleerde school, zich allengskens tot een der aanzienlijkste

kloosters binnen de aloude Bisschopsstad verhief. Vraagt ge, hoe de aanvaar-

ding dier giften met den strengen regel van Franciscus was overeen te bren-

gen, waarin het bezit van alle eigendom niet enkel aan de bijzondere leden

der orde , maar ook aan hare kloosters was ontzegd ? Tot opheldering diene de

fijne onderscheiding tusschen vruchtgebruik en bezitting , welke al spoedig ten

behoeve der Bedehnonniken gemaakt werd. De renten en inkcynsten werden ge-

trokken en genoten door de vrome broeders, terwijl het bezit en beheer der

goederen aan de oorspronkelijke eigenaars verbleven. Voorts was ook de hun

toegewezene kerk, welke reeds vroeger bestond, met een' rijken aflaat begif-

tigd. Zij verwierf later zekere vermaardheid in de geschiedenis der Hervor-

ming, als de plaats, waar de bekende Petrus Datheen (16 Aug. 1581) het

eerst zegevierend den kansel beklom.

Vooral bloeijende en handeldrijvende steden trokken de Minderbroeders als

34*
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vooi' hen begeerlijke woonsteden aan. ïe Dordreclit erlangden zij weinige ja-

ren later (1252) een convent, weinig minder aanzienlijk dan dat te Utrecht,

niet eene fraai gebouwde kerk. Op Dordrecht volgde Groningen , waar de

oudste en grootste der kloosterkerken aan deze orde behoorde. Franciskanen

waren de eerste monniken , welke Arasterdam , met den aanvang der veer-

tiende eeuw , na den moord aan graaf Floris V gepleegd , binnen zijne muren

ontving, en het convent der Minderbroeders-conventualen (gesticht 1304) ^
) was

het oudste klooster der stad , onder de twintig geestelijke gestichten , die zij

,

sedert dien tijd, verrijzen zag. Anderhalve eeuw later ontstond hier het Ob-

servanten-klooster, door de prediking van Brugman bei'oemd. -) Ook te Har-

derwijk , Deventer, Kampen, Gouda, Zierikzee en Middelburg werden, in

den loop der veertiende of bij den aanvang der volgende eeuw , Minder-

broeder-conventen gesticht, welk getal bij de opkomst der Observanten-kloos-

ters nog aanzienlijk vermeerderd werd. Al deze kloosters waren in de Custo-

diën van Holland , Braband , en Deventer afgedeeld , die te zamen een niet

onbelangrijk deel der Provincie van Keulen uitmaakten.

Wij weten uit de geschiedenis , dat de H. Franciscus , reeds gedurende zijn

leven, in de regelen, die hij voor de H. Clara opstelde, den grondslag eener

tweede , wijd verspreide orde , die der Clarissen
,
gelegd heeft ; en dat hij in

den ijver zijns geloofs, welke, zonder de losriikking van alle aardsche banden

te eischen , toch het geheele maatschappelijke leven wenschte te omvatten

,

nog eene derde orde (Tertianen genoemd) in het leven heeft geroepen , wier

leden wel niet de verschillende levensbetrekkingen, waarin zij verkeerden,

behoefden vaarwel te zeggen , maar toch door eene vastgestelde verbindtenis

,

naar zijne voorschriften, onderling waren vereenigd. iVfeiar al te spoedig be-

kwam bij de zoodanigen de zucht om in een klooster te zamen te wonen de

overhand. Zulke zoogenaamde Tertiaankloosters treffen wij al mede in ons

vaderland, te Gorinchem, Leiden, Middelburg en op andere plaatsen aan.

De vroegste oorsprong der Clarissen-kloosters in Nederland blijft nog altijd

in de nevelen van den grijzen voortijd gehuld. Wel ontbreekt het niet aan

de sporen van onderscheidene geestelijke Vrouwenvereenigingen — zóó kwam

te Dordrecht reeds vroeg het klooster der Graauwe zusters tot stand, dat zijn'

oorsprong en naam beide verschuldigd was aan de zamenwoning van eenige

1) Onze Vondel heeft in zijn beroemd Treurspel * Gijsbrecht van Amstel", gebruik

makende van „ de gouden vrijheid der edele poëzy" zich onderscheidene anachronismen

veroorloofd. Of in het tijdperk, dat in het stuk voorondersteld wordt, het hier bedoelde

Minderbroeder-klooster reeds bestaan hebbe, mag hoogst bedenkelijk worden geacht;

maar het Karthuizer-klooster, (waarvan hij ^^gewaagt) bestond zeker nog niet (Zie boven

bl. 263). Veel erger nog is het, dat hij de moeder van een Clarissen-convent en een'

rei van Clarissen ten tooneele voert, terwijl het Clarissen-klooster te Amsterdam niet

vóór 1462, dus anderhalve eeuw later, is ontstaan.

•2) Dit klooster stond op den O. Z. Achterburgwal , in de nabijheid van de Nieuwe markt.



209

vrouwen, die, in eengraauw gewaad gehuld, zich aan de verpleging der kran-

ken wijdden: zóó waren ook te Schoonhoven en elders soortgelijke veree-

nigingen onder het Patronaat van de H. Elisabeth en de H. Agnes geves-

''g^i — maar eigenlijk gezegde Clarissen-kloosters zijn eerst in de vijftiende

eeuw, maar dan ook in grooten getale, en meestal in de Hollandsche steden

aan te wijzen. ^
)

Wij hebben reeds een en andermaal van Convenhialen en Olservanten , in

onderscheiding van elkander
,

gesproken. De lezer herinnere zich hierbij

,

hoe verslapping der tucht en ingeslopen zedebederf al spoedig bij deze orde

der Bedelmonniken , eene poging tot hervorming geboden , welke dan ook van

de zijde der Observanten, d. i. van de zoodanigen, die zich aan de waarne-

ming van al de regelen humier orde gebonden bleven rekenen, deels vruch-

teloos , deels met een gunstig en gelukkig gevolg beproefd is geworden ; ter-

wijl de overigen, die de hun aangelegde banden al losser en losser hadden

gemaakt, en soms verre van zich hadden geworpen, Conventualen of Fratres

gaudentes (vrolijke broeders) genoemd werden. Al de Nederlandsche kloos-

ters nu , die wij tot hiertoe vonden te vermelden , behoorden , op hoogst enkele

uitzonderingen na, tot de zoogenoemde gaudentes, en donker genoeg is de teeke-

ning, welke van het ook hier ingedrougene en steeds toenemende zedebederf

zou kunnen worden opgehangen. Een paar proeven mogen volstaan. In een

schrijven van Paus Alexander VI aan de Conventualen te Deventer gerigt,

werd aan dezen verweten, dat zij alle teugels van tucht en eerbaarheid

schaamteloos hadden versmeten, en dat er zulke afschuwelijke zonden en zoo

vele schanddaden in hun klooster bedreven werden , dat er zweem noch scha-

duw meer van den geest hunner instelling was overgebleven. In het klooster

te Zierikzee waren de monniken zóó ongebonden van leven , dat hieruit meer-

malen de ergerlijkste tooneelen ontstonden, die eindelijk met bloedstorting en

moord gepaard gingen, zoodat de stedelijke overheid zich genoodzaakt zag,

de losbandige kloosterlingen uit hun gesticht en buiten de stad te verdrij-

ven. Hunne goederen werden aangeslagen en onder het beheer der schepenen

gesteld. Na verloop van vier jai'en werd het klooster, aan welks hoofd nu een

andere gardiaan was geplaatst , op nieuw voor de IMinderbroeders geopend

;

maar in plaats van blijken van ongeveinsde verbetering te geven, gingen dezen

in hunne slordige leefwijze voort, en ontzagen zich zelfs niet, de hand aan

de kloosterbezittingen te slaan , en wat daarvan verkocht kon worden, te verkoopen

en te vervreemden. Nu wilde het stedelijke bestuur nog ééne proeve tot verbete-

ring doen , door enkele overgeblevenen van de vroeger verdrevenen terug te roe-

pen, terwijl den nieuw aangekomenen bij ordonnantie zou worden aangezegd te

vertrekken. Maar dezen hiervan nog tijdig verwittigd , haastten zich , alles wat

1) Zoo als te Delft, Gouda, Dordrecht, Brielle, Leiden, Enkhuizeu, Hoora, Haarlem,

Alkmaar en Amsterdam.
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nog niet verkocht was in stilte te gelde te maken
,
pakten gewijde vaten

,

beelden , boeken , kelken en andere kostbaarheden bij een , en eer de Raad iets

van hun voornemen vermoedde, hadden de Minderbroeders, onder bedekking

der duisternis , het klooster , dat men ledig vond , en de stad verlaten. ^
)

Geen wonder dan , dat ook hier te lande de dringende behoefte aan eene her-

vorming dier kloosters, door alle betergezinden diep en ernstig gevoeld werd.

Daar nogtans deze hervormingspogingen— gelijk die voornamelijk van de Ob-

servanten zijn uitgegaan
,
geheel tot een volgend tijdvak behooren , moeten wij

hier deze beschouwing staken. Alleenlijk willen wij nog vermelden , dat , buiten

den beroemden Brugman — wiens leven en werken allezins waardig is in een

afzonderlijk Tafereel geschetst te worden, — nog andere min of meer be-

roemde predikers , zoo als Broeder Floris van Leiden , Musculus van Gouda

,

Pieck van Goriuchem en Bartholomeus van Middelburg, uit de orde der Min-

derbroeders zijn voortgekomen.

Bominikanen of de orde der Predikheeren in Nederland.

De naam van Dominicus Guzman (geb. 1170 in Castilië) heeft in ons oor

een' onwelluidenden klank, omdat wij gewoon zijn een' anderen naam, die alleen

afgrijzen kan wekken , dien der Inquisitie , met dezen ten naauwste te verbin-

den. Toch mag de man , die met zóó veel ijver het bekeeringswerk der Albi-

genzen op zich nam, die het als het groote doel zijns levens beschouwde,

alle afgedoolde schapen tot de schaapskooi van Christus , alle verlorene kinde-

ren tot den schoot der Moeder terug te brengen , die als mensch en als Chris-

ten beide, in vele opzigten, onze hoogachting verdient, niet met eenen Tor-

quemada en andere beulen of handlangers der Inquisitie op ééne lijn geplaatst

en verwisseld worden. Immers het voornaamste middel, wat hij daartoe wilde

hebben aangewend , was de overredende kracht der prediking. Van daar dan ook

,

dat de leden zijner orde
,
(Fratres majores of Praedicatoi-es) meer nog dan die

van den H. Franciscus, van het prediken hun hoofdwerk maakten , en inzonder-

heid op het onderwijs in de scholen en de pas opgerigte Universiteiten hunnen

invloed zochten te doen gelden. — Terwijl wij al de bijzonderheden, die de

opkomst en de snelle uitbreiding dezer magtige Bedelorde betreffen , wederom

uit de geschiedenis als genoegzaam bekend vooronderstellen , haasten wij ons

ook hier den blik op Nederland te slaan, waar wij reeds twintig of der-

1) Te ergerlijker wordt dit voorval, wanneer deze broeders werkelijk tot de gestren-

gere Frauciskauen behoord hebben , gelijk men zou moeten opmaken uit eene aanteekening

in het stads-archief, welke aldus is luidende: * In het jaar 1388 hebben de Minder-

broeders van de naauwe onderhouding (Observantiales) het convent te Zierikzee van roe-

rende en onroerende goederen beroofd." Daar nogtans van het zóó \Toegtijdig aanwezen

der Observanten hier te lande van elders niet genoegzaam blijkt, heeft men eenig regt,

de juistheid dezer aanteekening, wat althans de benaming betreft, in twijfel te trekken.
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tig jaren na haar ontstaan meerdere Dominikaner-kloosters vinden gevestigd.

Wij verplaatsen ons in de maand Januarij van liet jaar 1249 te Keulen

in eene ter feestdiscli toebereide zaal. Terwijl velden en wegen met sneeuw

en ijs overdekt zijn en den treurigen aanblik des winters in al zijne gestreng-

heid opleveren, ontbinden hier de liefelijkste bloemen hare geuren, vogels kwin-

keleren tusschen het groen der takken , oranjeappelen en zwellende druiventros-

sen blozen ons tegen. Wie had , als met de roede eens wigchelaars , dit too-

verpaleis geschapen? — Het was de beroemde Albertus Magnus, het wonder

zijner eeuw , met Thomas van Aquino de roem van de orde der Dominikanen

,

die toen te Keulen lessen in de plantenkunde gaf, en op deze echt vorstelijke

wijze, welke zijn eigen genie nog het meest vereerde, zijn' hooggeplaatsten

gast, Willem II, Eoomsch koning en graaf van Holland, aan zijne tafel ont-

ving. Van de oj^getogene vei'bazing en bewondering, waarmede de vorst dit

alles aanschouwde, maakte Albertus gebruik, het verzoek tot hem te rigten,

om, wanneer hij in zijne staten zoude zijn teruggekeerd, een Predikheeren-

klooster te stichten. Willem beloofde dit, en hield woord.

Te Utrecht had zich reeds, sedert het jaar 1232, eene kleine vereeniging

van Predikheeren gevormd. De graaf kocht voor dezen een ruim plein, dat

nog den naam van het Predikheeren-kerkhof draagt , en verstrekte de noodige

gelden tot de optimmering van het klooster , dat met eene daarbij gevoegde

kerk reeds na drie jaren genoegzaam volbouwd was. Volgens sommigen is ook

het Predikheeren-klooster te Haarlem door denzelfden vorst , volgens anderen

,

door graaf Floris V in 1287 gesticht.

Het mag nogtans als twijfelachtig beschouwd worden, of het Utrechtsche

convent het oudste dezer orde in Nederland geweest zij , daar wij ongeveer

tien jaren vroeger reeds van een Predikheeren-convent te Leeuwarden ge-

waagd vinden , dat door het edel geslacht der Cammiuga's op Frieschen bodem

was geplant. Eerst van hout opgetrokken , werd het later een der aanzienlijkste

gebouwen , dat , even als de daaraan verbondene kloosterkerk , meest al de overige

gestichten in pracht en uitgebreidheid verre achter zich liet. Op de lijst zij-

ner priors ontmoeten wij den naam van Cornelis van Sneek , later hoogleeraar

in de Godgeleerdheid, en van 1505—1511 vikaris-generaal der Hollandsche

congregatie. Te Zierikzee ging de groote kerk der Tempeliers in het bezit

der Predikheeren over. In Gelderland verrees een convent te Zutphen, waar-

aan de Broerenkerk werd toegevoegd. Zes kloosterbroeders , van hier uitgegaan

,

vestigden zich te Nijmegen, en werden, door de giften der burgers onder-

steund, de bouwlieeren van het klooster, dat, in meer dan één opzigt, in de

geschiedenis is vermaard geworden , onder anderen ook daardoor , dat hier , in

het jaar 1459, de grond gelegd werd tot de zoo even genoemde Hollandsche con-

gregatie , welke , door het voorbeeld van Coenraad van Pruissen , in Duitschland

,

daartoe opgewekt, niets minder daneene geheele hervorming der orde bedoelde.
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Wat in andere landen aan de twee niagtigste Bedelorden, en inzonderheid

aan die der Predikheeren of Dominikanen , haar eigenaardig karakter bijzette

,

dat verloochende zich ook op onzen vaderlandschen bodem niet. Geheel het

land werd door deze wachters en zendelingen des geloofs, die in rustelooze

beweging waren , onophoudelijk afgereisd. Ieder klooster had zijn eigen gebied

van werkzaamheid , de afgebakende grenzen (termini , termijnen) , waar binnen

het zijne kloosterbroeders tot prediken, tot bediening der mis, tot het afnemen

der oorbiecht, tot het ophalen van aalmoezen, tot de inzameling van giften

tot eene nieuwe kloosterstichting, in alle rigtlngen uitzond. De zóó afgevaar-

digde en rondreizende Bedelmonniken werden ierminarissen , en de huizen

,

die hun, bij korter of langer verblijf, ter aangewezene rustplaats dienden,

TerininarishxiizeYi genoemd. Zoodanige huizen stonden er te Goes , te Middel-

burg en in andere oorden van ons vaderland ; en meermalen werd de nederige

woning, die oorspronkelijk geene andere bestemming had, dan des nachts hare

poorten voor den rondreizenden Bedelmonnik te ontsluiten , en hem het leger

der ruste te spreiden, later in een magtig convent herschapen.

Gelijk de geest der orde, die uit deze inrigting spreekt, onze bewondering

verdient , zoo lag hierin toch mede de kiem van het bederf, dat de Bedelorden

üj) eene voor het Christendom zóó onteerende wijze heeft aangetast. De rond-

reizende Bedelmonnik, die, ontheven van ieder kerkelijk toezigt, de vrije ge-

bieder en beschikker was over den hem overgebleven tijd , verkeerde hierdoor

in te grooter gevaar om aan vadzigheid en lediggang toe te geven, om zich

in zweigerij en onmatigheid te buiten te gaan , en soms aan de ongeregeldste

lusten den teugel te vieren. Door de pauselijke privilegiën tot het geheele

Averk der priesterlijke bediening ten volle geregtigd , en wegens den reuk van

heiligheid waarin zij stonden, boven de gewone geestelijkheid bij het volk

vereerd en geliefd, zagen de predikende Bedelmonniken zich den toegang tot

alle woningen , tot alle huisgezinnen , tot de ondoorgrondelijkste familiegehei-

men ontsloten. Ontegenzeggelijk was hiermede aan de edelgezinden onder hen

overvloedige gelegenheid verschaft, om overal waar zij kwamen het goede

te stichten , en wij gelooven en vertrouwen het gaarne , dat dit werkelijk door

hen zal zijn gesticht; maar bij het onpartijdigste oordeel blijft het moeijelijk

te beslissen , in hoeverre het kwade , dat hier tegenover stond , door dat goede

werd opgewogen ; en of niet het kwade, dat niet achter kon blijven, dat goede

zeer verre overtroffen heeft. Wie waagt het uit te spreken, hoeveel nadeel

de Bedelmonniken door hunnen slordigen levenswandel aan de zaak des Chris-

tendoms hebben toegebragt; hoeveel onheil er voor hunne rekening ligt, voor

zooverre zij, als de getrouwe satellieten, als de afgerigte speurhonden der

Inquisitie , of als de huurlingen en trawanten van den Pauselijken stoel in het

roudventen van den aflaat, zich werkzaam betoonden.
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KARMELIETEN,

Tot cle plaatsen in liet Heilige land, die reeds vroegtijdig door de Chris-

telijke pelgrims bij voorkeur bezocht werden, waardoor ook de verbeelding

der kruisvaarders als in verhoogde mate werd aangetrokken , behoorde de

berg Karmel met zijne naaste omgeving. Hier was , in langvervlogene eeuwen ,

het pleit tusschen Israëls God en Baal beslist. Hier scheen de geest van Elia

,

den Profeet, nog altijd in bergspelonk en rotskloven om te dolen. Hier had

de ridder Berthold , om zijner gelofte , bij de bevrijding van Antiochië geuit

,

gestand te doen , na lans en wapenrusting voor altijd te hebben afgelegd , het

ruige kleed des kluizenaars aangetogen. Hier vinden wij alzoo de wieg en

bakermat van de orde der Karmelieten , welke in den geest der afzondering

die haar bezielde , veel digter aan de Karthuizers naderde , en van den Patriarch

van Jeruzalem hare eerste voorschriften ontving. Hare leden moesten , ook

na den dood van haren stichter, afzonderlijke cellen bewonen, die zij niet

zonder de vergunning der priors mogten verlaten , terwijl zij zich alleen in

een bidvertrek (oratorium) , te midden dier kluizen gebouwd , mogten ver-

eenigen. Later werd hierin eenige wijziging gebragt , toen zij , door Paus Ho-

norius IH bevestigd , tiit het Oosten naar het Westen zich verplaatste , en

diir als de derde orde der Bedelmonniken optrad. Tot hare uitbreiding in

verschillende landen werkten onderscheidene oorzaken mede , als : de vermeende

roem harer aloudheid , daar zij haren vroegsten oorsprong tot den Profeet Elia

zelven deed opklimmen ; vele voorgewende visioenen en verschijningen der Moe-

dermaagd , welke deze orde in hare teederhartigste bescherming had genomen

,

en niet minder het daarop gegronde volksgeloof, dat wie in het habyt en

scapulier van een' Karmelieter monnik kwam te sterven , van zijne zaligheid

genoegzaam verzekerd kon zijn. Wij gaan overigens de lotgevallen dezer orde

wederom met stilzwijgen voorbij , uitsluitend het oog naar Nederland rigtende

;

alleenlijk zij nog herinnerd, dat hetzelfde onderscheid van mindei'e en meer-

dere gestrengheid en vasthoudendheid , dat wij bij de Franciskanen ontdekten

,

ook bij deze orde bestond , en door de benamingen van gesclioeiie en onge-

sclioeide Karmelieten werd aangeduid.

Hoewel deze orde als eene Oostersche plant minder welig in onze schraal-

dere luchtstreek heeft willen tieren , zoo hebben wij toch niet te vergeefs naar

de sporen van haar aanwezen op onzen vaderlandschen bodem te zoeken. Het

oudste en grootsteKarmelieter-klooster werd te Haarlem, inliet jaar 1249, door

Simon van Haarlem gesticht, die, overeenkomstig zijne begeerte, hier ook

zijne grafstede vond. De kloosterkerk, wier wanden met de afbeeldsels onzer

graven prijkten, onderscheidde zich door de pracht harer altaren. Benevens

v^ele kostbaarheden en voorwerpen van waarde bezat zij een kunstglas, door

gi-aaf Aalbrecht aan het klooster geschonken. Onze historieschrijver Joh.

I. 35
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Gerbrand a Leydis, Simon Herman, door de uitgave zijner sermoenen gun-

stig bekend, en de geleerde Aalbrecht Jans waren Karmelieter monniken en

bloeiden in dit gesticht.

Nagenoeg eeue eeuw lang stond dit klooster alleen, totdat Jan van Hene-

gouwen, die in den ijver zijns geloofs zich opgewekt gevoelde om de Mooren

in Spanje te gaan bestrijden, van zijn' vromen zin ook door de oprigting van

een Karmelieter-klooster te Schoonhoven (in het jaar 1330) wilde doen blij-

ken. Zijn opvolger, Jan van Chatillon, die hierin voor zijnen voorganger niet

onderdeed, woonde vaak de sermoenen van het convent bij, en liet dagelijks

de mis door den prior in zijne eigene woning verrigten. Hij verwierf zich

den lof, de tweede stichter van het klooster te kunnen heeten ; want toen het

,

in het jaar 1375 door een' hevigen brand vernield, tot een' puinhoop lag

ineengezonken, verrees het door zijne giften weder als een feniks uit zijne

asch. Onder zijne priors verdient de naam van Jacob van Keymerswaal met

eere herdacht te worden. Te Utrecht werd , omstreeks het midden der volgende

eeuw, het St. Agatha's gasthuis met tuinen en boomgaarden aan de Karme-

lieten ten geschenke gegeven, onder de verpligting daar een klooster te bou-

wen , dat later — toen zij , om plaats voor de Johanniter-orde te maken , dit

weder verlieten — naar de St. Nicolaas-kerk ddar ter stede werd overge-

bragt. Ook te Ouddorp, bij Alkmaar — waar de voortvlugtige koning van

Denemarken , Christiaan II , ettelijke dagen vertoefde — te Doornspijk op de

Veluwe, te Vlissingen, welligt ook te Zierikzee, te Monnikendam, 'sGravenhage

en andere j^^aatsen hebben Karmelieter -kloosters gestaan, waaromtrent het

nogtans aan nadere bescheiden ontbreekt. Welligt mag dit laatste als eene

lofspraak op hun stil en eerbaar leven gelden. Over het geheel hebben de

Karmelieter monniken geene zóó ongunstige herinnering als de Minderbroe-

ders en Predikheeren bij ons te lande achtergelaten.

AUGUSTIJNER EREMIETEN.

Was de oprigting van de orde de Karmelieten eene half mislukte poging

geweest, om het Oostersch-Anachoreten-leven uit het graf der tijden, waarin

het was ondergegaan , weder op te roepen ;
groot bleef toch nog het aan-

tal van zwervende monniken over verschillende landen verspreid, die, zonder

aan een' vasten regel gebonden te zijn , in eenzame streken zich ophielden

,

dddr hunne heremitaadjen hadden gevestigd, of ook als kloosterlingen (cceno-

bieten) in kleiner of grooter aantal vereenigd , voorgaven den zoogenoemden

regel van den H. Augustinus te volgen. Paus Alexander IV lachte het denk-

beeld aan, die verspreide beken als in eene waterkom te verzamelen, of, tot

eenen hoofdstroom te zamengebragt , langs vastgestelde dijken en dammen voort

te leiden. Hij wilde daarmede verwezenlijking geven aan het Lateraansche
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besluit, om de gestadige vermenigvuldiging der kloosterorden tegen te gaan,

en het gelukte liem , die allen onder eenen generaal-meester als opperhoofd te

vereenigen. Zód ontstond dan (1256) de vierde Bedelorde , die der Augustijner-

Eremieten, die van het kluizenaarsleven niets anders dan den naam overhiel-

den , daar zij , even als de andere Bedelmonniken , ccenobieien geworden , in

kloosters te zamen woonden. — Schoon de Paus aan deze orde in hare opkomst

zijne bijzondere ondersteuning en bescherming verleende, en, als blijk zijner

onderscheiding, de zorg voor de Pauselijke sacristij te Kome aan Augustijner-

Eremieten werd toevertrouwd, stond zij toch in aanzien en invloed bij de

andere bedelorden achter , en nergens is het haar gelukt , al bedelend zóó

groote rijkdommen te verzamelen , als aan Franciskanen en Dominikanen waren

toegevloeid.

Ook hier te lande ontbrak het niet aan zulke „ clusenaars" en „ clusenaar-

sters" als wij boven beschreven , die door het volk met den naam van „ Wille-

mieten" werden bestempeld en, na de vestiging der orde, gaandeweg verdwe-

nen en in de kloosters versmolten. Vele kloosters schijnt deze orde nogtans

niet in ons vaderland bezeten te hebben. Haar voornaamste gesticht had zij

te Dordrecht (in het jaar 1325) gevestigd, dat een' geruimen tijd in bloeijen-

den staat verkeerde, en sommigen zijner priors tot den rang van generaal-

priors verheven zag. Een' hunner ontmoeten wij aan het hoofd der krijgers,

die van Dordrecht uittrokken om den dood van graaf Willem IV en de door

hem geledene nederlaag op de Friezen te wreken. Iets vroeger was reeds te

Middelburg een Augustijner-klooster ontstaan , dat zich beroemde in het bezit

eener wonderdoende hostie te zijn. In het jaar 1490 verrees nog een nieuw

Augustijner-convent te Haarlem, welks bewoners zich broeders van „ rhefor-

macie ende observacie" wilden genoemd hebben; en deze onderscheiding,

gelijk aan die, welke wij reeds bij de Franciskanen en Karmelieten hebben

waargenomen, wijst ons er op, hoe de toenemende verbastering, welke in

het algemeen onder de Bedelorden was doorgedrongen, ook hier eene her-

vorming wenschelijk en noodzakelijk had doen worden. Gelijk voorts het licht

der Hervorming voor Duitschland uit een Augustijner-klooster is opgegaan,

zoo bespeuren wij ook hier de aanbraak van hetzelfde licht binnen dezelfde

kloosterwanden. Te Dordrecht beklaagde zich de stedelijke overheid, in het

merkwaardige jaar 1517, bij den Provinciaal der orde over de gevaarlijke en

verderfelijke leeringen, welke door sommige Augustijners, wier namen door

haar genoemd werden , in den biechtstoel en van den kansel werden verkon-

digd. Welke de ware uitlegging dezer woorden zij , kan voor ons geen' oogen-

blik twijfelachtig zijn, wanneer wij weten, dat Hendrik van Zutphen, de

beroemde Martelaar der Hervorming, toen als prior aan het hoofd van

dit klooster heeft gestaan.

35*
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Als wij , aan het einde van dit Tafereel , nogmaals een' blik op de Bedelorden

in het algemeen terugwerpen , dan kan ons oordeel , hoe gereed ook om het

goede zelfs dddr te erkennen, waar het in de gebrekkigste vormen aanwezig

is, of loffelijke uitzonderingen te laten gelden, onmogelijk gunstig zijn. Tot

staving hiervan hebben wij onze lezers slechts naar de scherpe teekening te

verwijzen, welke onze Erasmus, in zijnen Lof der zotheid, van de Bedelmon-

niken gegeven heeft, „zoo als zij voor de deuren met groot gebrul om brood

stonden te bidden, en zich niet schaamden, in alle herbergen, in wagens en

op schepen — tot geene geringe schade voor de ware armen — den menschen

lastig te zijn ; zoo als zij , zich op hunne armoede en bedelarij hoog verhef-

fende , in weerwil van hunne morsigheid, onwetendheid, grofheid en onbe-

schaamdheid , zich inbeeldden de navolgers en beelddragers der Apostelen te

zijn." Of acht men deze schildering niet van bitterheid of overdrevenheid

vrij, wij beroepen ons dan op de getuigenis van den gemoedelijk vromen

Ruischbroek, wiens ziel in zijn binnenste schreide — schoon het naïf eenvou-

dige zijner taal , den mond tot een' glimlach dwingt — waar hij het verval der

Bedelorden aldus beschrijft : „ Zij die de biddende (bedelende) orden stichtten

,

versmaadden goed en eer
,
geneugten huns ligchaams en allen troost der wereld

,

en zij volgden Christus na in willige armoede van buiten en van binnen. —
Nu zijn de biddende orden zeer los geworden en de broederen die bidden

(bedelen) zijn velen , maar die dezen regel houden zijn weinigen. Want al wat

de broederen voormaals lieten en versmaadden, dat zoeken zij en begeeren

het; en dit kunt gij bemerken op alle wijs, want zij begeeren zonderling

zeer aardsch goed en eer der wereld , of geestelijke eer van deugden , welke

zij somtijds beoefenen. Zij willen wèl eten en drinken, en zonderlinge habyt

dragen, en geen ding mag hun te kostelijk zijn van spijzen noch van drank,

noch van kleederen, dat zij verkrijgen mogen. Zij maken hooge kerken en

hooge groote gestichten , en zij trekken het rijke volk aan zich , meer dan

dat zij het naar God of deugden wijzen. Zij willen arm heeten , en klagen

altoos, terwijl zij overvloed hebben van alles goeds. Al wat zij hebben, be-

hoort aan den Paus, of aan hen, die het hun geven, totdat zij het verteerd

hebben; maar wilde iemand het wederhalen, hij zou het naauwelijks gereed

vinden. — Zij loopen termijnen m steden en dorpen; zij prediken met de

woorden en luttel met de werken. Zij zoeken de wol meer dan het schaap,

dat is , hun gewin meer dan de zaligheid der menschen. — Zij doen vele mis-

sen en zingen luide dag en nacht, maar als men ter reventer komt, zoo is

de prior, de custode, de gardiaan en de leesmeester en andere rijke broe-

deren, die renten hebben of biechtdochteren , die het hun geven — dezen

zijn allen in kameren bezijden en plegen hunne weelderigheid, en de arme

broederen gaan ter reventer , en hebben pottagie , twee haringen en dun bier. —
Na den eten loopen de broeders uit, als het bier uit hunne vaten, een iege-
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]ijk omzijn bejag. Is eenig rijk man ziek, daar zendt men twee broederen,

of hij zijne sepultuur kiezen mogt in hun klooster. De andere broederen gaan

spazieren en visiteren hunne dochteren, daar luttel nut, maar dikwijls groote

confusie aan ligt. Nogtans mag ze niemand corrigeren, want zij zijn hoovaar-

dig en willen het niet gedoogen. Wil men ze ook wegzenden om hunne ge-

breken, zij zoeken magtige lieden van buiten die hen helpen; maar hebben

zij geld, zij verki'ijgen het wel van hunne oversten dat zij blijven mogen,

wien dat lief of leed moge zijn."

Zonder daarom iets op de waarde der hervormingsproeven af te dingen , welke

ook in Nederland genomen zijn, en voor het minst van een' beter en edeler

geest getuigen, dan die, welke uit de tot hiertoe medegedeelde bijzonderheden

sprak , mogen wij , aan het slot van dit Tafereel , de aanklagt niet terughou-

den, dat geene dezer orden in ons vaderland aan haar oorspronkelijk karak-

ter getrouw is gebleven, of aan het doel harer instelling volkomen beant-

woord heeft. Levende te midden van de wereld, hebben de Bedelmomiiken

aan de wereld minder het voorbeeld van Christelijke deugden, dan van de

gemeenschap aan ergerlijke zonden gegeven. Zelven een voorwerp van spot

en verachting geworden zijnde bij eene volksmenigte, welke in de dagen der

Hervorming op het hoofd der Bedelmonniken, en onder dezen wederom op

Franciskanen en Dominikanen, met verdubbelde zwaarte al het gewigt van

haren haat en toorn deed drukken, hebben zij de godsdienst zelve, welke zij

door leer en wandel moesten aanprijzen, bij velen in verdenking en minach-

ting gebragt; maar tegelijk hebben zij voor de gevaarlijke en verderfelijke

zijde van het kloosterleven veler oogen doen opengaan, en in dien zin eene

betere toekomst voorbereid.

B. TER Haak.



ZEVENDE TAFEREEL.

SCHOOI,, WETENSCHAP EN KERKLEER.

SCHOOL.

Daar is tegenwoordig in ons vaderland geen dorp, hoe klein het moge we-

zen, of men vindt er eene school, om de jeugd te onderwijzen in de eerste

beginselen van die kundigheden, welke den geest beschaven en ontwikkelen,

en om haar op te leiden tot de beoefening van alle Christelijke en maatschap-

pelijke deugden. Bovendien bestaan er eene menigte inrigtingen van middel-

baar en hooger onderwijs; zoodat hier thans ruimschoots gelegenheid is, om

eene wetenschappelijke en godsdienstige opleiding te ontvangen. Dit is niet al-

tijd zoo geweest. Vóór twaalf eeuwen was er waarschijnlijk in geheel ons va-

derland nog geene enkele school ; want , wat door sommigen beweerd is ge-

worden , dat reeds ten tijde , toen het heidendom hier nog heerschte , scholen

bestonden , waar de priesters onderwijs gaven , en dat de priesterschap de we-

tenschappen beoefende en voortplantte, is even weinig te bewijzen, als de ge-

grondheid der meening , dat hier , door de zorg van den Romeinschen veldheer

Germanicus, omstreeks het begin der Christelijke jaartelling, eene school zou

gesticht zijn. Niets is er, dat regt geeft om vast te stellen, dat in ons vader-

land vóór de invoerino; van het Christendom eene enkele school bestaan heeft.

Het oprigten van scholen hier te lande is uitgegaan van de Christelijke

Kerk.

Ofschoon het door zijne oudste levensbeschrijvers niet uitdrukkelijk vermeld

wordt, dat Willebrord te Utrecht eene school heeft gesticht, kan dit toch als

onbetwijfelbaar zeker worden beschouwd. Ludger spreekt in zijne levensbeschrij-

ving van Gregorius over „de leerlingen" van Willebrord; en in de levensbe-

schrijving van Ludger, door Altfrid, wordt verhaald, dat Ludger's grootmoeder,

Adelbm-g, hare jongere broeders, Wullibrat en Thyatbrat, naar AVillebrord

zond, om door hem te worden opgeleid. Ook weten wij, dat hij uit Dene-

marken een dertigtal jeugdige knapen medenam, om hen te vormen tot Evan-

geliepredikers. ^). En weldra bereikte de school te Utrecht een' hoogen trap

van bloei. Het is reeds medegedeeld, dat, ten tijde van den abt Gregorius , van

1) Zie toven, bl. 54.
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het jaar 754 ongeveer tot 775, uit vele landen, uit Engeland en Frankrijk,

uit Beijeren en andere oorden van Duitschland, uit Friesland en Saksen, jon-

gelingen naar Utrecht stroomden, om hunne wetenschappelijke vorming onder

de leiding van dien man te zoeken ^).

Gedurende langen tijd schijnt de school te Utrecht de eenige hier te lande

te zijn geweest. En toen de Noormannen Utrecht veroverden, kerken en

kloosters aldaar vernielden , en de stad en haren omtrek bijna geheel ontvolk-

ten ^} , toen deelde natuurlijk ook de Utrechtsche school in de algemeene

verwoesting. Er verliep meer dan eene halve eeuw, vóórdat Utrecht weder

door bisschop en geestelijkheid kon worden bewoond. Eerst na de verheffing

van Balderik op den bisschoppelijken zetel , verrees de stad weder uit hare puin-

hoopen , werden kerken en kloosters herbouwd ^) en werd ook de school her-

steld. Balderik zelf stond bekend als een man van groote geleerdheid ; waarom

Keizer Hendrik hem ook verkoos tot onderwijzer en opvoeder van zijne zonen

,

Otto, Hendrik en Bruno, van welke de laatstgenoemde, van zijn vierde tot

zijn veertiende jaar, aan de zorg van Balderik toevertrouwd moet geweest

zijn. "Waarschijnlijk zal deze bisschop, door wien te Eist en te Oldenzaal ka-

pittelen werden opgerigt, ook gezorgd hebben, dat daaraan scholen werden

verbonden, daar toch de kapittelen over het algemeen hunne Icapïtlél^scholen

hadden. Te Utrecht zelve , — waar , in het begin der elfde eeuw , door bis-

schop Adelbold zoo veel gedaan was tot bevordering van den bloei der scho-

len, dat men hare wederoprigting wel eens aan hem heeft toegeschreven, —
moeten dan ook in het begin der twaalfde eeuw vijf kapittel-scholen zijn ge-

weest; terwijl daarenboven de abdij van St. Paulus, waarmede het, door bis-

schop Ansfried, op den heiligen berg bij Amersfoort gestichte klooster,

in 1048 door bisschop Bernulf vereenigd werd , eene eigene inrigting van op-

voeding en onderwijs schijnt bezeten te hebben. En zoo zullen er overal,

waar kapittelen werden gesticht , kapittel-scholen bestaan hebben , zoodat haar

aantal allengs vrij aanzienlijk is geworden.

Ook ontstonden er van tijd tot tijd kloosterscholen. Zijn er van deze maar

weinigen bekend , zoo als die te Egmond , te Middelburg , te Mariëngaarde

bij Hallum , te Aduard en te Bedum j men heeft alle reden , om aan te

nemen , dat er nog onderscheidene andere zullen geweest zijn. Welk een roem

de school te Aduard heeft verworven, is reeds vroeger gemeld*).

Hetgeen op die scholen onderwezen werd , was zeker voornamelijk het

trivium en quadrivium ^). Bijzonderheden over het onderwijs in die tijden wor-

den er maar weinige aangetroffen. Belangrijk is daarom , wat omtrent de school-

inrigtingen van Bruno , — aan wien , nadat hij in 953 aartsbisschop van Keu-

1) Zie boven, bl. 95. 2) Zie boven, bl. 130, 137. 3) Zie boven, bl. 130,131.

4) Zie boven, bl. 233. 5) Zie boven, bl. 95. vg.
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len was geworden, door zijnen broeder, Keizer Otto I , de zorg voor het onder-

wijs werd opgedragen, — wordt medegedeeld. Die schoolinrigtingen hadden

eenigermate een tweeslachtig karakter. Men las er schriften van heidensche

schrijvers, als Ovidius, Terentius, Cicero en Sallustius; maar ook die van

Gregorius, Augustinus en andere kerkvaders. De leerlingen werden er geoe-

fend in den wapenhandel en in hetgeen hen tot staatsmannen kon vormen;

maar ook in alles , wat zij noodig hadden , om tot geestelijken te worden op-

geleid ; zoodat er uit die scholen mannen voortkwamen , die geschikt waren

tot het bekleeden van de belangrijkste kerkelijke waardigheden, gelijk tot

de behandeling der gewigtigste staatszaken en tot het voeren van den krijg.

Neemt men nu in aanmerking, dat Bruno in de school van Balderik was

opgevoed , en bedenkt men , dat Balderik zelf zijne aandacht evenzeer wijdde

aan wereldlijke zaken, als aan kerkelijke; dan zal men het welwaarschijnlijk

achten, dat de door hem gestichte of herstelde scholen een soortgelijk karak-

ter hadden. — Behalve de genoemde scholen had men in het vervolg van tijd,

vooral in de dertiende eeuw , ook op vele plaatsen parochiale- en stads-scholen
,

waardoor de gelegenheid , om onderwijs te ontvangen , al ruimer en ruimer werd

opengesteld. Het zal beneden blijken, welk een heilzame invloed later door

Geert Groote en de Broeders van het gemeene leven op de uitbreiding en ver-

betering van het schoolwezen uitgeoefend is. — Hier zij nog opgemerkt , dat

onder hen, die door eene viu'ige zucht naar kennis werden bezield, menigeen

geweest is , reeds van den tijd der invoering van het Christendom in ons vaderland

af, door wien ook buitenlandsche scholen werden bezocht. Zoo begafLudger zich

,

na jaren lang te Utrecht onderwezen te zijn , tot zijne verdere vorming naar York,

om de lessen van Alcuinus bij te wonen ^). Zoo zoude Radboud ongetwijfeld

,

al wax'e de Utrechtsche school in zijne jeugd niet gesloten geweest, ten ge-

volge van de verwoesting der stad door de Noormannen, toch wel de hof-

school van Karel den Kale en diens zoon Lodewijk hebben bezocht ; want hij

deed het, omdat dadr de vrije wetenschappen met grooten ijver en zorgvul-

digheid geleerd werden^). In later' tijd waren het vooral de universiteiten te

Parijs , Oxford , Keulen en Leuven , waarheen meest allen zich wendden , die

zich op de beoefening der wetenschappen wenschten toe te leggen. De abdij

van St. Paulus te Utrecht schijnt zelfs op eigene kosten jonge geestelijken

naar Parijs te hebben gezonden tot voortzetting van hunne studiën.

WETENSCHAP.

In het tijdperk, waarover wij thans spreken, heeft het in ons vaderland

niet aan mannen ontbroken, die door hunne geschriften de bewijzen geleverd

1) Zie boven, bl. 101. 2) Zie boven, bl. 167.
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hebben, dat zij zich niet zonder vrucht op de beoefening der wetenschappen

hebben toegelegd. Die schriften zijn wel, naar het tegenwoordige standpunt

der wetenschappen beooi'deeld, van luttel waarde; maar onderscheidene daar-

van zijn hoogst belangrijk, omdat zij de voornaamste, soms de eenige bronnen

zijn , waaruit wij de geschiedenis van ons vaderland
,
gedurende een groot

gedeelte der middeleeuwen, kunnen leeren kennen.

De eerste van onze landgenooten , die als schrijver bekend staat, is Lud-

ger 1). Van hem bezitten wij een geschrift, dat wetenswaardige bijzonderhe-

den bevat betreffende Bonlfacius en den abt Gregorius, zijnen leermeester, en

een schoon gedenkteeken is van de voortreffelijke hoedanigheden van dezen, maar

ook van de bekwaamheid en vroomheid van den schrijver.

Omstreeks denzelfden tijd is door een' Utrechtschen monnik, van wien wij

overigens niets weten, eene levensbeschrijving van Bonlfacius vervaardigd,

die mmder om de bijzonderheden uit het leven van den Apostel der Duit-

schers , welke daarin worden aangetroffen , opmerkelijk is , dan wegens den

geest, die er in doorstraalt. De schrijver berigt, namelijk, aan het slot van zijn

verhaal, dat hij het aan zijne kloosterbroeders had voorgelezen, en dat sommi-

gen van dezen , toen hij geëindigd had, tot hem hadden gezegd : „ Gij hebt dien

grooten man , welken gij met zoo ultbuudigen en goddelijken lof wilt verheffen

,

een gedeelte van den prijs des lands onttrokken (Hand. V: 3); want gij hebt

geene teekenen en wonderen van hem verhaald, zoo als men van andere hei-

ligen leest, terwijl uit zulke daden toch meest blijkt, welke de verdiensten

zijn van een iegelijk bij den almagtigen God." Hierop, zegt de schrijver , had

hij geantwoord : „ Tenzij gij teekenen en wonderen ziet , zult gij geenszins

gelooven!" Hij voegt er bij, dat Bonlfacius toch groote teekenen en wonde-

ren onder het volk gedaan had, daar hij de onzlgtbare ziekten van de kranke

geesten , als geestelijk geneesmeester , verdreven , den inwendlgen mensch van

allerlei kwalen gereinigd en zielen gezond gemaakt had. Uit deze woorden

blijkt , dat de schrijver heldere inzlgten had in de eigenlijke bedoelingen van

het Christendom, meer dan men zou vermoeden, dat ze alzoo in die dagen

bij iemand gevonden werden.

Van den ijver van bisschop Frederik (die van 828 tot 840 op den Utrecht-

schen stoel was gezeten) voor de beoefening der wetenschappen , is vroeger

gesproken ^). Dat hij zelf ook als schrijver is opgetreden , wordt in oude be-

rigten verzekerd. Hij moet „ eene fraalje redenering over de H. Drievuldig-

heid" hebben geschreven, „welke de Friezen van ouds tegen zekere spoken,

die zich in de gedaante van witte vrouwen vertoonden , plagten te gebruiken."

Al is dat stuk zelf verloren gegaan, toch is het, wegens deze mededeeling

1) Door SufFridus Petri worden wel eene menigte andere oudere schrijvers vermeld ,

maar zijne mededeelingen daaromtrent verdienen geen geloof.

2) Zie boven, bl. 164 vg,

36
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daaromtrent, eeiie niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis der, lang na de

invoering van het Christendom, voortgeduurd hebbende bijgeloovigheden on-

zer voorvaderen.

Het moet ongeveer in den tijd, toen Frederik bisschop van Utrecht was , ge-

weest zijn, dat er te Stavoren een kind werd geboren, het welk een der geleerd-

ste mannen van die eeuw is geworden , te weten Manno of Nanno , doorgaans

de ivijsgeer genoemd, die eerst aan het hof van Karel den Kale en diens zoon

Lodewijk leefde, waar hij aan het hoofd der hofschool stond, en later zich als

monnik naar het klooster St. Engend, bij BesanQon, begaf, waar hij insgelijks

als onderwijzer werkzaam was en tevens de bibliotheek van het klooster veel

vergrootte. Door hem zijn niet alleen schriften van Aristoteles , maar ook van

Plato, die destijds in het Westen van Europa nog onbekend was, in het

Latijn vertaald. Wel heeft men juist daarom beweerd, dat hij niet uit Fries-

land, maar uit Griekenland afkomstig was; doch wanneer men bedenkt, dat

zijn tijdgenoot, de beroemde Johannes Scotus Erigena, de Grieksche taal

insgelijks genoeg magtig was, om daaruit de schriften van Dionysius , den Areo-

pagieter , in het Latijn over te zetten , en daarenboven bekend was met het

Hebreeuwsch en Arabisch , zal men moeten toestemmen , dat de genoemde

reden niet voldoende is , om , in strijd met de oudste berigten , de Friesche

afkomst van Nanno te ontkennen.

Een leerling van Nanno was Radboud, door wien, van omstreeks 900 tot

918, de waardigheid van bisschop van Utrecht bekleed is geworden ^). Deze

heeft onderscheidene Latijnsche gedichten vervaardigd, alsmede levensbeschrij-

vingen van Suitbert en Amalberga , en eene korte kronijk. Uit hetgeen er nog

van zijne schriften overig is, blijkt, dat hij zich zeer goed, ja bijzonder dui-

delijk wist uit te drukken. Zijne levensbeschrijving van Suitbert — eigenlijk

eene rede, door hem uitgesproken op den dag, waarop de gedachtenis van

dezen werd gevierd — begint dus : „ Daar wij , zeer geliefde broeders , den

dag van onze bijzondere vreugde zullen vieren, waarop eene zeer heilige mel-

ding moet worden gemaakt van onzen patroon, den zaligen Suitbert, betaamt

het ons bereid te zijn tot alle goed werk en geschikte zielen te hebben,

vooreerst wel tot het hooren van de geboden der Goddelijke wet , maar vervol-

gens ook, om, zooveel wij kunnen, er naar te trachten, dat wij ze door

daden volbrengen, opdat wij zoo eindelijk anderen kunnen leeren. Dit toch

heeft onze Heer Jezus Christus gedaan, van wien alzoo geschreven is: Je-

zus begon te doen en te leeren ^). Anders zal onze leer vruchteloos en ijdel

zijn , indien wij , hetgeen wij zeggen , afbreken door niets te doen. Want wat

baat het iemand, als hij wel hoort, maar slecht handelt? Of wat voordeel

is het hem, indien hij anderen den weg voor hunne voeten aanwijst, maar

1) Zie boven, lil. 1(56 vg. 2) Hand. 1:1.
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zelf niet ophoudt te dwalen op den weg der zeden? Laat ons derhalve, de

voetstappen volgende van onzen Verlosser , al wat goed is zeer gaarne hooren

,

en het gehoorde door waardige daden vervullen, en laat ons zoo, naar orde

voortgaande tot het onderwijzen van onze naasten , voor hen zorg dragen door

leeringen van goede dingen en te gelijk door goede voorbeelden." Daarop

begint Radboud te spreken over Suitbert, geeft een kort berigt van zijn

leven, dat hij uit de schriften van Beda had ontleend, en weidt vervolgens

uit over zijne verdiensten ^).

Eene eeuw later was Adelbold bisschop van Utrecht, van wiens ijver voor

de wetenschappen en letterkundige werkzaamheid reeds vroeger melding werd

gemaakt -). Overigens kennen wij maar een' enkelen vaderlandschen schrijver

uit de elfde eeuw, Bernardus, een' ütrechtschen geestelijke, die, toen anders

de aardrijkskunde nog weinig beoefend werd, eene aardrijksbeschrijving heeft

te boek gesteld , van welke loffelijke melding wordt gemaakt. En ook de

twaalfde eeuw heeft , zoover wij weten , slechts een' enkelen schrijver in ons

vaderland opgeleverd, wiens naam onbekend is, maar wiens werk groote

waarde heeft, den schrijver der Latijnsche Egmonder kronijk , welke later

grootendeels door Melis Stoke in zijne Hollandsche kronijk vertaald is gewor-

den ; een der oudste geschriften van dien aard , dat in ons vaderland geschre-

ven, of althans bewaard gebleven is ^).

De dertiende eeuw was vruchtbaarder in vaderlandsche schrijvers. Behalve

de ongenoemde, die tusschen de jaren 1225 en 1235 eene kronijk van de

Utrechtsche zaken heeft geschreven, leefden toen Emo, Jacob van Maerlant

en Melis Stoke.

Emo, een der stichters van het klooster Bloemhof, te Wittewierum in de

1) Als eene proeve van Eadbouds dichtkunst, moge hier de aanhef van zijn vers op

Suitbert worden medegedeeld

:

Lux nova Suitbertiis Francos lustravit et Anglos,

Qlio clarum fidei lumen utrisqne daret.

Saxonicos adiit cultor memorabilis agros

,

Ut sereret Christi semen amoris ibi.

Nee sterili ac vacuo Fresonum defuit arvo,

Idque novi fecit germtnis esse ferax.

Jam quia transierat veterum nox caeea malorum

,

Coeperat et veri solis adesse dies

,

Qui totum radüs perfundit mitibus orbem,

Ut mala consumens , sic bona clarificans.

2) Zie boven, bl. 174 vg.

3) Volgens sommigen zou Occo , van Scarl , een dorp in Friesland , in het midden der

tiende eeuw, eene kronijk hebben nagelaten, die reeds door zijnen oudoom , onder koning

Eadboud, was begonnen, en zou Cappidus , van Stavoren, omstreeks denzelfden tijd , onder-

scheidene levensbeschrijvingen te boek hebben gesteld. Zoowel het een als het ander is

onaannemelijk.
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Ommelanden , heeft eenige schriften opgesteld , die verloren zijn geraakt ; maar

ook eene kronijk die nog aanwezig is, en de bewijzen bevat, dat hij een man

was van groote belezenheid, daar er vele aanhalingen in voorkomen uit Bij-

belschriften, uit de schriften van kerkvaders en van klassieke auteurs. Met

zijnen broeder Addo had hij vele oude schrijvers geheel afgeschreven en te

Parijs, Orleans en Oxford voorlezingen over hen bijgewoond. Zijne kronijk

omvat slechts een kort tijdvak, daar zij begint met het jaar 1203 en met

1237, zijn sterfjaar, eindigt, maar behelst toch vele wetenswaardige bijzonder-

den. Vooral heeft zij groote waarde voor de kennis van het toenmalig ker-

kelijke leven in het gewest, waar hij woonde. Hij zegt, dat Friesland sterk

bevolkt was , eene volle vrijheid genoot , overvloed van vee , weiden en land-

vruchten had, en eene aangename landstreek was. „Maar misschien", laat

hij op die beschrijving volgen , „ heeft het den Heer voor zoo vele weldaden

geene behoorlijke dankbaarheid bewezen ," en geeft verder te kennen , dat

God daarom , en opdat ze hunne zonde zouden erkennen , hen bezocht had met

watersnood, honger en pest. Dan vervolgt hij aldus: „De priesters worden er

gewijd , zonder eenen vasten titel te hebben ; de zuivering door het gloeijende

ijzer is er nog niet vernietigd; de kerken, welke er gebouwd worden, blij-

ven hier en daar onder de magt der bisschoppen , die ze dan tot hun voor-

deel gebruiken ; de geestelijkheid gaat ter kerk , zonder gesticht te worden

;

de leeken leven naar hun welgevallen met de inkomsten der kerken, of ver-

koopen ze; men perst den menschen geld af voor het chrisma; de zonen der

pastoors bezitten de kerken bij wijze van erfenis; de priesters en verdere be-

dienaars van het altaar teren en smullen van de offerpenningen en gaan in

de herbergen
;
getrouwde lieden nemen de geestelijke wijdingen aan , en die

kerkelijke ambten bezitten, begeven zich in het huwelijk; de goederen, die

zij in hunne kerkelijke bedieningen verkrijgen, laten zij niet na aan de ker-

ken, maar aan hunne kinderen."

Meer als schrijver bekend , dan Emo , is Jacob van Maerlant , geboren
,

zoo als waarschijnlijk is, in Znid-Beveland , omstreeks het jaar 1230. Deze is

langen tijd voor den eerste gehouden , die geschriften in de Nederduitsche taal

heeft vervaardigd ; en ofschoon het voldoende bewezen is , dat men daarin ge-

dwaald heeft, dewijl er reeds vóór hem onderscheidene in het Vlaamsch ge-

schrevene gedichten hebben bestaan , mag men hem toch , met een' van zijne

tijdgenooten , den „ vader der Dietsche dichtren algader" noemen , omdat hij

inderdaad aan het hoofd staat van een aantal dichters, die hem hebben nage-

volgd. AVaar echter van onze vaderlandsche schrijvers wordt gesproken, kan

er niemand woi'den aansewezen, die vóór Maerlant in de Nederduitsche taal

geschreven heeft; en van geschriften over wetenschappelijke onderwerpen in

de Nederduitsche taal, zijn die van Maerlant de oudste, welke wij bezitten.

Uit die geschriften blijkt , dat hij een voor zijn tijd zeer geleerd man was

,
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en dat hij groot belang stelde in de verbreiding van nuttige kiindiglieden

onder het volk, waartoe hij ook zeker in ons vaderland, meer dan iemand

anders, vóór den tijd van Geert Groote heeft bijgedragen. Zijn Rijmbijbel heeft

ongetwijfeld velen van onze landgenooten voor het eerst eenigzins nader be-

kend gemaakt met den inhoud des Bijbels; zijn Der naturen bloeme met de

natuurlijke historie ; zijn SpiegJiel historiael met de algemeene geschiedenis. Moge

ook van deze drie werken , die voor een gedeelte vertalingen zijn van Latijn-

sche geschriften, inzonderheid gelden, dat zij, naar het tegenwoordige stand-

punt der wetenschappen beoordeeld
,
geringe waarde hebben ; toch hebben zij

ook nu nog zeer groote waarde, wegens de talrijke aanwijzingen, die zij be-

vatten , van de toenmalige denkwijze en zeden.

De dichter gebruikt elke gelegenheid, die zich aanbiedt, om de gebreken

en ondeugden van zijnen tijd te gispen, en maakt ons alzoo bekend met de

destijds meest heerschende gebreken. Zeer ongunstig laat hij zich inzonder-

heid uit over de geestelijken. In Ber naturen bloeme spreekt hij op deze wijze

over hen

:

„ Sine winnen noch ne voeden

Niemene gheestelike noch ne hoeden.

Vergave die Here van der sonnen

Dat si ghene vleeschlike kinder wonnen

!

Noch sine seggen hare getiden

Te rechte niet als die wile liden

;

Maer mettyn ende vort toter noene

Segsi te samen tenen doene.

Die beste sijnt daer wi of couten,

Want dandre haer ghetide souten.

Dese ne doghen groot no clene

Sonder tes duvels kokene allene;

Want bringhen vrucht no vrome

In die werelt hoe soe het come."

Voor de geschiedenis van ons vaderland is nogtans de Hollandsche rijm-

kronijk van Melis Stoke, een tijdgenoot van Maerlant, van meer belang,

daar zij de gebeurtenissen vermeldt, die in Holland zijn voorgevallen, van

de stichting van het Graafschap af tot in het jaar 1305. Melis Stoke is

denkelijk monnik in het Egmonder klooster geweest en later schrijver van

graaf Willem III.

Wanneer wij bij de namen, welke wij genoemd hebben, nog die van de

Utrechtsche minderbroeders Thomas en Aernt voegen, die, omstreeks het jaar

1300, een werk over de natuurkunde van het heelal hebben geschreven, en van

Filips van Leiden, door wien, tegen het midden dier eeuw, een regtso-eleerd

werk is opgesteld , hebben wij al de noemenswaardige schrijvers vermeld , die

sedert de invoering des Christendoms tot de laatste helft der veertiende eeuw
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in ons vaderland geleefd hebben. Een klein getal voorzeker in een tijdvak

van bijna zeven eeuwen , en een bewijs , dat er destijds nog weinig weten-

schappelijk leven was. Doch hierover zal niemand zich verwonderen, die be-

denkt, dat onze voorvaderen, gelijk de volken van Europa in het algemeen,

gedurende het grootste gedeelte van dien tijd nog als in hunne kindschheid ver-

keerden , wat hunne geestbeschaving betreft , en eerst nu het tijdperk der

jongelingschap intraden.

KERKLEER.

De geringe wetenschappelijke ontwikkeling van onze vooi'vaderen in de

vroegste tijden nadat het Christendom onder hen gevestigd was , bragtmede, dat

de kerkleer, zoo als die door de eerste Christenleeraars aan hen verkondigd was

en voortdurend door de Kerk gepredikt werd, eeuwen lang werd aangeno-

men, zonder aan een oordeelkundig onderzoek onderworpen te worden. Zij

waren immers gelijk aan kinderen , die alles , wat hun door ouders en onder-

wijzers geleerd wordt, op gezag van dezen als waarheid plegen aan te nemen.

De eenige afwijking van de kerkleer hier te lande in die eerste eeuwen, van

welke melding wordt gemaakt , is de verspreiding van Ariaansche of Sabel-

liaansche gevoelens onder de Fi'iezen , ten tijde van bisschop Frederik , in de

eerste helft der negende eeuw , van welke zij echter spoedig door Odulplms

werden teruggebragt ^). En de eerste , wiens naam in onze middeleeuwsche

Kerkgeschiedenis als die van een' ketter staat gebrandmerkt, is Tanchelin -_).

Op dezen moeten wij derhalve hier de aandacht vestigen.

Onder hen, die in de middeleeuwen door de Kerk als ketters vervolgd

werden, zijn er velen geweest, die thans door alle onbevooroordeelden met

regt als de voortreffelijkste Christenen van hunnen tijd en als voorloopers

van de Kerkhervormers worden beschouwd. Tanchelin is door sommigen als

een van dezulken voorgesteld; en men heeft zelfs beweerd, dat Nederland

geen' minder roem op zijnen Tanchelin mag dragen , dan Frankrijk op zijnen

Waldus; en dat de eerstgenoemde nog te meer roem verdient, omdat hij zoo-

veel vroeger dan Waldus geleefd heeft. Voor zoodanig een gunstig oordeel

over den man , die in het oudste stuk , dat over hem handelt , de Anti-Cliris-

tus wordt genoemd, bestaat echter geen voldoende grond. En moeten wij ge-

loof slaan aan hetgeen daar en in enkele andere berigten , afkomstig uit de

eeuwen, in welke hij leefde, aangaande hem wordt gezegd, dan is hij iemand

geweest , die zich schuldig gemaakt heeft aan onzinnige en schandelijke han-

delingen. Het is echter de vraag, of die berigten in alles geloof\vaai"dig zijn?

1) Zie boven, bl. 165.

2) Nu eens wordt hij Tanchelmus of Tanqiiehnus , dan eens Tanclielinus of Tanqueli-

nus . soms Tandemus en ook wel ïanzelinus en Tanderius o-enoemd.
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Wij zullen den hoofclinhoud daarvan mededeelen , en vervolgens onze meening

daarover uitspreken.

In een' brief der Utrechtsche kerk aan den aartsbisschop van Keulen,

waarschijnlijk in het jaar 1112 geschreven, wordt er ten sterkste op aange-

drongen , dat de aartsbisschop zorg drage , om Tanchelin , die zich toen met

twee van zijne aanhangers, een' smid, Manasse, en een' gewezen priester,

Everwacher , te Keulen in gevangenschap bevond , niet te laten ontsnappen.

Volgens dien brief was Tanchelin het eerst opgetreden aan de Vlaamsche en

Zeeuwsche zeekusten, om het volk afvallig te maken van de Kerk. Hij ver-

zekerde , zóó luidt het daar , dat noch paus , noch bisschoppen , noch aarts-

bisschoppen , noch priesters , noch geestelijken iets waren ; durfde Christus

verdeelen , en beweerde , dat alleen bij hem en de zijnen de Kerk was.

De kerken verklaarde hij voor bordeelen ; zeide , dat het niets was , wat door

de priesters in het Avondmaal gedaan werd; dat de Sacramenten voor ver-

ontreinigingen waren te houden , en dat de kracht der Sacramenten afhing

van de verdiensten en vroomheid der priesters. Ook verbood hij het volk

tienden te geven aan de dienaren der Kerk. Zelfs noemde hij zich God, be-

werende, dat indien Christus daiirom God was, dewijl Hij den Heiligen

Geest had gehad, hij niet minder God was, omdat hij de volheid des Hei-

ligen Geestes had ontvangen. In den beginne zocht hij vooral, volgens dezen

brief, invloed op vrouwen te oefenen, met welke hij ongeoorloofden omgang

hield , en won vervolgens door haar ook hare mannen. En nu trad hij meer

openlijk op , predikte in het vrije veld voor eene van wijd en zijd zamen-

gevloeide menigte , en verscheen voor het volk als een koning , een vaandel

en zwaard vdór zich uit latende dragen. Het volk hoorde hem als een' Engel

Gods en hield hem zoo hoog in eere, dat het het water dronk, waarin hij

zich gebaad had. Eens liet hij een beeld van Maria in het midden der me-

nigte plaatsen, nam dit bij de hand, verklaarde, dat hij zich met Maria

verloofde, en vorderde, dat zijne toehoorders voor de bruiloftskosten zouden

zorgen. Daarop plaatste hij twee kisten naast het beeld , eene aan de regter- en

eene aan de linkerzijde , en zeide : „ Dat de mannen hier , de vrouwen daar

offeren. Ik zal nu zien, welke sekse de grootste liefde jegens mij en mijne

bruid koestert !" Het volk wedijverde in het brengen van geschenken ; de

vrouwen wierpen hare oorringen en halssnoeren in de kist , en zoo verzamelde

hij een' groeten schat.

Omtrent den smid Manasse wordt in dien brief gemeld, dat hij een gild

had opgerigt van twaalf mannen en ééne vrouw , naar de twaalf Apostelen en

Maria, die in eene hoogst onzedelijke betrekking met elkander leefden. Nog

leest men in den brief der Utrechtsche kerk, dat de priester Everwacher

met geweld de Kerk en tienden van St. Pieter innam , en Tanchelin naar

Rome volgde, om te bewerken, dat het aan de zeekusten gelegen gedeelte
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Het was op hunne terugreis van Rome, dat Tanchelin met deze zijne vol-

gelingen te Keulen gevangen werd genomen. Of zij uit de gevangenis ont-

vlugt zijn, is wel niet zeker, maar toch meer waarschijnlijk, dan dat de

Keulsche aartsbisschop hun de vrijheid teruggegeven heeft. Maar hoe dit zij

,

later trad Tanchelin weder te Brugge op , waar hij echter door de priesters

en het volk uit de stad gedreven werd. Misschien heeft hij zich toen naar

Antwerpen begeven, of het moest zijn, dat hij, vóór zijne reis naar Rome,

zich daar ter plaatse heeft opgehouden ; want hieromtrent worden geene duide-

lijke aanwijzingen gevonden. Dat hij er echter geweest is en dddr inzonder-

heid vele aanhangers heeft verkregen, blijkt uit de levensbeschrijving van

den heiligen Norbertus. Overigens bevat die levensbeschrijving enkele bijzon-

derheden, die veel overeenkomsten hebben met hetgeen in den brief van de

Utrechtsche kerk gezegd wordt. Ook hier toch vinden wij Tanchelin voor-

gesteld , als optredende met uiterlijke praalvertooning en omgeven door talrijke

vereerders ; zijne kleederen en gevlochten haren schitteren van goud en allerlei

versierselen ; drieduizend gewapenden vergezellen liem , waar hij zich in het

openbaar vertoont, zoodat geen vorst of bisschop hem durft naderen en weer-

stand bieden. Ook hier wordt verzekerd, dat het water, waarin hij zich ge-

baad had, door het volk werd gedi'onken. Ook hier wordt hij beschuldigd

van de schandelijkste ontucht , veel sterker nog dan in den bi-ief van de

Utrechtsche kerk. Ook hier komt hij voor als een man van groote welspre-

kendheid, waardoor hij geestelijken en geleerden tot zwijgen kon brengen.

Ook hier ziet men hem afgeschilderd als een bestrijder der hiërarchie , die

leerde, dat de gehoorzaamheid aan bisschoppen en priesters niets beteekende;

en ook wordt hier gezegd , dat hij ontkende , dat het nuttigen van het lig-

chaam en bloed des Heeren tot zaligheid iets kon baten.

Behalve deze berigten over Tanchelin , zijn er , uit de twaalfde eeuw , nog

enkele mededeelingen vooi'handen van kronijkschrijvers, die echter niets nieuws

bevatten , en een zeer kort berigt van Abaelard , waarin gezegd wordt , dat

hij zich voor den Zone Gods uitgaf, lofzangen ter zijner eer deed zingen en

een' tempel voor zich liet bouwen. Abaelard heeft echter bij het laatste een

„zoo als men zegt" gevoegd; en wij hebben regt , om vast te stellen, dat

het hem ter ooren gekomen gerucht in dit opzigt logenachtig was geweest

,

dewijl toch , indien Tanchelin werkelijk een' tempel voor zich had doen bou-

wen, daarvan in den brief der Utrechtsche kerk of althans zeker in de le-

vensbeschrijving van Norbertus gewag zou gemaakt zijn. Zijn berigt komt

evenwel eenigzins met het in dien brief vermelde overeen, in zoover het de

verzekering bevat , dat Tanchelin zich voor Gods Zoon uitgaf. Het is zoo , dadr

wordt ,
gelijk reeds gemeld is , gezegd , dat hij zich God noemde , bewerende , dat

indien Christus daarom God was, dewijl Hij den Heiligen Geest had gehad,
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hij niet minder God was , omdat liij de volheid des Heiligen Geestes had

ontvangen ; maar op heide plaatsen wordt dan toch verzekerd , dat hij zich met

Christus gelijk stelde. Hiermede stemt ook zeer goed ovei-een, wat verhaald

wordt van den grooten eerbied, door zijne aanhangers hem bewezen.

In dit opzigt schijnt dus de geloofwaardigheid van de oudste berigten over

Tanchelin niet ontkend te mogen worden. Maar dit is nog in andere opzig-

ten het geval. De brief der Utreclitsche kerk en het medegedeelde in de

levensbeschrijving van Norbertus verschillen genoeg , om het er voor te kunnen

houden , dat het een onafhankelijk van het ander geschreven is. En toch , welk

eene overeenstemming in sommige punten ! Op grond daarvan schijnt het niet

betwijfeld te mogen worden , dat Tanchelin de leer der Kerk betreffende het

gezag der geestelijkheid en de waarde der Sacramenten, bepaaldelijk van het

Avondmaal , heeft bestreden , en dat daarin zijne ketterij voornamelijk be-

staan heeft. Ook meenen wij , dat hij niet is vrij te pleiten van een in onder-

scheidene opzigten buitensporig gedrag en van onzedelijkheid, al bestaan

er goede redenen om aan te nemen, dat een latere bewerker van de levens-

beschrijving van Norbertus onware bijzonderheden daaromtrent heeft verhaald ,

te schandelijk om ze hier mede te deelen.

Dat zulk een man zoo talrijke aanhangers vond, is gedeeltelijk te ver-

klaren uit de groote onkunde, waarin het volk verkeerde, en den lagen trap

,

waarop over het algemeen de priesters stonden ; maar grootendeels zal het

verklaard moeten worden uit zijne eigene persoonlijkheid. Hij was voorzeker

iemand van buitengemeene geestkracht , doordrongen van de overtuiging , dat

de toestand der Kerk veelzins gebrekkig was ; de roeping in zich gevoelende

,

om het gebrekkige te bestrijden en met vele daartoe vereischte gaven be-

deeld ,
— maar niet in staat , om voor het gebrekkige iets beters in de plaats

te stellen.

Tanchelin is eindelijk, waarschijnlijk in het jaar 1115, door een' priester

vermoord. Te Antwerpen bleven echter na zijnen dood nog vele aanhangers

van hem over, tegen welke een kapittel van twaalf kanoniken, dat toen

aldaar werd opgerigt, niets vermogt. Daarom werd in 1124 Norbertus der-

waarts geroepen, aan wien het gelukte, hen tot de Kerk terug te brengen.

Latere sporen van zijne volgelingen worden er niet aangetroffen.

Van andere ketters in ons vaderland, die weinige jaren na Tanchelin, in

1135, te Utrecht ter dood gebragt zouden zijn, wordt hier en daar met een

enkel woord gewag gemaakt, maar nergens eenige nadere bijzonderheid ver-

meld. En nog gaan er bijna twee eeuwen voorbij
, gedurende welke hier

geene ketterij schijnt geweest te zijn. Eerst in de ordonnantiën van bisschop

Guido van Avesnes, in het jaar 1310 uitgevaardigd, komt iets voor, waaruit

men besluiten moet, dat er toen althans vermoeden bestond, dat hier ketters

zouden zijn. In die ordonnantiën vindt men het volgende : „ En aangezien de

I. 37
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zonde van ketterij onder alle zonden voor de verfoeijelijkste en nadeeligste

voor liet Christelijk geloof wordt gehouden, zoo belasten en bevelen wij

aan alle bewindhebbers en landdekens , zoodanige menschen door zich zel-

ven of door andere kerkherders zorgvuldig op te sporen. En indien zij één

of meer personen vinden, die over deze misdaad geen' al te goeden naam

en faam mogten hebben , zullen zij deze , zoo spoedig als het mogelijk zal

zijn , en zonder uitstel , aan ons of aan onzen officiaal aangeven en hun-

nen omgang naauwkeurig beschrijven." Welke ketters de bisschop hierbij

op het oog had, is onzeker. Welligt waren het de Waldenzen, die, ge-

lijk ze reeds vroeger in de zuidelijke Nederlanden werden gevonden, zich

nu misschien ook in het Utrechtsche bisdom begonnen te verspreiden. Het

voorschrift van Guido kan echter ook gedoeld hebben op de Begijnen, die

hier destijds reeds waren en sterk verdacht werden gehouden van kettersche

gevoelens. Zij werden gezegd te gelooven , dat de mensch reeds op aarde tot

een' staat van volkomenheid kan geraken , die alle verdere vorderingen ondenk-

baar maakt, en waarin het vasten en bidden als geheel overtollig zijn aan

te merken, dewijl de zinnelijkheid dan zóó geheel onderworpen is aan de

i'ede, dat de mensch al zijne lusten vrij aan zijn ligchaam kan inwilligen;

tot een' staat van volkomenheid , waarin hij , die daartoe gekomen is , ontslagen

is van alle menschelijk gezag, zelfs van de voorschriften der Kerk, omdat er

vrijheid is, waar de geest van Christus is. Dat deze Begijnen door bisschop

Guido bedoeld werden, is niet onwaarschijnlijk, omdat Paus Clemens V, in

1311, twee bullen uitvaardigde, waarbij ze van ketterij beschuldigd werden

en bevel werd gegeven tot hare uitroeijing. Zij werden echter reeds in 1318

door Paus Johannes XXII in bescherming genomen tegen de vervolgingen,

die tegen haar door het vonnis van Clemens V in het werk werden gesteld.

Hoe weinig beweging had er derhalve gedurende zoo vele eeuwen plaats

over de kerkleer! Welk een onderscheid in dat opzigt tusschen die dagen en

de tijden , welke wij beleven

!

Geen Protestant zal ontkennen, dat de kerkleer, die door de eerste Evan-

gelieverkondigers aan onze voorvaderen gepredikt werd, vele en groote leem-

ten had. Is de beweging in onze dagen soms al te levendig, zij getuigt

toch, dat het wetenschappelijk onderzoek veel meer naauwkeurig en algemeen

is geworden, en is zeker verre te verkiezen boven de doodsche rust der

middeleeuwen.

E. J. DiEST LounioN.



ACHTSTE TAFEKEEL.

DE OPENBARE EEREDIENST , OPGELUISTERD DOOR DE MIDDELEEÜWSCHE KDNST.

Hebt gij meermalen in eene Katliedraalkerk op de Christelijke feestdagen

of op een' dier tijden, die door onze Roomsch-Katholieke mede-Christe-

nen het heiligst worden geschat, de viering der hoogmis bijgewoond? Dan

kondt gij, hoezeer ook uw godsdienstig en christelijk gevoel niet ten volle

bevredigd werd, den magtigen indi-uk niet weren, waardoor het gemoed bij

zoodanig schouwspel wordt aangegrepen. Al zocht en vondt gij in die schitte-

rende vormen eener zinnelijke eeredienst, het wezen der ware aanbidding niet;

al hadt gij meerder voedsel voor uw verstand en geestelijk leven verlangd; al

verheugdet gij u in stilte over het helder licht, dat u bestraalt, gij kondt

toch aan het geheel uwe bewondering niet ontzeggen. Uw hart zal toch niet

koud zijn gebleven, terwijl uw schoonheidsgevoel op de aangenaamste wijze

gestreeld werd. De openbare eeredienst , overstraald van al den plegtstatigen

luister, dien het ritueel der middeleeuwen daaraan bijzette, levert zekerlijk

voor een tafereel, als wij hier hebben te schetsen, overvloedige stof ter be-

schouwing op; doch wij mogen niet vergeten, dat in het derde deel van cle

€hristelijJce Kerkgeschiedenis in Tafereelen , die wij als één geheel met dit werk

beschouwen , hetzelfde onderwerp reeds zijne behandeling vond. Van de schoonste

kunstgewrochten der middeleeuwen, den Munster van Straatsburg, de schep-

ping van den onsterfehjken Erwin von Steinbach, en den Dom te Keulen, is

dddr met welverdiende bewondering gewaagd. Het onderscheidend karakter

der twee voornaamste bouworden, den rondboog- en puntboogstijl is daar met

de welgeoefende hand van eenen kenner der oudheid in het licht gesteld. Niet

enkel de heilige plaatsen der aanbidding , maar ook de heilige tijden en gods-

dienstige handelingen zijn daar met de vereischte naauwkeurigheid geschetst

,

en daarbij is , met niet onnatuurlijke voorkeur , het oog ook op Nederland ge-

vestigd. Wij hebben dus op het afgetredene veld enkel eene nalezing te houden

,

en te vermelden , wat dadr onaangeroerd is gebleven , en uitsluitend ons vader-

land betreft. Het belangrijkste , wat de lezer in dit Tafereel te wachten heeft

,

zal alzoo een beknopt overzigt van den vaderlandschen kerkbouw zijn. Wat

wij aangaande de ornamentuur der kerken, de orgels, muui'scliilderingen en

kerkglazen er hebben bij te voegen, moge hij als eene toegift beschouwen.

37*
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I.

DE NEDERLANDSCHE KERKBOUW IN DE MIDDELEEUWEN.

Wanneer wij met onze herinnering tot de invoering des Christendoms in

ons vaderland opklimmen , dan rijzen ons aanstonds de St. Thomas-kapel , de

St. Salvators- en de St. Maartenskerk te Utrecht , nevens de andere kerken

voor den geest , die Willebrord zelven , of een' zijner medearbeiders tot stich-

ters zullen gehad hebben. Vruchteloos zouden wij naar de overblijfselen dier

oorspronkelijke gebouwen, die lang door de ijzeren hand des tijds vergruisd

of door het vuur vernield zijn , of ook naar echt historische berigten om-

trent den allervroegsten kerkbouw in ons vaderland zoeken. Toch ontbreekt

het niet geheel aan legenden , welke ons op den tegenstand wijzen , dien de

stichting der eerste kerkgebouwen van de zijde der Heidensche bewoners heeft

ondervonden. Het lust ons er een paar te vermelden. Toen Lebuinus , in de

laatste helft der achtste eeuw , in de boschrijke streken der hooge Veluwe

,

het Evangelie verkondigd had , waren de eerste Christenen , die in den om-

trek van Doornspijk woonden, er op bedacht, om op eene hoogte, thans nog

de Kerkenhdl genoemd, een bedehuis te stichten. De noodige bouwstoffen wa-

ren op de aangewezene plaats bijeen gebragt ; maar toen men het werk wilde

aanvangen , was alles in één' nacht spoorloos verdwenen. Na lang zoekens vond

men ze op een half uur afstands noordwaarts weder. Men twijfelde nu niet , of

zij waren door eene bovenaardsche magt derwaarts weggevoerd , en zag daarin

eene duidelijke vingerwijzing, dat men niet op de vroeger gekozen plek , maar

op deze stede bouwen moest, waar dan ook werkelijk eene kerk verrees, die

van hout en riet was zamengesteld , en eerst in de dertiende eeuw door een

steenen kerkgebouw werd vervangen. Wat er in deze legende bovennatuur-

lijks zou kunnen schijnen , vindt zijne eenvoudigste opheldering in een an-

der gelijksoortig verhaal. Te Beekbergen bevond zich in de kom van het dorp

een kleine heuvel , die den naam van Papenberg draagt. Hier was men voor-

nemens in overoude tijden de eerste Christenkerk te plaatsen ; doch de Hei-

denen, die den opbouw niet meer openlijk durfden verstoren, droegen bij

nacht de bouwstoffen weg naar de plek, waar, als door den Hemel zelven

aangeduid , later eene kerk in den oud-gothisclien stijl werd opgebouwd. Wij

kunnen ons die eerste kerken niet ligtelijk te eenvoudig denken. Wie de vroeg-

ste bedehuizen onzer vaderen in het pas gekerstend Nederland had kunnen

binnen treden, hij zou ze niet beter hebben gevonden dan hunne woningen,

van hout getimmerd , van leem te zamen gevoegd , en met riet gedekt. Stee-

nen gebouwen , zoo als de beroemde abdij te Egmond , de kerk te Tiel , de

twee bovengenoemde kerken te Utrecht
,
golden nog in de negende en tiende

eeuw als eene zeldzaamheid. Ja zelfs lang daarna, toen de Bizantijnsche of
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Eomaansche bouworde reeds vrij algemeen door de Gothisclie of Germaan-

sche was vervangen, trof men in onderscheidene steden onzes vaderlands,

(gelijk reeds vroeger met een enkel woord is vermeld) te Leiden, Kam-

pen, Delft, Hoorn en Enkliuizen, nieuw gestichte houten kerkgebouwen aan.

Eerst met de elfde eeuw wordt eene meer geregelde geschiedenis van den vader-

landschen kerkbouw mogelijk. Wij kunnen daarin verschillende tijdperken on-

derscheiden ; maar zullen , om deze niet al te zeer te vermenigvuldigen , slechts

gewagen van de overblijfselen , die nog van de Eomaansche bouworde aanwezig

zijn ; van de meest vermaarde kerkgebouwen , welke aan den schoonsten bloeitijd

der Gothische of Germaansche bouworde hunnen oorsprong zijn verschuldigd;

eindelijk van die , welke uit het laatste tijdperk vóór de Hervorming dagteekenen.

Beginnen wij met ons op het grijze Valkenhof te Nijmegen te verplaatsen.

Als uw oog eene poos door de groene waranden der Betuwe , zóó schoon van

den zilveren Waalstroom omkronkeld, gedoold heeft , blijft het, rugwaarts

ziende , met welgevallen op den teekenachtigen bouwval rusten , dien wij reeds

in onze jeugd de Heidensche Kapel hoorden noemen. Werkelijk meende het

volksgeloof, dat zich bij overlevering van geslachte tot geslachte voortplantte,

in de ronde bogen dier halfbegroeide muren de overblijfselen van een heiligdom

uit den heidenschen voortijd te aanschouwen ; maar het meer geoefend oog heeft

daarin eene Christenkerk of kapel herkend, waarvan de oorsprong zekerlijk

niet hooger dan het Carolingische tijdvak opklimt. De overeenkomst , welke er

in den bouwstijl dezer ruïne met dien van de Munsterkerk te Aken te ont-

dekken valt , zet niet weinig waarschijnlijkheid aan het gevoelen bij , dat zij

een gedeelte der oude slotkapel heeft uitgemaakt, gelijk deze aan het keizer-

lijk kasteel van Karel den Groote is verbonden geweest. Zelfs is nog later

het vermoeden gerezen , dat zij eerst in de twaalfde eeuw , bij de herstelling

van het Valkenhof, door Frederik Barbarossa zal zijn gesticht of vernieuwd

geworden. Mogt evenwel de kapel in de toen aangebragte herstelling hebben

gedeeld, dan nog zijn daarin de grondlijnen en vormen getrouw bewaard ge-

bleven der oudste bouworde , die wij hier hebben te beschouwen. Wij mogen

ons daarom dankbaar verheugen, dat, toen de overblijfselen van het in puin

gezonken kasteel in den jare 1799 werden weggeruimd, voor het minst deze

herinnering uit den grijzen voortijd door den moker des sloopers is ontzien en

gespaard gebleven.

Een nog veel schoener gedenkteeken van den koepelbouw uit den tijd van

Karel den Groote leverde vroeger de St. Walburgskerk te Groningen op , welke

waarschijnlijk tot het kasteel of paleis behoord heeft, dat de ütrechtsche bis-

schoppen binnen die stad bezaten , welke wij nogtans alleen uit beschrijvingen

kennen, daar zij reeds vóór meer dan twee eeuwen, in het jaar 1627, is ge-
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slecht. Op enkele dorpen in den omtrek van Nijmegen vond men, tot vóór

weinige jaren, nog brokstukken van muren van tuf- en andere steensoorten

opgetrokken, en op zóó ruwe wijze te zamengevoegd , dat zij aan de eerste

en schamele proeven van kerkbouw in ons vaderland deden denken.

Het was voor de elfde eeuw bewaard, niet enkel in sommige steden, zoo

als Utrecht, Deventer, Zwolle en Oldenzaal, maar ook op een aantal dorpen

van het Sticht en de Veluwe , steenen kerken te doen verrijzen , die allen het-

zelfde grondkarakter van den Komaanschen of rondboogstijl vertoonen. De

man, wien voor een goed deel de eere daarvan toekomt, was de Utrechtsche

bisschop Bernulfus, die door eene zonderlinge omstandigheid tot den ledig

gevallen bisschopszetel was verheven. Zekerlijk vermoedde hij weinig, welk

een glans eens zijn hoofd zou omstralen , toen hij als landgeestelijke zijne

nederige pastorij in het bekoorlijk gelegene Oosterbeek bewoonde; en vreemd

zal hij hebben opgezien, toen eens een weidsche hofstoet daarvoor stil hield.

Keizer Koenraad, die naar de grijze Bisschopsstad in aantogt was, om bij

de keuze van een' nieuwen bisschop zijn' veelvermogenden invloed te doen

gelden, kwam onder dit lage dak nachtverblijf vragen. Hij was van zijne

gemalin vergezeld , welke in hoog zwangeren staat verkeerde , en , in Beruulfs

woning achtergelaten, kort na het vertrek van haren gemaal, eenen zoon ter

wereld bragt. Bernulf haastte zich deze blijde tijding in persoon naar Utrecht

over te brengen, en de Keizer wist zijne dankbare vreugde niet beter uit te

drukken, dan door den bisschopsmijter op het hoofd van den nederigen dorps-

pastoor te plaatsen. En hij had ongelukkiger keuze kimnen doen. Althans in

ijver tot vermenigvuldiging van de heilige plaatsen der aanbidding , in het stich-

ten van nieuwe of herstellen van oude kerkgebouwen , is hij naauwelijks door

één' zijner opvolgers geëvenaard of overtroffen. De St. Pieters- en de St. Jans-

kerken en de St. Paulus-abdij te Utrecht, de Lebuinuskerk te Deventer,

de St. Michielskerk te Zwolle en de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal ^) wijzen

hem als stichter aan. Ongelijk grooter was het getal der dorpskerken, tot wier

opbouw of vernieuwing, hij, tot aan de uiterste grenspalen van zijn bisschop-

pelijk gebied, zich ijverig werkzaam betoond heeft; en het was niets meer dan

eene regtmatige en welverdiende hulde, hem in den geest dier tijden toege-

bragt, dat, tegen den triomfboog, boven den ingang van het koor der St. Pie-

terskerk, zijne levensgroote beeldtenis geschilderd stond, met het model eener

nieuwgestichte kerk in zijne regterhand en andere kerkgebouwen aan zijne voeten.

De St. Pieterskerk te Utrecht, gesticht tusschen 1039 en 1056, behoort tot

de weinige kerkgebouwen , die er uit het tijdperk van den zoogenoemden rond-

1) Omstreeks Let jaar 954 was door bisschop Balderik eene kerk te Oldenzaal gesticht

,

welke eene eeuw later door het kerkgebouw van Bernulf is vervangen , dat , in den vorm eener

oude basiliek aangelegd , en geheel van Bentheimer zandsteen opgetrokken , in weerwil van

later aangebragte verandering, nog altijd voor den oudheidkenner merkwaardig blijft.
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boogstijl (plein cintre) in ons vaderland nog zijn overgebleven. Vergun mij u

er even binnen te leiden. De kerk heeft de gedaante van een langwerpig of

Latijnsch kruis. Het koor en transept (dvvarsschip) zijn overwelfd , maar het

ruim of scliip der kerk is door eene houten zoldering besloten. Het eenigzins

gedrukte en sombere van het geheele gebouw ; de halve cirkellijn , die in

arkaden, hoofddeuren en vensters is bewaard; het ruwe metselwerk, dat nit

tufsteen bestaat ; het logge en zware der vierkante kruispilaren ; het met den

zeshoek geslotene koor, iets hooger dan de kerk gelegen, en de afwezigheid

van alle versierselen , duiden kennelijk genoeg haren hoogen ouderdom en den

grondvorm der toen heerschende bouworde aan. Toch had zij oorspronkelijk

een grootscher en meer eerbiedwekkend voorkomen, dan zij nu vertoont, nu

zij half tusschen de aangrenzende gebouwen wegschuilt en zich slechts weinig

daarboven verheft. Haar westelijke voorgevel (fagade) was van twee klokkento-

rens voorzien, die door den hevigen orkaan, in Augustus 1674, werden nederge-

worpen, terwijl een uitgestrekte klooster- of zuilengang (die langen tijd aan-

wezig bleef, maar ook thans geheel is weggeruimd) , aan de noordzijde tot het

gebouw den toegang verleende. Hetzelfde geldt van de iets later gestichte

St. Janskerk, welke almede de dubbele torenkroon , die zij eenmaal droeg,

zich van het hoofd zag vallen , waai'van het inwendige evenwel , wegens later

aangebragte veranderingen en enkele afwijkingen , minder goed de oorspronke-

lijke bouworde laat onderkennen.

Doch wij mogen de St. Pieterskerk nog niet voor goed verlaten, daar de

zoogenoemde Icrypt of onderaardsche kerkkapel , hier onder het koor aanwezig

,

voor een' oogenblik al onze aandacht verdient. Als gij het koor optreedt , vindt

gij ter weerszijde in den muur eene kleine kapel , en daar binnen een' trap

,

en dezen afdalende, ziet gij u onder een gewelf geplaatst, dat de gedaante

van het koor getrouw teruggeeft, door zes gegroefde zuilen van gelen zand-

steen met zware kapiteelen en antieke basementen onderschraagd wordt, en

aan de oostzijde door drie rondboogsche vensters eenige matte stralen van den

dag laat binnen dringen. Zulk eene krypt of kerkkelder wordt ook onder het koor

der Lebuïnuskerk te Deventer , dat geheel uit hetzelfde tijdperk herkomstig

is, onder de St. Maartenskerk te Emmerik, en op het dorp Rinsumageest ge-

vonden. Die te Deventer is de ruimste van omvang. De schacht der zuilen is

daar , in navolging van den stam der palmboomen
,
geschubd ; in het midden

bevindt zich een waterput, en aan het oostelijk einde ontdekt men de over-

blijfselen van een altaar. Natuurlijk rijst hierbij de vraag, welke de oor-

spronkelijke bestemming dezer krypten geweest zij ? Men heeft er eene na-

bootsing van de katakomben te Eome in gezien. De nissen in de zijwanden

en de put in het midden roepen onwillekeurig het dubbele denkbeeld voor den

geest , dat zij deels tot eene begraafplaats , deels in tijden van nood en gevaar

tot een toevlugtsoord hebben moeten dienen. Zeker schijnt het althans, dat
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het gebeente van Bernulf, stichter der kerk, in de krypt te Utrecht zijne

laatste rustplaats heeft gevonden.

Vódr het einde der elfde eeuw, zag de oude Bisschopsstad nog een kerk-

gebouw verrijzen , dat een' geruimen tijd een harer fraaiste sieraden bleef.

Keizer Hendrik IV had, ten zoen der heiligschennis, door zijn woest en

balddadig krijgsvolk aan eene kerk te Milaan gepleegd, de gelofte gedaan,

het tegen zijnen wil begane misdrijf, elders door de stichting van een ge-

heel nieuw tempelgebouw ter eere van de H. Maagd , te vergoeden. De uit-

voering van dit plan werd aan den Utrechtschen bisschop Koenraad opgedra-

gen. Zóó kwam de schoone St. Mariakerk tot stand , welke den bouwstijl

,

die toen in de zuidelijke landen van Europa heerschende was, in zijne zui-

verste vormen nabootste. Zij was eene basiliek met rondgesloten koor en

kruisarmen, en pronkte met drie torens, waarvan twee aan de westerfaQade

,

en één ter zijde van het koor zich opwaarts hieven. Boven het kruis der kerk

was een achtkantige koepel geplaatst. Het gewelf rustte op zware pilaren.

Daar tusschen staande lagere zullen droegen eene bovenkerk of galerij. De

nok van het koor vertoonde de beeldtenis van Hendrik IV met het uitgeto-

gene rijkszwaard in de hand. De kerk is in 1813 gesloopt, en bestaat thans

alleen in afbeelding of herinnering. ^)

De St. Janskerk te Arnhem, die in het lot der Mariakerk gedeeld heeft,

was nagenoeg van gelijken ouderdom. Voorts behooren tot hetzelfde tijdvak

nog een aantal kerken in de provinciën Utrecht, Gelderland, Groningen en

Friesland , waarin zich echter de oorspronkelijke gedaante naauwelijks meer

laat onderkennen. Wij willen de aandacht onzer lezers met de aanwijzing en

optelling daarvan niet vermoeijen. Wij vergenoegen ons als eenige der oudste

kerken , die te Gendt in de Opperbetuwe ; op de Veluwe die van Renkum

,

Vaassen, Ermelo en Nunspeet; in Friesland, die van Einsumageest te noe-

men — en wenden liever onzen blik naar de dertiende eeuw , den bloeitijd

der Gothische of Germaansche bouworde heen , die in de schepping zoo veler

majestueuse kunstgewrochten, in den reuzenbouw der prachtige Kathedraal-

kerken , in Frankrijk , België en de Rijnstreken gesticht , het ontwaken van

den menschelijken geest uit den slaap der middeleeuwen aankondigde, en

ook aan enkele vermaarde hoofdkerken in ons vaderland het aanzijn gaf.

Welk een tooneel van leven en werkzaamheid moet de reiziger , die in het

midden of tegen het einde der dertiende eeuw , van het Zuiden naar het

Noorden, het westelijk Europa doortrok, hebben voor oogen gehad, toen, bij

den snellen aanwas der steden, overal oude heiligdommen werden gesloopt,

1) Achter het tegenwoordige gebouw van kunsten en wetenschappen , ziet men nog de

overblijfselen van het pand aan de zuidzijde der kerk, waarin, hoe zwaar ook bescha-

digd, het oog des kenners den zuiver Komaanschen stijl hervindt.
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of geheel nieuwe kerken werden gesticht. Op hoe vele marktpleinen heeft hij

duizenden gesj)ierde armen in rustelooze beweging , hoe vele hemelhooge torens

,

die reeds met trotschen blik op de lager liggende daken en woningen nederza-

gen, in aanbouw gezien! En ook ons vaderland bleef bij den algemeen ontwaak-

ten kunstzin , die toen met den godsdienstzin in een schoon verbond scheen

getreden, niet achter. Wij noemen hier slechts de St. Bartholomeuskerk te

Delft , den Dom te Utrecht , de St. Cunerakerk te Ebenen , de St. Janskerk te

's Hertogenbosch , de St. Martinikerk te Groningen, de oude of St. Nicolaaskerk

te Amsterdam, de St. Maartenskerk te Bommel, de Lieve-Vrouwe-kerk te

Breda en te Dordrecht, en de St. Pancras of Hooglandskerk te Leiden, die

wel niet allen in den zuiver Germaanschen stijl volbouwd, of ook reeds in

de dertiende eeuw zijn aangevangen, doch waarvan sommigen toch met de

beroemdste kunstvoortbrengselen in het buitenland mogen wedijveren , en die

,

ieder in hare soort, schoon en merkwaardig zijn. Eedenken wij hierbij,

hoe weinig onze vaderlandsche bodem, bij het gemis van steen- en marniergroe-

ven, aan de bouwkunde ter hulpe kwam, en hoe ongeloofelijk veel er in onzen

moerassigen grond is geheid en gewerkt geworden, eer iets van den aange-

vangen kerkbouw boven de oppervlakte kon zigtbaar worden, i) dan grijpt,

terwijl wij het bewonderend oog naar die trotsche tempeldaken opheffen, ze-

ker gevoel van eerbied voor het voorgeslacht onzen boezem aan.

Waar zoo vele heiligdommen als op ééne i'ij voor onze verbeelding worden

geschaard, daar kon ligtelijk ons oog, wat onbestemd, ginds en derwaarts

zwerven. Maar niet lang kunnen wij in onze keuze verlegen zijn. De zoo be-

roemde Dom- of St. Maartenskerk te Utrecht, en de St. Janskerk te 's Her-

togenbosch , trekken als om strijd de oogen tot zich. Daaraan willen wij dan

ook met zekere voorliefde onze beschouwing wijden^

Wat al stormen hadden over de kruin der grijze St. Maartenskerk gewoed,

hoe loodzwaar had de hand der tijden op haar gewogen; welk eene verande-

ring en verwoesting waren in en rondom haar aanschouwd , van den dag harer

eerste stichting door Willebrord, totdat zij in de dertiende eeuw hare laat-

ste en schoonste gedaantewisseling onderging , of liever , totdat zij , bij ge-

deelten tot den grond toe geslecht, hare geheele wedergeboorte, als een der

stoutste gewrochten der echt Germaansche kunst, zou vieren. Door de on-

tembare Noormannen vernield , was zij door de bisschoppen Balderik en Adel-

bold in schoener pracht hersteld. Tot twee herhaalde keeren, in de noodlot-

tige jaren van 1131 en 1148, eene prooi der vlammen geworden en van eene

1) Wat wij in de Oudheden en Gestichten van 's Hertogenbosch van 't jaar 1749

lezen: # Alzoo deze kerk op eenen moerigen grond gebouwd is, zoo heeft men eerst het

moer moeten uithalen; en de basementen der kolommen aan elkander gehecht zijnde,

opdat de een niet dieper dan de andere zoude zinken , op ingebragt zand en daarop

gespreide ossenhuiden moeten grondvesten ," dat mogen wij gerustelijk als ook van

andere vaderlandsche kerken geschreven achten.

I. 38
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Tuurzee doorwoeld, was zij andermaal onder den bisschop Godfried van Rhe-

nen, als een feniks uit hare asch verrezen. Maar ook met deze herstelling

was de kunstlievende Utrechtsche kerkvoogd Hendrik van Vianden geenszins

voldaan. Het reuzenplan van den Keulschen Dom , zóó stout door Meester

Gerhard ontworpen, had prikkels in zijn gemoed geslagen, en de zucht tot

navolging bij hem ontvonkt. De vorstelijke mildheid van zijnen vriend en

begunstiger, Willem, Graaf van Holland, kwam hem tot vervulling dier wen-

schen voortreffelijk te stade; en in het jaar 1254 werd de eerste steen van het

nieuwe koor gelegd, dat nog bestaat en door zijne kolossale grootte eerbied

wekt. Wel zag hij gedurende zijn leven den bouvir niet verder gebragt, dan

dat de kruisarmeu aan het koor werden toegevoegd. Wel ging na zijnen dood

de arbeid tragelijk voort ; maar , onder Jan van Sirick met moed hervat , en

door vernieuwde bijdragen der geloovigen geschraagd, was het werk, vóórdat

de eeuw zich sloot, zijne voltooijing nabij. Het ruim of middenschip der

kerk was met zijne twee zijpanden en uitspringende kapellen volbouwd. Eene

eeuw was weder verstreken, en nu (1384) was ook de massief vierkante

toren, — de schepping van Jan van der Doem, — met een gewelf, dat den

doortogt van onder vrijliet , aan de kerk verbonden , en had deze de dui-

zelingwekkende hoogte bereikt, zoo als hij ons nog op uren afstands uit de

schemerende verte toewenkt, en boven bosschen en landouwen, als een op-

geheven vinger ten hemel wijst.

Nog altijd evenwel bleven niet enkel menigvuldige versierselen , maar ook

de springbogen en het steenen gewelf aan het ruim der kerk ontbreken. Deze

zijn nimmer aangebragt , en hierin wil men eene der oorzaken hebben gezocht

,

dat dit gedeelte, bij den vreeselijken orkaan van Augustus 1674, heeft

moeten bezwijken , toen men die slanke , maar trotsche zuilen , die bij hare

oprigting bestemd schenen eene reeks van eeuwen te verduren, als krakende

boomstammen, door den storm ontworteld, alles door hare zwaarte vermor-

zelend, zag nederstorten. Ook thans behoudt onze tegenwoordige Domkerk,

waarvan het koor en dwarsschip, met eene enkele zijkapel en den zwaar be-

schadigden kloostergang aan de zuidzijde^) zijn overgebleven, een grootsch en

eerbiedwekkend voorkomen; en roep dan al de kracht uwer verbeelding te

hulpe , om ii den indruk te vertegenwoordigen , dien het geheel in zijnen meest

volmaakten toestand moet hebben opgeleverd. Plaats u aan den hoofdingang

der kerk onder het orgel, en gij staat nagenoeg in het midden des tempels.

Denk u die hedendaagsche betimmering weg, welke het schoone kerkgebouw

,

wel voor onze Protestantsche eeredienst geschikter maakt, maar overigens

meer ontsiert dan verfraait ! Volg met het opwaartsklimmend oog de lijnen

1) De hieraan grenzende kapittel-kamer is thans in het auditorium der hoogeschool herscha-

pen. Eene naauwkeuriger beschrijving van dit merkwaardige kerkgebouw vindt de lezer ia

:

Be Bom van Utrecht, eene voorlezing met aant, van Mr, B. J. L. de Geer van Jutfaas.
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der slanke zuilen, tot waar zij met hare bladkapiteelen de gewelfribben

dragen, de lijnen dier ogivale bogen, tot waar zij in liet booge verwulfsel

zich sluiten! Let op de diepte en schoone ronding van het hoogverhevene

koor, op de staalbreking van het licht door de boogvensters , die gij als een'

krans in het ronde ziet geschaard! Vul de plekken onder de ledige troonhe-

mels aan de pilaren met de beeldenrij der twaalf Apostelen ! Denk achter u de

ledige ruimte van het Domplein door eene dubbele zuilenrij en hoogopstijgende

wanden overdekt en gesloten ! Denk vóór u , aan de intrede van het

koor, het prachtige hoofdaltaar, en de trappen die derwaarts leiden, bij de

viering der hoogmis , door een' stoet van geestelijken bestegen , terwijl eene

schier ontelbare schare zich binnen de wanden verdringt, en honderden van

waskaarsen langs de flaauw vergulde wanden een zwak en tintelend licht ver-

spreiden. Of neen! denk u het ontzaggelijke kerkgebouw ledig, zoo als de laatste

stralen der zon door de beschilderde glasschijven naar binnen dringen , en een

dommelig rood en purper aan het verwulfsel teekenen , terwijl het benedenste

van den tempel reeds in zwijgende schemering is gehuld , en hier en ginds

slechts een enkele vrome bidder op de zerken ligt geknield. Of treed naar

buiten , zie het liooge tempeldak en zijne massieve springbogen , met versierselen

gekroond, zonder dat het overladen kan heeten, van het zilveren maanlicht

omstraald ! En gewis
,

gij acht de kosten niet verspild , die nog jaarlijks wor-

den besteed om dit grootsch gedenkteeken van den voortijd in stand te houden

,

of iets van den glans van vroegere eeuwen daaraan terug te geven ; en gij

slaakt de stille bede, dat deze tempel ook door het nageslacht in eere worde

gehouden, en dat vele duizenden na ons daarin den Onzienlijke eene hulde

blijven opdragen , welke in geest en in waarheid geschiedt

!

Verdient de Utrechtsche Domkerk , wegens de herinneringen van den voor-

tijd , welke aan dit grijze gebouw zich hechten , aan het hoofd van al onze

vaderlandsche kerkgebouwen , hare eereplaats in onze schatting te behouden

:

als meesterstuk van bouworde evenwel, en bovenal als fraai afgewerkt geheel

,

wordt zij door de beroemde St. Janskerk te 's Hertogenbosch nog verre over-

troffen. Ook deze kerk heeft hare eigene geschiedenis, rijk en merkwaardig

door de lotgevallen en veranderingen, welke zij ondergaan heeft. Vernieuwde

nasporingen hebben het tot genoegzame zekerheid gebragt , dat 's Hertogen-

bosch drie St. Janskerken gehad heeft , die op dezelfde plek elkander ver-

vingen. Van de eerste kerk is alleen de klokkentoren nog overgebleven , die in

den Eomaanschen of rondboogstijl is opgetrokken. Het bestaan dier kerk in

eenen tijd, waarin men wel kerken zonder torens, maar geene torens zonder

kerken bouwde , liet zich reeds vermoeden , en dit vermoeden is in onzen tijd

door schriftelijke oorkonden bevestigd. In het jaar 1280 werd de eerste steen

van de tweede kerk gelegd. Men begon met het koor, dat in den zuiversten

puntboogstijl aangelegd en voltooid werd; maar het duurde wel dertig, vol-

38*
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gens anderen, wel vijftig jaren, eer Let dak op het gebouw kon geplaatst

worden. Na den brand van het jaar 1419, waardoor de stad op het hevigst

geteisterd, en ook de kerk, wel niet vernield, maar toch zwaar beschadigd

was geworden , werd nogmaals tot eene geheele nieuwe vernieuwing en her-

bouwing besloten; maar reeds was de vijftiende en meer dan één tiental

jaren der zestiende eeuw voorbij , eer de prachtige Kathedraalkerk in zoo-

verre voltooid kon heeten, als zij voor later levende geslachten en tot op

den huldigen dag het voorwerp van bewondering is gebleven. Wij onthouden

ons nog daar binnen te treden. Eene beschrijving van het inwendige van het

gebouw , met het oog op de hiernevens gevoegde plaat , vindt voegzamer eene

plaats , als wij tot het laatste tijdperk vóór de Hervorming genaderd zijn.

De tijd, die er tusschen den tweeden en derden bouw der St. Janskerk

te 's Hertogenbosch verliep, (1280—1454), zal in de geschiedenis van onzen

vaderlandschen kerkbouw altijd eene der belangrijkste perioden blijven. Onze

voornaamste hoofdkei-ken , die nog altijd de kroon en het sieraad onzer steden

zijn , vonden in deze tusschenruimte het jaar harer geboorte of stichting. Wie

in de tweede helft der veertiende of de eei'ste helft der vijftiende eeuw onze

vaderlandsche steden bezocht, hij heeft op een aantal plaatsen, Naarden, Goes,

Elburg en Zwolle nieuwe kerken i), en in sommige steden, zoo als te 's Gra-

venhage en Kampen, meer dan ééne kerk gelijktijdig in aanbouw gezien ^}.

Nieuwe kerken waren ook thans weder verrezen , oude verbreed en uitgezet ^)

,

door den brand vernielde hersteld *). Meermalen vinden wij in de oude be-

schrijvingen onzer steden berigt, dat er weinig korter of nog langer dan

1) Om niet te veel namen iu den tekst bij een te voegen, laat ik hier aan den voet

dezer bladzijde de Ujst dernieuwgestichte kerken eenigzinsnaauwkeuriger volgen: Veertiende

eeuw: St. Maartenskerk te Vianen 1827; St. Maartenskerk te Tiel 1326; St. Catharina-

kerk te Heusdeu 1828; St. Walburgskerk te Arnhem 1328; St. Vituskerk te Naarden;

St. Maria-Magdalenakerk te Goes; Lieve-Vrouwe-kerk te Zwolle 1393. Vijftiende eeuw-.

kerk te Hoorn, 1405; St. Bavokerk te Haarlem; Nieuwe kerk te Amsterdam,

in 1408 begonnen en in 1470, genoegzaam geheel op kosten van den koopman Wil-

lem Eggert, van Purmerstein, volbouwd; Nieuwe kerk te Delft 1412; St. Eusebiuskerk

te Arnhem 1452; St. Laurenskerk te Eotterdam 1472; St Janskerk te Gouda; St. Lau-

renskerk te Alkmaar 1470. Hierbij zij nog aangeteekend , dat meest al deze kerken het

Latijnsche of langwerpige kruis tot grondvorm hebben , met uitzondering van die te Bom-

mel
,
gesticht in 1300, die geeue kruiskerk is, en van de Hooglandsche kerk te Leiden

(1313 ?) en de kerk te Nijmegen, gesticht iu 1273 , maar in de 15de eeuw verbouwd,

waarbij het vierkante of Grleksche kruis ten grondslag ligt.

2) Zoo als de St. Nicolaas- en de Lieve-Vrouwe-kerk te Kampen (1369) en de St. Ja-

cobs- en Kloosterkerk te 's Gravenhage (1399 en 1395).

S) St. Michielskerk te Zwolle 1406. St. Lebuïnuskerk te Deventer.

4) Zoo als de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, in 1350 gesticht, in 1452, na den

brand , hersteld.
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eene eeuw aan eeue kerk gebouwd is. Dit vindt zijne natuurlijkste verkla-

ring in de herinnering, dat de bouw onzer meeste kerken stukswijze aange-

vangen en voortgezet werd. Om de openbare eeredienst ongehinderd te doen

voortgaan , werd slechts zooveel van het oude kerkgebouw weggebroken , als

tot voortzetting van den arbeid noodig geraamd werd , of eene nood- of hulp-

kerk opgerigt, gelijk te 's Hertogenbosch , waar in het jaar 1268 eerst eene

kapel werd gebouwd , eer men met den kerkbouw zelven aanving.

Wij verplaatsen ons thans weder te 's Hertogenbosch in het jaar 1497 en

alzoo in het laatste tijdperk vóór de Hervorming. Sedert het midden dezer eeuw

is aan de St. Janskerk, waarvan de gewelven door den laatsten brand ver-

moedelijk veel hadden geleden, bij tusschenpoozen gearbeid. Het hooge en

schoone koor is reeds in den staat gebragt, waarin het, nog hecht en sterk,

in al zijne grootsche pracht te prijken staat; maar met de vernieuwing of her-

bouwing van het ruim ' moet thans een aanvang gemaakt worden. Twee

timmerloodsen zien wij in de nabijheid der kerk opgeslagen. Eene daarvan

wordt bewoond door Alard Duhamel , metselaar en „ meester van de wercke."

De andere loods is de werkplaats van zijnen medearbeider Jan Hevns , die

deels naar het door hem ontworpen plan arbeidde, deels ook op eene meer

zelfstandige wijze te werk ging, en bepaaldelijk zich den bouw der Lieve-

Vrouwe-kapel zag toegewezen, welke nog aan de noordzijde bestaat en de

duidelijke sporen draagt van in het laatste tijdperk van den Germaanschen

bouwtrant te zijn gesticht. Het mag wel als eene bijtende satire gelden op de

hooggeroemde onsterfelijkheid van naam , door velen zóó begeerlijk geacht

,

dat de meeste namen van eenmaal beroemde en verdienstelijke kunstenaars,

wier werk nog voortbestaat en eeuwen na hunnen dood tot hunnen lof blijft

spreken, spoorloos verdwenen en in den nacht van het verledene begraven zijn.

Hier nogtans heeft het aan eene ijverige nasporing mogen gelukken , de namen

dier beide bouwmeesters op te delven en aan de vergetelheid te ontrukken.

Wij voegen er een' derden naam bij : Johannes Popelius , een' Bosschenaar

,

die in het jaar 1523 boven het kruis der kerk een' zeer kunstig bewerkten

houten toren plaatste , welke — indien de overlevering geloof verdient —
drie omgangen had en zich driehonderd voeten boven het dak der kerk ver-

hief, maar in het jaar 1584, toen de bliksem in den toren sloeg, vei'nield

en door de sierlijke lantaren, die thans het kruis overdekt, vervangen werd.

Ook bij de latere belegeringen der stad , in 1603, 1609 en 1629, had de kerk,

die inzonderheid het mikpunt der kogels was , veel te lijden. Maar hoeveel

schade ook hierdoor is aangebragt, hoeveel er door den knagenden tand des

tijds, ten gevolge der zachtheid van den tufsteen, waaruit, met uitzondering

van het koor, het geheele gebouw is zamengesteld, is verteerd, vermolmd

en vergaan , hoevele kunstschoonheden aan den hoofdingang onder den toren

,

of het overdekte portaal aan de zuidzijde half onkenbaar zijn geworden —
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nog altijd blijft deze kerk — de eenige hier te lande , die een' koepel boven

het kruiskwadraat uitdraagt , en waarvan de bovenmuren door dubbele spring-

bogen worden geschraagd, — zoowel in bouwstijl als wegens den rijkdom

harer ornamentuur de schoonste kerk in Nederland ; en de aanzienlijke kosten

sinds ettelijke jaren aan hare vernieuwing en herstelling besteed, gevoegd bij

het geheel eenig kunsttalent van den tegenwoordigen architekt, aan wien dit

werk is opgedi-agen ^) , doen ons de hoop koesteren , dat zij onzen vaderland-

schen roem op het gebied der gewijde kunst duurzaam zal handhaven. En thans

noodigen wij den lezer uit, de hierbij gevoegde plaat in oogenschouw te ne-

men, en een' blik op het inwendige van het gebouw te slaan.

Reeds de eerste oogopslag , dien gij daar binnen werpt , zal u zeggen , dat gij

eene der schoonste kruiskerken, in den zuiver Gothischen of Germaanschen

stijl, vóór u hebt, en midden door in hare volle lengte overziet, hoewel het

oog slechts een eindweegs in de dubbele zijpanden kan doordringen, die zich

door het geheele gebouw tot achter het hooggewelfde koor rond slingeren. Bij

dezen aanblik wordt ons de voorstelling gemakkelijker, hoedanig de Utrecht-

sche Domkerk in de dagen van haren schoonsten luister nagenoeg moet ge-

weest zijn , al heeft het deel , dat lang in puin verzonken en verdwenen is

,

het majestueuse ruim der St. Janskerk nooit in pracht en grootte ten volle

geëvenaard. Ook ontwaart het oog des kenners tusschen den aanleg van beide

gebouwen aanstonds eenig verschil. De gewelfribben en profilering der bogen

dalen hier , zonder door kapiteelen te zijn afgebroken , en smelten met die der

pilaren te zamen. Men mist hier ook de zijkajiellen in het ruim der kerk,

waarvan alleen de kooromgang, die op de plaat onzigtbaar blijft, is voor-

zien. Als gij u verder onder deze gewelven laat voortleiden, ziet gij al ras

bevestigd , wat de geschiedenis ons leerde , dat de kerk , hoewel men aan

het grondkarakter van den grootschen aanleg zoo veel doenlijk is getrouw

gebleven, toch niet naar hetzelfde bestek en door denzelfden bouwmeester is

voltooid. Men wijst u in de gewelven het punt, waar de tweede en derde

kerk elkander ontmoeten. Men doet u opmerken, hoe de kromme lijnen van

pilaren en gewelven in den tweeden bouw iets gedrukts hebben , terwijl zij in

den derden bouw nog stouter en rijziger zijn; hoe, daarentegen, het koor scher-

per puntbogen heeft dan het ruim. „ De eerste bouwmeester (dus wordt ons

berigt -) trok in het hooge koor de booglijnen uit den gelijkzijdigen di-iehoek.

Alard Duhamel heeft in het ruim den vierhoek tot grondslag gelegd; hij

1) De Heer L. Veneman, wiens heuschlieid even hoogelijk als zijn bewonderenswaar-

dig kmisttalent geroemd wordt. Men heeft liem den Nederlandschen Erwin von Steinbach

genoemd. Hoewel zijne bescheidenheid zich met een' minder weidschen titel zal vergenoe-

gen , toch wenschen en vertrouwen wij , dat zijn naam onsterfelijker dan die zijner meeste

voorgangers zal zijn,

2) Door Dr. C. R. Hermans in het tijdschrift de Eatholieh, Jaarg. 1853, waaraan

de meeste dezer bouwkundige opmerkingen , de St, Janskerk betreffende , ontleend zijn.
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verdeelde de grondlijnen in vier deelen en uit het tegenovergestelde derde punt

trok hij den spitsboog." Toch is dit verschil niet zoodanig, dat de indruk van

het grootsch en uitmuntend geheel hierdoor eenige schade lijdt. Hoe verrui-

mend en zielverheffend is de gewaarwording, welke ons bij de eerste intrede

van dat heiligdom doorstroomt , vergeleken met den somberen indi-uk , dien wij

in de aloude Romaansche kerkgebouwen ontvangen! Het kunstgevoel zwelgt

met genot die stoutopwaarts golvende lijnen in , maar het godsdienstig gevoel

spreekt hier nog luider dan de kunstzin ; het verheft zich verre boven trans

en daken hemelwaarts, en streeft den Eeuwige, den Oneindige te gemoet!

De lichtramen in de zijwanden hebben thans weinig meer wat de oogen

aantrekt, maar in den oorspronkelijken staat der kerk waren zij met veelkleu-

rig en beschilderd glas en kunstig vlechtwerk versierd, dat thans uit de

meeste kerkramen is verdwenen. In een der kruisramen evenwel, in dat ge-

deelte des gebouws, hetwelk gij met het helderste licht overstraald ziet, zal

men u een kerkraam wijzen , waarvan het vlechtwerk in al zijne oorspronkelijke

schoonheid is bewaard. Maar nadat gij de rijk versierde ingangen der kruisarmen

hebt gadegeslagen, trekt hier het meest het prachtig oxaal uwe aandacht, dat

met vele beelden in verschillend marmer pronkt , die in den Italiaanschen smaak

gebeiteld zijn. Eigenlijk behoort dit oxaal tot veel lateren tijd. Het oorspronkelijke

was lager en eenvoudiger dan het tegenwoordige , dat door zijne drie bogen ons

den toegang verschaft tot het hooge en statige koor , hetwelk hier eenigermate in

schaduw blijft gehuld, maar in de schatting des boiiwkunstenaars verre het

schoonste gedeelte van dezen tempel uitmaakt. Zijn oog kan zich niet genoeg

verlustigen in den onovertrefbaren spitsboog , ^oo als hij dd,ar , strak en rijzig

in al zijne vormen en gelederen , uit den gelijken driehoek staat getrokken

;

en met al het welgevallen der bewondering staart hij op de schoone baldekijns

en voetstukken met druipers (culs de lampe), waarmede, zóó binnen als bui-

ten het koor , deze tempel prijkt , en waarvan al de schoonheid , nu zij door

den rijkbegaafden kunstenaar , die daaraan werkt , zijn vernieuwd en hersteld

,

eerst rest in het volle dacjlicht treedt.

Indien het hoogaltaar niet ginds in de nevelachtige verte zijn hoofd boven

het oxaal verhief, gij zoudt kunnen wanen in eene Protestantsche kerk te

zijn, zóó weinig wordt het oog door bonten tooi van sieraden rondom u

gehinderd of gekluisterd. Men herinnere zich hierbij , dat de beelden en alta-

ren, waarmede de kerk eertijds pronkte, bij de overgave der stad in 1629

zijn weggenomen , toen zij aan de Hervormden voor de uitoefening hun-

ner openbare eeredienst werd ingeruimd. Alleen de beschildering van het ge-

welf met lofwerk en de geelgrijze kleur der lijsten , nog onlangs vernieuwd

,

zijn bewaard gebleven. Moge de Roomsch-Katholiek onder onze landgenooten

die edele eenvoudigheid met minder welgevallen aanschouwen, voor ons ge-

voel wordt de indruk van het plegüg verhevene , die zich hier mededeelt aan ons
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gemoed, hierdoor nog onuitsprekelijk verhoogd, en wij beseffen, te midden

van dezen tempel staande, dat de kunst van vroegere eeuwen, tot verheerlij-

king des Allerhoogsten , schier de schoonste vormen reeds gevonden, schier

het hoogste reeds bereikt heeft , dat wij voor den menschelijken geest bereik-

baar achten.

II.

DE OPENBARE EEREDIENST DOOR DE BEELDHOUWKUNST , TOONKUNST EN

SCHILDERKUNST OPGELUISTERD.

Tot het eigenaardige der Gothische of Germaansche bouworde behooren de

veelheid en de rijkdom van sieraden, niet enkel aan het inwendige, maar ook

aan het uitwendige harer kerkgebouwen aangebragt. Intusschen merkt men

aan de gevels , wanden en buitenmuren bij onze grootste en oudste kerken,

in onderscheiding van andere landen, zekere soberheid van sieraden op. Zou

dit uit de meerdere nuchterheid van het Nederlandsche volkskarakter te ver-

klaren zijn? Dit kunnen wij bezwaarlijk gelooven, want een enkele blik op

het inwendige onzer heiligdommen en hunne ornamentuur geworpen, zal

ons overtuigen, dat hier alles kwistig genoeg was aangebragt, wat tot himne

opluistering kon dienen. Veeleer schijnt de oorzaak daarvan gezocht te moeten

worden in de soort van steen , tot den opbouw onzer kerken gebezigd , welke

eene fijne uitwerking der versierselen in veel mindere mate toeliet. Toch blijft

ook in dit opzigt het hooggewelfde dak van het koor der Utrechtsche Dom-

kerk merkwaardig, al spant weder boven haar en alle vaderlandsche kerken

de St. Janskerk te 's Hertogenbosch , wegens de veelheid harer beelden en

sieraden , zeer verre de kroon. Even karakteristiek mag het heeten in de Ger-

maansche bouwoi'de , dat hare versierselen , zonder aan de eenheid van het

grootsch geheel te schaden , tot in het oneindige verscheiden zijn , en ieder

op zich zelve beschouwd, vreemdsoortig of wanstaltig genoeg kunnen schij-

nen, of zelfs hurlesqiie en lachwekkende voorstellingen bevatten, die soms de

grenzen der kieschheid overschrijden, en in het scherpst en gi'illigst con-

trast staan met den grondtoon van het plegtig en stat\g verhevene, dat in

deze heiligdommen met magtig gevoel de ziel aangrijpt en tot eerbied stemt.

En inderdaad.... de monnik, die eene rat met de weggeroofde hostie zoekt te

vangen ; de aap , die met een doodshoofd speelt (waarop de lezer reeds vroe-

ger gewezen werd); de kimstig in het hout gesnedene en gebeeldhouwde

figuren, zoo als het koorgestoelte te Bolsward en in de Oude kerk te Am-

sterdam vertoont — de kat , die uit het missale leest , een gaper , die bij een'

tegenover hem staand persoon den lust tot gapen wekt, en dezen den

mond nog wijder doet opensperren; een lediggeschudde geldbuidel; lustige

drinkebroers ; en — om nog van andere onkiescher beelden te zwijgen — de
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ezel in het monniksge-waad
,
(zoo als vóór den predikstoel te Oosterbierum stond

afgebeeld) die voor een' troep ganzen predikte: — ziedaar zoo vele voorstellin-

gen, ligtelijk met nog andere voorbeelden te vermenigvuldigen, welke al

zeer weinig geschikt zijn, om die stemming des gemoeds te bevorderen,

als aan de plaatsen der aanbidding voegt. Een der verdienstelijkste voor-

malige medearbeiders aan deze Tafereelen , de Leidsche Hoogleeraar Kist

heeft dit het hcmorisiisck karakter der middeleeuwsche kunst genoemd, en»

daarin , even als in geheel de Germaansche Architectuur eene Reformatorische

rigting gezocht. Wij kunnen niet geheel in deze opvatting deelen. Wel spreekt

uit sommige dezer voorstellingen eene bijtende satire op de geestelijkheid»

die ons nergens meer dan zóó in de nabijheid der altaren en aan het koor-

gestoelte der kerken , tot verbazing moet dwingen ; en in zooverre getuigen zij

van zekeren anti-hiërarchischen geest; maar overigens zien wij hierin weinig

meer dan de grillige uiting van scherts en luim, eigen aan het kunsttalent,

dat aan zijne phantazy den ruimst mogelijken teugel viert. Wij missen hier

den weemoed , de hoogernstige en diepzedelijke strekking en bedoeling , welke

den echten humor, ook waar hij den mond tot een' glimlach plooit , onderscheidt.

Wij zien hierin eene vernieuwde proeve van het contrasterende, dat over het

algemeen aan de laatste helft der middeleeuwen eigen is, en zijn alzoo veel-

meer geneigd om het gevoelen van een' ander onzer medearbeiders te on-

derschrijven : „ dat de kunstzin , ofschoon hij zich geheel aan God scheen te

wijden, zich maar al te ligt verleiden liet tot eene vermenging van het

heilige met het onheilige, die bij eene harmonische ontwikkeling van het

inwendige leven onbestaanbaar ware geweest ^)."

De Protestautsche eeredienst heeft in haren afkeer van al wat naar beelden-

vereering zweemde , de standbeelden der Heiligen en andere kunstgewrochten

,

als nuttelooze praal, uit de kerken verwijderd, voor zoo verre deze niet door de

ruwe vuist of den moker des beeldstormers waren nedergeworpen en vergruisd.

Slechts enkele massieve doopvonten zijn aan de algemeene verwoesting ontko-

men. Buiten eene fraai van koper bewerkte te Breda en te Zutphen , vindt men

nog steenen doopvonten op een aantal dorpen van de Veluwe , te Amersfoort

,

1) De Hoogl. W. Moll t. a. pi. -^ Ur. Hermans heeft op bl. 303 te dezen aan-

zien omtrent de St. Janskerk te 's Hertogenbosch , het volgende geschreven : ,, De kerk

is van binnen en van buiten versierd met allerlei beelden en groepen, die den bezoeker

aangenaam verrassen. Men heeft in eenige dier voorstellingen onzedehjkheid meenen aan

te treffen. Ik heb met den architect al die versierselen zoo in- als uitwendig naaiiw-

keurig in oogenschouw genomen , maar nergens eenige onkieschheid gevonden ; wel vro-

lijke tafereelen en bespottelijke spelingen van weelderig en schertsend vernuft , maar niets

waardoor zeden of godsdienst kunnen lijden." — Gaarne willen wij dit op zijne verzekering

aannemen ; maar wij houden ons overtuigd , dat thans zoowel de goede smaak als het

religieus gevoel , niet minder van den Katholiek dan van den Protestant , dergelijke lach-

verwekkende voorstellingen op de plaats der aanbidding grooteüjks misplaatst zullen

moeten rekenen.

I. 39
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Kampen en elders ^). Ook de graftomben en praalgraven bleven niet verschoond.

Getuige de deerlijk verminkte en geschonden staat, waarin vóór weinige jaren

het zoogenoemde Heilige graf, waarop de beelden geheel onkenbaar waren

geworden, achter de plek, waar vroeger het hoogaltaar heeft gestaan, in de

Domkerk te Utrecht is wedergevonden; als ook het bisschoppelijk graf, daar

mede aanwezig, eene tombe van Namurschen steen, ter eere van één' der

bisschoppen, volgens sommigen Schenck van Trautenburg, volgens anderen,

(en dit gevoelen heeft meerdere waarschijnlijkheid) ter eere van Hendrik van

Vianden, den stichter of hersteller der kerk, opgerigt. Nog altijd blijven de

fraaije graftomben der oude Heei'en van Breda, in de hoofdkerk aldaar, die

van Maria van Bourgondië te Nijmegen, die van Karel van Egmond te

Arnhem , die der Heeren van Brederode te Vianen , die van Aleid van Kui-

lenburg te IJsselstein, der bezigtiging waardig. Gelijk wij het betreuren , dat het

voorgeslacht in de hitte van zijnen godsdienstijver zich aan vele gewrochten

der kunst , ook aan de graven der gestorvenen, vergrepen heeft , zoo verhengen

wij ons, dat onze tijd, met meerderen eerbied voor aloude kunstgewrochten

bezield, dit laatste gedenkteeken op eene waardige wijze heeft hersteld. Van

mindere kunstwaarde , maar wegens de daaraan verbondene historische herin-

nering te belangrijker, is de graftombe van Floris V, van baksteen vervaar-

digd , iu het koor der kerk te Alkmaar. Van de graftombes , die vroeger de

de beroemde abdijen van Rijnsburg en Middelburg versierden , hebben wij in

een der voorgaande tafereelen reeds gesproken. De praalgraven onzer ver-

eeuwigde zeehelden , hoezeer zij nog heden ten dage sommigen vaderlandschen

heiligdommen tot opluistering strekken, blijven, als tot een veel later tijdperk

behoorende, hier natuurlijk geheel buiten beschouwing.

OKGELS.

Buiten de bouw- en beeldhouwkunst werd ook de toonkunst te hulpe ge-

roepen, om hare schatting aan de opluistering der openbare eeredienst te

brenrcen. Het mae thans van algemeene bekendheid geoordeeld worden , dat
3 c

onze vaderen zich vroegtijdig door eene bijzondere voorliefde voor de edele toon-

kunst , wier bloei hier te lande van vóór de elfde of twaalfde eeuw dagteekent

,

hebben onderscheiden; dat zij vooral sedert de vijftiende eeuw, een tijdlang de

toongevers en wegwijzers van andere Europésche volken zijn gebleven, en als

de eigenlijke grondleggers der Romeinsche, Napolitaansche , Venetiaansche

,

Fransche en Duitsche rauzijkscholen beschouwd kunnen worden. Het doet ons

hart als Nederlanders goed, dat deze hunne verdiensten in onze dagen door

buitenlanders zijn erkend met eene waardschatting, welke anders ons volk

1) Zoo als te Ermelo , Epe , Hattem , ter Welde , Beekbergen en Vaassen , waarvan de

afteekening, van de hand van den Heer Haseloop Werner, geplaatst is in het N. Kerk.

Archief voor K, Gesch. van de Hoogl. Kist en Royaards , ül. I. blz. 90.
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zelden bij vreemden vindt. "Wij noemen hier slechts de namen van Jacobus

Obrecht, die in de vijftiende eeuw organist in de Domkerk was, als een

der Noord- en Zuid-Nederlanders, die eene geheels omwenteling op het ge-

bied der toonkunst hebben voorbereid, en door hunne heerlijke compositiën

Europa in verrukking bragten; en van Jan Pieter Sweeling, in 1540 te De-

venter geboren , te Venetië door den beroemden Zarlino onderwezen , die we-

der een leerling van den Nederlander Wielaert was. Deze toonkunstenaar,

voor den eersten organist van zijnen tijd gehouden, vormde te Amsterdam

een aantal kweekelingen , waaruit de beroemde Noordduitsche orgelschool ha-

ren oorsprong nam.

Bij herhaling werden wij reeds op het oxaal (oksaal , hoogzaal) gewezen (waar-

van er nog drie in ons vaderland, te 's Hertogenbosch , Amersfoort en Rlienen

aanwezig zijn) de verhevene door kolommen of bogen onderschraagde tribune

,

waar het orkest of kerkelijk zangkoor zijne zitting had. Oorspronkelijk diende

deze tribune tot een lectorium , van waar het Evangelie werd voorgelezen of

de geestelijke tot zijne gemeente sprak. Bij de invoering der Germaansche

bouworde werd de kansel of predikstoel naar het ruim der kerk verplaatst;

en weinig vermoedde men, welke eene belangrijke schrede hiermede gedaan

was tot de gewigtige verandering , die de openbare eeredienst , door het ka-

rakter van leerdienst aan te nemen, eerlang zoude ondergaan. Het oxaal

verkreeg hierdoor eene geheel muzikale bestemming, en werd weldra geko-

zen — waartoe het zich ook op de natuurlijkste wijze aanbood — om het verhe-

vene draaggestoelte des orgels te zijn.

Over de eerste invoering en gebrekkige zamenstelling der vroegste orgels

in ons vaderland is elders gehandeld ^). Reeds op het laatst der elfde of in

het begin der twaalfde eeuw schijnt de Lieve-Vrouwe-Mu7ister te Zierikzee in het

bezit van een orgel geweest te zijn , en in de Nicolaïkerk te Utrecht stond wel-

eer een orgel, dat, toen het werd weggebroken, op het groote manuaal het

jaartal 1120 te voorschijn bragt. Gedurende de daarop volgende eeuwen hielden

de volmaking en uitbreiding van dit heerlijke instrument met de gelukkige

vorderingen in de beoefening der toonkunst als gelijken tred. Mannen, die

wegens den roem hunner geleerdheid eene Europésche vermaardheid heb-

ben verworven , rekenden het niet beneden zich , hunne schitterende geestver-

mogens aan de structuur des orgels te wijden, zoo als het orgel in de Marti-

nikerk te Groningen , blijkens het Latijnsche opschrift , een kunststuk is , door

de hand van den onsterfelijken Rudolf Agricola gewrocht. Maar de tweede

helft der vijftiende eeuw was inzonderheid bestemd het vroeger bestaande , maar

1) Kerkgesch. in Taf., Dl. III blz. 300, Voorts zijn wij, wegens de enge plaatsruimte

waarover wij , voor het overige gedeelte van dit Tafereel , kunnen beschikken , verpligt , den

lezer naar het Historisch Onderzoek van den Hoogleeraar Kist te verwijzen omtrent liet

Kerkelijke orgelgebruik , bijzonder iu Nederland. Archief, Dl. X bl. 189, vgg.

39*



308

gebrekkige en onvolmaakte , te vernietigen , en de wereld der kunst met steeds

voortreffelijker orgels van reusachtige grootte te verrijken. Elke stad van Ne-

derland wedijverde nu met hare zusters, zoodanig kunstgewrocht te bezitten

of te verwerven , waarvoor de orgels in den Dom te Utrecht en de Pieters-

kerk te Leiden veelal tot model werden gekozen. Ja , men vergenoegde zicli

niet met het bezit van een enkel orgel; in de meeste hoofdkerken werd ook

een tweede daaraan toegevoegd , en te Delft , Leiden , Utrecht en Alkmaar

vond men kerken, die met drie orgels pronkten. Daar de Hervorming, bij

hare eerste invoering hier te lande, ongunstig genoeg tegen de muzijk des

orgels gestemd was , is het een voorregt te achten , dat de voortreffelijkste or-

gels, waarmede groote kunstschatten zouden zijn verloren gegaan, bij den

beeldstorm zijn verschoond en gespaard gebleven ; evenzeer als wij ons ver-

heugen, dat het orgel, dat heerlijkste gewrocht der middeleeuwsche kunst —
eerst gedoemd gedurende de godsdienstoefening te zwijgen , of zijne breede

vleugeldeuren te sluiten — later ook door onze Protestantsche kerkgebouwen

vrijelijk weder den vollen stroom zijner toonen heeft mogen uitgieten.

MUURSCHILDERINGEN.

Maar bovenal staafde de schilderkunst hare bestemming, om bij uitnemend-

heid de gewijde, aan de Christelijke godsdienst geheiligde te zijn. Het in-

wendige van een Gothisch kerkgebouw schitterde door eene sterk sprekende,

ietwat bonte kleurenpracht , welke nogtans door het dommelig licht , dat door

de beschilderde kerkglazen viel, tot eene aangename zachtheid werd getemperd.

Zoo b. V. vertoonde het gewelf der Domkerk in de bogen een sierlijk loof-

en schilderwerk , en de pilaren , die het koor omgaven , waren grootendeels ver-

guld, en op dien gouden grond werden talrijke en verschillende rijk geschil-

derde voorstellingen gezien. Nog laat zich hier en daar de oorspronkelijke kleur

onder den opgelegden kalk ontdekken , hoe zorgvuldig men ook getracht heeft

,

haar te vernietigen , en door het stemmige en eenkleurige wit te vervangen. In

de kerk te Alkmaar zijn nog enkele goed geschilderde stukken , de werken der

barmhartigheid voorstellende , aanwezig , en in de N. Z. Kapel te Amsterdam wor-

den de op doek gebragte afbeeldingen van het wonder der in het vuur gevallen

en ongedeerd gebleven hostie als eene antiquiteit bewaard. Behoeft het overigens

te worden vermeld, dat met de Hervorming de schilderijen zoo wel als de

beelden uit de kerken verdwenen zijn ? — Langer bleef de zoogenaamde muur-

schildering, inzonderheid de voorstelling van het laatste oordeel, gespaard, ^)

1) Uit de teekeningen vau Saenredam , op liet stadhuis te Utrecht berustende
,
blijkt

,

dat omstreeks de zeventiende eeuw nog een aantal vadeiiandsche kerken met zooda-

nige muurschilderingen voorzien waren ; maar sedert hebben de hooggeroemde zindelijkheid

aan onzen volksaard eigen , en de onmeêdoogende witkwast , met den Hervormingsgeest

gewedijverd, om ze geheel onzigtbaar te doen worden en te doen verdwijnen.
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welke, hoe verschillend de kunstwaarde, naar het vei'schillend talent der

meesters ook geweest zij, in de hoofdtrekken en grondvormen getrouw

dezelfde bleek. De Hoogleeraar Kist geeft ons van zoodanig tafereel , dat hij in

zijne jeugd in de kerk te Bommel voor oogen had, eene zeer getrouwe en

levendige beschrijving :'

„ Nog altijd" zegt hij , „ herinner ik mij met gemengd

gevoel een uitvoerig schilderwerk, hetwelk in mijne jeugd in de zoo schoone

in zuiver gothischen stijl, geheel uit ééne hand volbouwde St. Maartens- of

Groote kerk te Zalt-Bommel, in Gelderland, hoog boven den triumfboog

van het koor tegen den Oostelijken buitenmuur zigtbaar was. Nog zie ik de

reuzengroote , helgekleurde afbeelding van den Zoon des menschen tusschen

de beide menschenhoopen : aan de eene zijde, de gezaligden , die, uit hunne

graven verrezen , door Engelen worden henengeleid naar hunne zalige woning

;

aan de andere, de verdoemden, welke door duivelen van allerlei gedaante en

kleur , onder de potsierlijkste gebaren , zelfs op kruiwagens , naar het helsche

vuur worden henengesleurd , terwijl andere duivelen bezig zijn de aldus ge-

martelden met lange tangen en haken uit den vuurgloed te trekken, en in

ontzettend groote doo^otten te bergen."

Toen de fraaije kerk te Hoorn in het jaar 1838 eene prooi der vlammen was

geworden , werd aan de halfomgestorte en van kalk ontbloote muren , allerwege

de teekening eener muurschildering zigtbaar, welke jaren lang voor het oog

bedekt en verborgen was gebleven. Hetzelfde had plaats bij het afbreken der

kerk te Neede, waar een soortgelijk tafereel , als wij hier boven beschreven von-

den , met nog grootere uitgebreidheid en rijkdom van inhoud te voorschijn

trad. — Nog belangrijker mogt de ontdekking heeten bij de afbraak der groote

kerk te Gorinchem gedaan , alsmede die , welke het ijverig voortgezette onder-

zoek in de kerk te Bommel met het gelukkigst gevolg bekroond heeft.

Nevens verschillende Bijbelsche voorstellingen, voornamelijk aan de Lijdensge-

schiedenis ontleend, vond men inde beide laatstgenoemde kerken het reusachtige

beeld van den H. Chiistoffel , het kindeken Jezus op de schouders over den vloed

dragende , die gedurende de middeleeuwen in deze streken als de beschermheilige

van schippers en veerlieden plagt vereerd te worden. Volgens de getuigenis

van desbevoegden moeten deze beelden in eigenaardigheid van ordonnantie

,

in zuiverheid en kracht van teekening en levendigheid van verwen , onder

het voortreffelijkste gerangschikt worden, wat tot hiertoe als uit het graf

der vergetelheid in het leven is teruggeroepen. Men heeft hierbij de

opmerking gemaakt, hoe juist hetzelfde middel, dat deze schildering be-

groef en aan de vernietiging wijdde , het best gediend heeft , om ze voor

de woede des tijds te beveiligen; daar bij het loslaten vanden kalk, vele dier

beelden, grootendeels althans, gaaf en ongeschonden zijn bewaard gebleven.

In de Pieterskerk te Leiden leidde de toevallige afstooting van kalk aan een'

der hoofdpilaren van het koor tot de ontblooting van een achttal Heiligen beel-
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den, die vermoedelijk van hooge oudheid zijn. In de Buurtkerk te Utrecht

vond men „ een stamboom van Jesse" ; in de kerk te Elljurg vier beschilderde

paneelen, voorstellende „het vagevuur, de hel, de opstanding der dooden , en

het hemelrijk." Doch waar zouden wij het einde vinden, indien wij met deze

optelling wilden voortgaan ? Nadat eenmaal de aandacht op dit punt is gevestigd

en de zucht tot onderzoek , door onze kunstenaars en oudheidkenners wakker

geroepen, meer is ontwaakt, hebben zich gedurende de laatste jaren niet

enkel in de steden, maar ook in de dorpskerken de ontdekkingen zóó zeer ver-

menigvuldigd , dat wij met zekere gerustheid mogen vaststellen , dat verre de

meeste middeleeuwsche kerkgebouwen , die niet tot de Romaansche maar tot de

Gothische bouworde behooren, zoodanige schilderingen bevatten en verborgen

houden. Natuurlijk komt hieronder ook veel gebrekkigs en van geringe kunst-

waarde voor , daar niet alles wat den stempel der oudlieid draagt reeds daarom

de bewondering van het nageslacht verdient. Laat ons hopen , dat zij , die het

toezigt over de kerkgebouwen zich zien toevertrouwd , van genoegzamen kunst-

zin mogen doen blijken , om bij voortgaande ontdekkingen , zoo al niet voor eene

duurzame bewaring , althans voor eene getrouwe afteekening zorg te dragen

,

en dat het kunstlievende onderzoek nog vele verborgene schatten aan het

licht brenge, waarvan ook de geschiedenis en hare beoefening eenige stralen

mogen opvangen

!

GESCHILDERDE KERKGLAZEN.

Tot hiertoe hebben wij slechts ter loops van eene kunst gewaagd , waarin

onze vaderen eene schier eenige en onovertroö'en hoogte bereikt hebben; welke

later is verloren gegaan , en eerst weder in onze dagen hare luisterrijke weder-

geboorte te gemoet gaat. Even weinig als de muurschildering mogt in eene Kathe-

draalkerk van Gothischen stijl de pracht van beschilderde kerkramen ontbreken.

Niet enkel de kruispanden en de koorkoepel der Domkerk, de St. Janskerk

te 's Hertogenbosch , de Oude kerk te Amsterdam, maar ook een aantal

gebouwen van minderen rang waren daarmede versierd. Maar hoewel veel

vroeger geboren, en van geheel middeleeuwschen oorsprong, zoo vierde toch

deze kunst eerst aan den uitgang der middeleeuwen, in den tijd, waarin de

Hervorming , hier te lande , haren eersten en zwaarsten strijd te strijden

had , het tijdperk van haren hoogsten en schoonsten , nooit weder geëvenaar-

den bloei. Hare beschouwing zal alzoo een waardig besluit opleveren voor dit

geheele Tafereel.

Eene vreeselijke ramp had in het jaar 1552 de St. Janskerk te Gouda

getroffen. Een noodlottige brand had de kerkramen , door Coddesteyn en Pous-

sen beschilderd, vernield; maar het hierdoor geleden verlies zou tot de rijkste

winste worden, daar het de broeders Dirk en Wouter Crabeth in de gele-
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genheid stelde, door de ontwikkeling en tentoonspreiding van liun kunstta-

lent, hunnen naam te vereeuwigen. Kerkvorsten, gekroonde hoofden en

aanzienlijken vanden lande beijverden zich, de schade, welke door de verwoes-

ting des vuurs was aangerigt, door de schepping van nieuwe kunsttafereelen

te vergoeden en te herstellen. Het eerste tafereel , „ de doop des Heilands

in de Jordaan," waarvan de bewerking aan Dirk Crabeth werd opgedragen,

was eene gift van George van Egmond, Bisschop van Utrecht; een ander,

„ de inwijding des Tempels door Salomo en de viering des Avondmaals ," boven

elkander geplaatst, van Koning Philips II ; een derde „ het bezoek der konin-

ginne van Scheba bij Salomo," van Elburg van den Boetselaar, abdisse van

Rijnsburg; een vierde: „ Elia's offerande en de voetwassching ," een der prach-

tigste glazen, even als het vorige, door Wouter Crabeth bewerkt, was door

Margaretha van Parma, Landvoogdesse der Nederlanden
,

geschonken. Van

de hand deszelfden schilders was de „ Hemelwraak aan den tempelschenner

Heliodorus, door Gods Engel genomen," op last van Hertog Erik van

Brunswijk, met het oog op den beeldstorm
,

geschilderd, waarop, reeds in het

volgende jaar , als tegenhanger van dit stuk „ de tempelreiniging" op kosten

van Willem den Zwijger , door Dirk Crabeth zal zijn vervaardigd. Onder de

nog overige tafereelen wordt „ de twaalfjarige Jezus , leerende in den tempel
,"

dat het penseel van Lambert van Noort tot onsterfelijke eer verstrekt, als

van uitstekende schoonheid geroemd. Het bijwerk in deze schilderingen is

van geene mindere kunstwaarde dan de tafereelen zelve. Zóó staat op den

voorgrond van het eerste tafereel de Utrechtsche Bisschop afgemaaid, eene aalmoes

aan een' bedelaar uitreikende , en aan deze laatste , minst beteekenende figuur is

zoo veel kunst en zorg besteed, dat een Venetiaansch edelman den wensch

uitte, het hoofd van den bedelaar voor zoo vele goudstukken te koopen, als

er noodig waren om het geheel te overdekken. Zód wordt door het beeld

der abdisse van Rijnsburg, die in haar orde-gewaad aan de voeten der schil-

derij ligt nedergeknield , schier alles in de schaduw gesteld en overtroffen,

wat de St. Janskerk onder zoo vele meesterstukken ter bewondering aan-

biedt. ^) Jammer , dat het gelaat der vrome abdis niet ongeschonden is geble-

ven, en slechts op zeer onvolkomene wijze is hersteld. Dezelfde orkaan, die

het hooge schip der Domkerk te Utrecht deed zamenstorten , sloeg ook hier

met alles verbrijzelende kracht een aantal glasruiten der kerk uit een. Het

jaar 1790 bragt nieuwe en onherstelbare schade aan. Maar hoeveel van het-

geen vroegere bewondering wekte , ook zij verloren gegaan ,
genoeg is er over

gebleven , om aan Gouda den palm te blijven toekennen , van het schoon-

ste op dit gebied der kunst te hebben geleverd; zoo dat wij de lofspraak

1) „Het gevlekte hoDdje," (zoo luidt het in de Beschrijving van Gouda) liggende op

den zwarten hangmantel der abdis , werd door een' overgrooten liefhebber der kunst er

uit geligt; doch het kwam, schoon het dier niet blatfen kon, haast weder te regt."
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ten volle gewettigd vinden, haar in de rij der vaderlandsche steden door

Jacob van der Does toegekend, als

versierd met zulk een kerk

,

Dat Holland naauwlijks heeft de weerga van dat werk.

Deze lofspraak kwam nogtans den geleerden en verdienstelijken beschrijver

van Gouda, J. Wolvis, veel te karig voor. Hij rekende zich daarom ver-

pligt en geroepen, den zanger te regt te wijzen en zijn vers, als volgt, te

verbeteren.

„ Onder verlof van den edelen Dichter.

„ Niet naauwelijks
,
geheel Europa heeft geen kerk

,

Die ons een weerga toont van 't weergalooze werk."

Zoo zochten wij den Nederlandschen kerkbouw in dit Tafereel van zijnen

vroegsten oorsprong te volgen, totdat het ons vergund werd, zijne schoonste

gewrochten, zijne stoutste scheppingen met eerbiedige bewondering aan te

stai'en. Wij zagen, hoe niet enkel de bouwkunst, maar ook de beeld-

houw-, toon- en schilderkunst, in een heilig verbond getreden, zich ver-

eenigden, om aan de Godsdienst hare schatting te brengen, en deze neder

te leggen als voor het hoogaltaar in des Heeren tempel. En als wij thans

in ons geheugen terugroepen, wat vroeger bij eene meer algemeene behan-

deling van dit onderwerp , ook over de heilige tijden en de godsdienstige

handelingen en plegtigheden is gezegd geworden , dan moet het ons ligt vallen

ons te vertegenwoordigen , van welk een' plegtstatigen luister de openbare eere-

dienst, gedurende de middeleeuwen, ook in ons vaderland is omstraald geweest.

Wij betreuren den ondergang van dien schitterenden luister niet; even weinig,

als wij dien in overeenstemming met het ware en hoogste doel der Godsvereering

achten. Wij begroeten veel meer in dat ontwaakte kunstgevoel der volken,

in die eerste en koene scheppingen van den menschelijken geest , met blijdschap

het morgenrood van een' beter en schooner dag. Maar wij Avillen daarom niet

met voorname verachting , uit de hoogte op die tijden nederzien , die voor de

wereld der kunst zooveel merkwaardigs leverden. Wij doen hulde aan den vromen

zin onzer vaderen, en trekken er de leering uit, hoe nog altijd het gevoel

voor het schoone door een' godsdienstigen zin moet geheiligd en gelouterd

worden; hoe nog altijd de bouwkunstenaar, de beeldhouwer, de schilder,

de dichter , op godsdienstig gebied , zijne verhevenste idealen zooken en vinden

kan, en hoe de kunsten daar het meest aan hare verhevene bestemming be-

antwoorden, waar zij, even als die slank gebouwde torens en hooge tempel-

daken , oog en hart hemelwaarts verheffen , en eindigen in de verheerlijking

van God.

B. TER Haar.



NEGENDE TAFEKEEL.

HET ZEDELIJK-GODSDIENSTIGE VOLKSLEVEN.

Gelijk wij onze beschouwing van de stichting en vestiging der Nederland-

sche Kerk besloten hebben met eene schets van den zedelijk-godsdienstigen

toestand onzer vaderen in het tijdperk hunner kerstening ^) , zoo slaan wij

ook hier, aan het einde van het hoofdstuk, waarin wij de ontwikkeling dier

Kerk in haar Roomsch-Katholiek karakter leerden kennen, het oog op het

geloof en de zedelijkheid onzer voorgeslachten , zoo als deze zich , vooral in de

twee laatste eeuwen vóór de Hervorming, in hun leven geopenbaard hebben.

Bleek het Christendom, al aanstonds na zijne invoering ten onzent, eene

heilaanbrengende kracht voor de oude Nederlanders te zijn , waardoor zij

,

hoewel langzaam , tot op zekere hoogte verlost werden van de dwalingen en

ongeregtigheid des heidendonis, op het tijdvak, door ons dat van „ het vroegste

uitzaaijen van het zaad des Evangelies" geheeten , volgde dat van den eersten

wasdom. Het woord des levens, hoezeer geenszins in oorspronkelijke zuiver-

heid herwaarts gebragt en ook in de laatste eeuwen vóór de Reformatie niet

in reinheid beleden, begon al meer en meer den weg te vinden tot de harten

van de kinderen des volks. De natie werd , naar den geest dier tijden
, gods-

dienstiger , de inhoud des geloofs verrijkt , het beginsel der zedelijkheid krach-

tiger , de werking van beiden op het persoonlijk , huiselijk en maatschappelijk

leven vruchtbaarder. Maar vooruitgang op de baan der Christelijke ontwik-

keling , hoezeer voorspoedig en voor eene volksmassa niet minder gezegend

dan voor een individu, is niet hetzelfde als de eindelijke bereiking van het

hoogste. Nevens het aanwassend geloof blijft nog altijd plaats voor bijge-

loof; naast de opkomende zedelijkheid woelt vaak de zonde in veelvuldige

gedaante. Zóó is het steeds bij den enkelen mensch en nóg veel meer bij

de groote menigte , en zóó was het ook bij onze Roomsch-Katholieke vaderen

in de laatste middeleeuwen
, gelijk onze volgende mededeelingen zullen leeren.

GELOOF EN BIJGELOOF.

Waar men de vraag oppert , wat onze voorgeslachten , in de tijden van het

heerschende Roomsch-Katholicisme hier te lande, geloofden aangaande God,

1) Boven, bk. 139— 155.

40
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den Heiland , 's menschen betrekking op beiden , den weg des heils , enz.

,

daar zal men wel doen, zich te herinneren, dat ook in die dagen, als in de

onze, de godsdienstige aanleg en ontwikkeling der menschen zeer verschillend

waren. Ook toen waren er ontelbaren, die hoofd en hart zoozeer vervuld had-

den met de dingen der wereld, dat hun alle belangstelling voor het hoogere

en daarom ook bijna alle kennis en geloofsovertuiging ontbraken. Anderen

daarentegen hadden de godsdienst lief en waren, op hunne wijs, trouwe

kinderen der Kerk : zij waren niet alleen ijverig om op zon- en feestdagen

„de mis te hooren", maar ook aandachtige leerlingen, wanneer „ de parochie-

paap", gehoorzaam aan de Utrechtsche synodaal-bepalingen desaangaande, hun

van tijd tot tijd van den predikstoel zijne verklaringen gaf van de geloofs-

artikelen, de tien geboden en de zeven sacramenten. Maar ook dezulken

waren elkander niet gelijk. Terwijl velen zich tevreden betoonden met het-

geen zij in kerken en kapellen van hunne, vaak weinig geoefende leeraren

vernamen, en naar geen verder onderrigt omzagen, maakten meer wakkere

geesten , ook in de lagere volksklassen , gebruik van de stichtelijke litera-

tuur, die vooral sedert het midden der veertiende eeuw met den dag rijker

wei'd. Deze vonden voedsel voor hun hoofd en hart in de schriften van van

Maerlant en diens school , of in de zinrijke opstellen van Gerlach Peters

,

Hendrik Mande en diergelijken , die ten behoeve der leeken in de landtaal

schreven, of in de vertaalde stukken van sommige kerkvaders en latere au-

teuren , Gregorius den Groote , Bernard van Clairvaux , Thomas van Kempen,

Gerard Zerbolt en anderen. Niet weinigen gebruikten daarenboven de bijbel-

boeken , die sedert den aanvang der veertiende eeuw stukswijze overgezet

waren , en inzonderheid de zoogenaamde „ evangelie- en epistellessen", bruik-

bare , met „ expositiën " of uitleggingen voorziene vertolkingen van de heer-

lijke reeks van bijbelplaatsen, die op de heilige tijden des kerkejaars door de

geestelijken in het koor werden afgelezen. Daar zij , die van deze en vele

andere middelen tot voeding van hun godsdienstig leven min of meer voor-

spoedig gebruik maakten, inderdaad de kern der toenmalige gemeente vorm-

den , en de inhoud des geloofs bij hen natuurlijk het meest ontwikkeld was

,

zoo zidlen wij, bij ons onderzoek naar dien inhoud, ook voornamelijk op hen

onze aandacht vestigen.

Het kerkelijk leerstuk der drieëenheid, door Bouifacius en zijne mede-

apostelen voormaals op maar al te ruwe wijs onzen vaderen ingeprent als de

groote verborgenheid Gods, welker gehoorzame aanneming de voorwaarde van

der zielen zaligheid werd geacht, was voortdurend voor onze geloovigen wat

het hunnen voorgeslachten was geweest. Het woord „ drievoldicheit" had voor

allen een heiligen klank, ofschoon niemand het begreep. Mannen als van

Maerlant zelfs roemden het geloof als „de kroon" des geestelijken levens,

omdat het aannam wat de rede verwierp
, „ de eenheid Gods in drie perso-
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nen ," en zij oordeelden ieder , „ die deze zake wedersprake ", den brandstapel

en de eeuwige verdoemenis waardig. Bij allen ijver voor regtzinniglieid in

dit stuk ging het echter ook toen als vroeger en later: die de ondoorgron-

delijke leer tot het uiterste meenden te handhaven , kwamen onbewust tot

kettersche stellingen: de tweede persoon in „de heilige triniteit" werd onop-

houdelijk verward met beide anderen. Christus werd in het dagelijksche

spraakgebruik zonder nadere bepaling „God" genoemd. Men achtte Hem
„den schepper van hemel en aarde, geboren uit de maagd Maria"; in Hem,

meende men , kwam eenmaal „ de gansche godheid in den schoot der moe-

der ", en die moeder zelve durfde men , zonderling genoeg , daarom „ de zaal

der drieëenheid" heeten. Waar men de drie personen aldus vereenzelvigde,

kon men naauwelijks tot eenige klaarheid komen in zijne voorstellingen ten

aanzien van ieder in het bijzonder. Toch laat het zich bewijzen , dat men

zich den Vader, hoezeer men soms zong van „ zijne alles te boven gaande

minne ", hoofdzakelijk als een streng regtvaardig wezen dacht
,
gereed om te

toornen over de zonde en den overtreder te verdelgen; den Zoon, ja als den

behouder der menschen, maar meer nog als den scherpen wereldregter , wiens

vonnissen van de berouwhebbenden niet afgeweerd worden dan door de voor-

beden der genaderijke moeder ; den heiligen Geest als „ de uitvloeijende liefde

Gods", die hemel en aarde vervult, en den Christen kracht geeft, om door

goede werken, inzonderheid de werken der barmhartigheid, de eeuwige zalig-

heid „te verdienen".

Ten aanzien van den mensch lieerschten bij onze vaderen geloofsovertui-

gingen, die, gedeeltelijk aan de Heilige Schrift ontleend, met die der tegen-

woordige geslachten veelzins overeenkwamen. Maar de zinnelijke verbeelding

was toen magtiger dan thans en de voorstelling in het algemeen ruwer. Adams

schepping door een' ligchamelijk in Eden rondwandelenden God, wiens zigt-

bare hand onzen stamvader uit het stof der aarde en de vrouw uit de rib des

mans formeerde , werd evenzeer als de zondenval en verdrijving uit het paradijs

op de naïefste wijs geteekend op kerkmuren en in volksboeken , en in letter-

lijken zin opgevat. De ziel dacht men in iederen mensch een nieuw gescha-

pen , een uit niet voortgebragt wezen , waaraan de phantasie de gestalte eener

duif of van een klein kind gaf. Den val van Liicifer, ten gevolge van zijnen

hoogmoed , heette men de oorspronkelijke zonde , en Adams eerste overtreding

de bron der erfzonde, het gevolg der verleiding van de oude slang, aan wie

men een menschenhoofd toedichtte , om haar spraakvermogen te verklaren. Naar

het waarom der zonde werd zelden gevraagd, en waar men het deed, gaf men

soms ongerijmde antwoorden. Intusschen was het gevoel der zondenschuld bij

velen zeer levendig en de wijs, waarop het in volkszangen uitgedrukt werd,

vaak hartroerend. De gemoedelijken heetten het hart van den natuurlijken

mensch „een' hof vol doornen en distelen", of „eene woning vol keerkwaad '",

40*
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onreinheid die noodzakelijk moest uitgeworpen worden. Hel en duivel vreesde

men steeds gereed, den sterveling te verslinden, tenzij er verlossing werd ge-

zocht en wevonden. Die tot de erkentenis van hun zedelijk bederf kwamen,

riepen in oogenblikken van radeloosheid:

Wes sel ie mi hantieren

,

Wat sal ie auegaen,

Dat ie der werelt manieren

Van vresen moet laten staen?

Vol drucs , verdriets van binnen

,

Vol drucs , dat maect mi cranc

;

Wat sal ie gaen beghinnen?

Och ewieli is so lanc

!

Maar die alzoo naar behoud smachtten, werden ook vertroost. Ofschoon de

Christus, gelijk wij reeds opmerkten, door te velen met eenzijdigheid als de

scherpe, onverbiddelijke wei-eldregter werd voorgesteld, in wien men den

wereldbehouder bijna geheel uit het oog verloor , waren er anderen , voor wier

bewustheid de Heer in zijn liefelijk karakter verscheen, als de redder der

boetvaardigen , zondaren zoekende en door zijn woord en voorbeeld tot

zaligheid leidende. De menigvuldige Levens van Jezus, toen in allerlei vor-

men in omloop, deden daarbij goede diensten, en niet minder de geestelijke

volksliederen , die , veelal door monnikken , nonnen en begijnen geschreven

,

straks in algemeen gebruik kwamen. In vele van die zangen wordt de Heiland

geschilderd als de groote ontfermer, die den gebrokene van harte vriendelijk

tot zich noodt, zoodi'a deze de germgste begeerte koestert naar zijnen vrede.

Dan roept Hij hem aanmoedigend toe

:

Oeh ghedenc mijns wel, lieve kint,

Ende hoe seer dat ie di hebbe ghemint.

Aensich mijn wonden ende mine smerte

;

In truwen so ghif mi dijn herte!

Van minnen ben ie aldus ghewont,

Ghif mi dijn herte, ie worde ghesont!

Meestal echter stond de voorstelling op den voorgrond, dat Jezus de brui-

degom is, die zich zielen wil verwerven tot zijn geestelijk echtverbond. Dat

die voorstelling voor den weelderigen dichterzin eigenaardige gevaren had,

kan niet betwijfeld worden. In zeker liedeke van de vijftiende eeuw wordt

de Heer vergeleken met „den avondganger", omzwervende langs wegen en

velden om liefdesavonturen te zoeken. Hij heeft zich aangenaam gekleed

,

opdat hij het oog der „jonferen" trekke. Maria wordt gewaarschuwd, dat

men haar den geliefden Zoon nog aftroonen zal, maar zij antwoordt:

Ie en cans ghehoeden niet:

^ Hi heeft die reine herten lief!
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Als hoofdzaak in het werk der verlossmg door Christus werd ook door

onze vaderen de voldoening aangemerkt , ofschoon haar begrip natuurlijk zeer

verzwakt was, waar men, nevens de hulp van den Zoon, nog het middelaar-

schap van Maria en de heiligen en de „verdiensten der goede werken" meende

te behoeven. Als middel der „satisfactie" gold vooral het bloed des Heeren,

inzonderheid het bloed der vijf wonden, en ook daaromtrent maakte zich de

verbeelding scliuldia; aan voorstellingen, die slechts door middeleeuwsche zin-

nelijkheid ingegeven en verdragen konden worden. De vijf wonden toch wer-

den vergeleken met vijf vaten, het bloed met „malvesie en romenie" en an-

dere geliefkoosde wijnen van die dagen, en men zong van „Jezus^ taverne",

waarin men „om niet kon drinken," en riep de moedermaagd aan om den

binnentredenden zondaar „een vrij gelag" te verwerven! Wat de gevolgen

der voldoening betreft, bleef het geloof gewoonlijk stilstaan bij bevrijding van

straffen en eeuwige verdoemenis en bij de vreugde des hemels. Somtijds even-

wel drong de blik ook tot de edelste vrucht des kruises door , als men zong

:

Ie sacli Ihesus aen den cruce stacu

Mit sinen heiliglien wonden:

Die heeft lii al voer mi ontfaen,

Om af te doen die sonden.

Die werelt wil ie varen laen

Ende ie wil Ihesum kiesen

;

Ghinc Ui niet blideHc voer mi staen,

Ie soude den strijt verliesen.

Als middelen om het heil , door 's Heeren voldoening bereikbaar gesteld , in

het bezit der geloovigen te brengen, werden, behalve gebeden en goede wer-

ken, de sacramenten aanbevolen, inzonderheid doop en avondmaal of misse.

Aan de magische werking van den doop tot zuivering van alle zondesmet

werd niet getwijfeld, ofschoon men geloofde, dat die werking door een leven

in ongeregtigheid krachteloos gemaakt kon worden. Bij vroeg stervende kin-

deren echter werd zij zeker geacht, en vandaar het haasten der ouderen,

om hunne kleinen terstond na de geboorte, ja somtijds zelfs tijdens de ge-

boorte, met het heilige water te doen besprongen. „De onnoozele kinderkens

,

die na het doopsel gestorven zijn" — zoo leerden voorname predikers — „leven

zalig in het voorportaal van den burg des hemels. Zij zelven hebben wel

niets verdiend, maar Jezus heeft dat voor hen gedaan, naardien zij gedoopt

zijn." De leer der verandering van brood en wijn des avondmaalsinhet „ware

ligchaam en bloed des Heeren " werd , sedert den aanvang der dertiende eeuw

,

ook aan onze vaderen met meer aandrang ingescherpt dan ooit te voren.

Hier en daar veroorzaakte zij , wel geene openbare tegenspraak , maar toch

gemoedelijken twijfel. Zoo lezen wij van zekeren priester Adolf , die omstreeks

het jaar 1215 pastoor te Dieveren bij Oldenzaal was, dat hij, volgens zijne
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eigen bekentenissen, gekweld werd door gedachten aangaande het sacrament,

die met de kerkleer geenszins overeenkwamen. De arme man vreesde deswe-

gens voor zijne zaligheid, en in zijnen angst bad hij om eene openbaring van

den hemel , waardoor hij in dien strijd overwinnen mogt. Die openbaring bleef

niet uit. Als hij bij de hoogmis van zekeren feestdag, volgens kerkgebruik,

den ouwel zou breken, zag hij in het brood „de Moeder met haar Kind."

Vol ontroering keerde hij de hostie om, en nu ontwaarde hij „als door een

glas, den gekruisigden Christus met neergebogen hoofde." Het visioen stelde

hem voor eenigen tijd gerust, maar later keerden zijne twijfelingen met nieuwe

kracht weder, en een meer geloovig tijdgenoot dan de Dieversche cureit

meende de onvruchtbaarheid der vermeende openbaring niet aan den invloed

van 's mans gezond verstand te moeten toeschrijven , maar aan Gods strafoefe-

ning over de ongeoorloofde betrekking, waarin hij, naar de zeden van dien tijd

,

met zijne keukenmaagd leefde ! Dat zulke twijfelaars ook nog in de vijftiende

eeuw hier te lande voorkwamen, kan bewezen worden, ja zelfs dat bij som-

migen reeds toen eene meer gezonde opvatting van de avondmaalsleer op-

kwam, gelijk later door Zwingli werd voorgedragen; maar de groote menigte

vertrouwde, ook in dit stuk, volkomen op de leeringen harer klerken. Onze

vaderen deden wat de gansche wereld deed: als de priester het geconsecreerde

brood met den monstrans onder het klokgeklep der misse opbeurde boven zijn

hoofd, opdat allen het „aanbaden", of als hij, voorafgegaan door een paar

koorknapen, die eene lantaren en schel droegen, met „het heilige" langs de

sti'aten naar de woning eens stervenden toog , dan bogen allen zich eer-

biedig ter aarde. Die zouden communiceren drukten hun onwrikbaar geloof

aan de transsubstantiatie uit door de aangenomen spreekwijs: „wij gaan onzen

God ontvangen." Als in eenige kerk met de hostie iets onbetamelijks was ge-

schied ten gevolge van achteloosheid van priesters of leeken, als b. v. het

brood in de bus voor de krankenbediening was bedorven, of een druppel wijns

op den grond was gevallen en vertreden, dan sloeg schrik om het hart van

allen, die van de heiligschennis vernamen, en wanneer eenigen tijd daarna

het land met algemeene rampen, watervloeden, oorlogen enz. werd geslagen,

bereidde men zich haastig tot openbare boetwerken , om de wraak van God af

te weren, die, naar men meende, toornde „over de onwaardigheid, zijn lig-

ckaam aangedaan." Ja de vereering, waarmede zelfs de wildste gemoederen

op „Gods ligchaam" zagen, was zóó groot, dat het, b. v. in sommige dorpen

van de Veluwe en waarschijnlijk ook elders, een policie-maatregel werd, den

priester met het heilige te roepen, zoodra er in de herbergen en op de

markten twistenden waren, wier woede zich door andere magten niet liet be-

dwingen. Van de overige sacramenten genoot de biecht eene algemeene ach-

ting en inzonderheid de priesterwijding. Ook volgens onze Utrechtsche bis-

schoppen „werd de Godheid door de geordende dienaren der kerk [die ge-
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durig het misoffer aanbragten] verzoend", en volksdichters verbreidden den

waan , dat de Allerhoogste de gebeden der klerken meer verhoort dan die van

anderen

:

Onze Here

Te liever hort den bedelere,

Dats die priester, die daer sinct!

Wat het huwelijk aangaat, de eer van dit sacrament werd door Geert

Groote en anderen , tegen geestelijken en monniken van bekrompen zin , in

bescherming genomen. Toch gold het bij de groote menigte niet in zijne volle

waarde , daar ontelbare onzer vaderen tot diep in de zestiende eeuw zich met

eene „geheime" huwelijkssluiting vergenoegden en, buiten de priesters om,

zich tot het echtelijke leven begaven, na eenvoudig in tegenwoordigheid van

één of meer getuigen eene belofte van trouw en een stuk geld of ring ge-

wisseld te hebben.

Eene hoofdzaak in den geloofsinhoud onzer voorgeslachten waren de zoo-

genaamde n '^i^'^ uitersten"^), dood, jongste gerigt, hel en hemel. Zich in

de dagelijksche overpeinzing dier zwaarwigtige voorwerpen te oefenen , achtte

men even noodzakelijk als vruchtbaar , en men noemde ze „ de vier raderen

van den wagen der ziel, waarop deze ten hemel vaart." Geestrijke schrijvers

onder onze landgenooten , Gerardus van Vliederhoven , Dionysius de Karthui-

ser en anderen, stelden er in het Latijn hoog ernstige tractaten over, die,

later in de moedertaal overgebragt, algemeen gelezen volksboeken werden. De

dood, die in de veertiende en vijftiende eeuw, bij de bloedigste burgertwis-

ten en bijna jaarlijks weêrkeerende pestziekten , voor de verbeelding van

verschrikte gemoederen niet zonder reden de gestalte van „ een jager" had

aangenomen , „ die met rusteloozen ijver ter jagt gaat , alles tot zijne prooi

maakt , nederslaat en verdelgt ", droeg slechts voor meer geestelijk ontwikkel-

den een vriendelijk karakter, en deze prezen hem als een weldoener, „wiens

dagelijksche gedenkenisse den mensch de gewigtigste diensten bewijst, daar

zij hem tot ootmoed trekt , tot versmading van aardsche dingen en tot boete."

Bij het sterven van vrome Christenen dacht men „ goede engelen" tegen-

woordig, die de zielen bij haar verscheiden in hunne hoede namen, maar ook

„ nijdige duivelen" , die de geesten poogden te verwarren bij den uitgang

,

door hen te verschrikken met voorstellingen van Gods onverzoenlijke hard-

heid tegen den zondaar. Het oordeel werd onderscheiden als een bijzonder

gerigt over de enkelen , terstond bij hunne opneming in „ het ander land"

,

en als een algemeen, aan het einde der wereldgeschiedenis. Aan dit laatste

kon men niet denken zonder siddering , want „ dan zou de bangigheid zoo

zeer groot zijn, daar men een' vertoornden, scherpen regter zou zien en onder

1) Quatuor novüsima.
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hem een' leelijken afgrond of helle , aan de regterzijde de wroegende zonden

,

aan de linkerzijde ontelbare duivelen." Op dien vreeselijken dag zouden dui-

zend getuigen tegen den zondaar opstaan
, ja hemel en aarde en al wat daar

in is, de conscientie in zijn binnenste, de booze geesten, die hem in zijn

leven verleid en verraden hadden, de wereld met hare elementen, vuur,

water , enz. die hij misbruikt had , de menschen , wien hij onregt had aange-

daan , de goede engelen en de heilige geest , wien hij ongehoorzaam was

geweest. Eene „ zoete sententie" zou komen over die aan deze zijde van het

graf zich bekeerd hadden en poenitentie gedaan , maar eene „ vervaarlijke over

de verdoemden." Tusschen den sterf- en opstandingsdag plaatste de verbeel-

ding de zielen in het vage-, d. i. het zuiveriugsvuur , als een tijdelijk ver-

blijf, waaruit de vromen na korter of langer vertoef ten hemel togen, en

de boozen ten slotte ter helle voeren. Hel en vagevuur beiden werden voor-

gesteld als één groot onderaardsch kasteel, waarvan het vagevuur „het voor-

geburgte" uitmaakte, of als „een dal", in twee oorden verdeeld , waarvan het

onderste de hel. De kleuren, die men gebruikte, om de laatste te schilderen,

gedeeltelijk aan de Heilige Schrift ontleend en meerendeels aan de visioenen,

waarmede de mystieken van dien tijd zich begenadigd waanden, waren inder-

daad ontzettend: „daar zal wezen eeuwige brand, eeuwige koude, eeuwige

nacht , eeuwig knagen van den worm der conscientie , eeuwige banden, eeuwige

hamerslagen , vervuiling , stank , schaamte , schande , vervaarnis
, gezigt der

leelijke duivelen, eeuwig doorsnijden des harten." Wel waren er sommige

onder onze volksleeraren, die het erkenden, dat het eigenlijk wezen der toe-

komstige rampzaligheid van een geestelijken aard zou zijn, en dat „de pijn

van duizend hellen niet te vergelijken is met het derven van de gemeen-

schap met God en Christus en alle goeden," maar de zinnelijke phantasie

liet zich daardoor niet beteugelen. Het vuur der hel wordt , ook door hen

zelfs, met nadruk „ligchamelijk vuur" geheeten, van het aardsche alleen

daarin onderscheiden, dat het scherper en heeter is en onbluschbaar, ver-

terend en toch niet vernietigend , gloeijend en ijskoud tevens, „eene vlam vol

donkerheid." Boven dat vuur worden de zielen der verdoemden gefolterd in

kokende ketels, waaruit de duivelen haar gedurig nederwerpen in „bittere,

venijnige wateren," vol van padden, slangen en draken, die de ongelukkigen

gaarne zouden verslinden, maar „hun alleen het merg uit de beenen kunnen

zuigen." Alle gevoel van menschelijkheid is in dat rampzalig land ondergegaan

:

de vader hoort zijn zoon klagen, „de moeder haar kind," maar het gaat hun

niet aan: „elk te klagen genoeg daar vindt"; boosheid heerscht er zonder

einde, verharding en verderf. Zonderling genoeg liet men bijna al die

voorstellingen ook van het vagevuur gelden. Wel heet die bovenste oord

„in het donkere dal" een beter verblijf dan de hel, „maar nogthans is het er

kwaad." Zon en maan werpen er nimmer een vertroostenden lichtstraal , en
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„liet is ei- donker en zwart, fel en hard;" geen blijde lach wordt er ooit

vernomen
,
geen spel of „ zoete zang ", maar „ ongewormte en walgelijke stank"

zijn er menigvuldig. De duivelen beschouwen de zielen , die aan het zuive-

ringsproces onderworpen zijn , als hun wettig eigendom , maar hebben er geene

magt over, daar zij „ poenitentie doen". De duur harer boete is ongelijk, en

„ de aalmoezen en gebeden der levenden gedoogen niet , dat zij lang in pijnen

zijn." Wanneer haar tijd is gekomen, wordt de poort van het voorgeburgte

voor haar geopend, en zij zweven opwaarts naar den hemel, dien men we-

derom op de zinnelijkste wijs schilderde als een middeleeuwschen burg niet

gouden zalen , welgevulde kelders en vrolijke reijen i'an dansers , zangers en

pijpers

:

Daer is die blijscap emmev groet

,

Daer is dat lijf sonder doet

,

Daer en wert meu uemmer out,

Daer singhen d'englen raenichfout;

Daer en is rouwe noch oec seer,

Daer is men bhde emmermeer,

Daer en ist te heet no te cout!

Ofschoon de inlioud des geloofs bij onze vaderen, blijkens het medegedeelde,

in dit tijdvak zeer zeker rijker was dan in het vorige, en bestanddeelen be-

vatte, die gezamenlijk een belangrijk deel van de hoogste waarheid tot zalig-

heid uitmaakten , die inhoud was van de andere zijde te zeer bezwangerd

met dwaling, dan dat hij de harten zuiveren kon van het overgeleverde

bijgeloof, of zelfs het opkomen van nieuwe bijgeloovigheden verhinderen.

Werkelijk leeren dan ook onze bronnen, dat onze Protestantsche voorou-

ders, als zij in de zestiende en zeventiende eeuw gedurig spraken van „de

Roomsche superstitiën ", waarvan de Hervorming hen verlost had , zich niet

overgaven aan antipathiën, waarvoor geen grond bestond. De „superstitiën''' bij

ons volk , bij priesters en leeken
,
ja zelfs de meest ontwikkelde , waren inder-

daad zóó menigvuldig, dat wij hier zelfs niet beproeven mogen, ze allen te

doen kennen , maar ons bepalen tot de voornaamste en meest algemeene.

De heiligen-vereering, die reeds een bijgeloovig karakter had aangenomen,

toen zij met het Christendom door onze geloofspredikers herwaarts gevoerd

werd, was in de veertiende en vijftiende eeuw meer dan ooit onder de volks-

nienigte verbreid. Eenmaal tot de godsdienst des tijds behoorende , moest zij

ook te meer de harten innemen , naarmate de jiatie in massa godsdienstiger

werd, en waar men alom groote en kleine kerken bouwde in steden en dor-

pen , waar men gedurig op heiligen-dagen glansrijke processiën hield , waar

men gilden en broederschappen stichtte , die allen even als alle kerken , kapel-

len en altaren hunne „ patronen" hadden , daar moesten de namen der vele

41
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„ santen en santinnen" steeds meer populair worden. Het geloof aan de kracht

hunner voorbeden werd door niemand verdacht gehoiiden , en de overtuigmg

,

dat ieder heilige zijnen vereerder eigenaardige diensten kon bewijzen, was

algemeen. De veerlieden riepen St. Christoffel aan, als storm en vloed

hunne boot bedreigden ; de landlieden de H. Geertrude , wanneer de mui-

zen het zaad van den akker roofden; St. Michiel schonk hulp tegen de aan-

slagen des duivels, St. Jan Baptist een' zachten uitgang aan de stervenden,

St. Joris de zegepraal in den oorlog. St. Maarten was de beschermer der

kramers , St. Kochus die der vollers , St. Eligius der smeden , enz. enz. Van

alle heiligen echter was de maagd Maria de meest vereerde en vertrouwde,

en van haar alleen geloofde en hoopte men hetzelfde
, ja meer dan van al

de overige gezamenlijk. De moeder „met haar kindekijn ," zoo heette het,

„moest door allen aangebeden zijn"; want zij was niet alleen „een vat vol

minne," maar ook „de fontein des levens en der genade," die „den zondaar

met God verzoende, hem vrijmakende van alle ongeregtigheden ", en daarom

„ zijne toeverlaat en troosterin" werd geroemd. De titulatuur der „ moeder

Gods" klom zoo hoog zij kon, van „jufvi'ouw Maria" tot „keizerin des

hemels." Hare levensgeschiedenis werd door de verbeelding harer dienaren,

die zich aan de oudere traditie hechtte , maar door haar niet liet binden

,

al meer en meer uitgesponnen. Men nam haar op in de Levens van Jezus,

die men schreef, en wist veel te verhalen van hare „ zeven weeën en blijd-

schappen ", waaraan men niet zelden de teederste liederen en schoone beeld-

werken en schilderijen wijdde. En bij dit alles bleef het niet. Niet alleen

kwamen onder de titels „ onzer vrouwen mantel , onzer vrouwen kroon , onzer

vrouwen hoedje, onzer vrouwen spinrok" enz. vele verzamelingen van Maria-

gebeden in omloop; men zorgde ook een „ souter van Maria" te hebben, het

boek der Psalmen Davids , zóó omgezet , dat de liederen , die Israëls zangers

aan den éénlgen Heer wijdden , nu den naam van de uitverkorene dienst-

maagd verheerlijkten. Ja , men durfde nog verder gaan : men paste het Te

Deum, den verhevensten lofzang, dien men van de oude Kerk geërfd had,

en de geloofsbelijdenis van Athanasius , waarvan men anders geen haarbreedte

durfde afwijken , op Maria toe , en sommige priesters verstoutten zich zelfs

,

ofschoon niet zonder berisping te lijden, aan de doopformule „ ik doop u in

den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes" de woorden:

„ en tot eere van Maria" toe te voegen. ]\Ieer kon men wel niet doen , om

het Avoord „afgodische Maria-dienst", dat later zoo dikwerf van Protestant-

sche lippen vernomen werd, te regtvaardigen. En toch, lioezeer men zich

ergeren moet aan eene afdwaling van de waarheid, die inderdaad terugkeer

tot de menschen-vergoding des heidendoms was, het valt niet te betwijfelen,

dat bij die afdwaling iets goeds ten grondslag lag, en dat zij zelfs aan velen

eene zeer noodige dienst heeft bewezen. Die met de gedenkstukken des



323

Christelijken levens van die tijden eenigermate bekend is, weet dat het vol-

komen waar is, wat wij boven reeds met een woord hebben aangeduid: dat

hei gevoel van zondenschuld bij velen zeer levendig was , en evenzeer eene

eenzijdige erkentenis van Gods heiligheid en straffende geregtigheid. De

eeuwige liefde van den Vader, wiens genade den Zoon zond, werd door de

zoodanigen vaak geheel vergeten, en de Zoon zelf uitsluitend als de naauw-

lettende en onverbiddelijke wereldregter gedacht, die straks onder ontzettende

teekenen zou verschijnen ten „ doemsdage". Men durfde in het gevoel zijner

onwaardigheid den Vader niet naderen en ook den Zoon niet, in wien men

den „ middelaar" voorbij zag; ja, men zou alle geloof aan de barmhartigheid

des hemels hebben verloren en ware in een afgrond van wanhoop weggezon-

ken, zoo nevens den toornenden Vader en den rigtenden Zoon zich voor het

zieleoog der verslagenen van harte niet het aanmimiig gelaat der moeder had

voorgedaan. „Die Maria niet bemint, zeker geen genade vindt," ') dat was

de spreuk, die de vroomsten van die dagen gedurig op de lippen hadden;

maar het geloof keerde haar ook om : „ die de lieve Vrouw bemint , zekerlijk

genade vindt." Wil men weten wat Maria voor duizenden geweest is en

gedaan heeft, eene enkele uit hare vele, in volksboeken verbreide legenden

kan het ons leei'en : Een bisschop was krank en zijne ziele zeer bekommerd

,

want hij zag op zijne zonden en het vreeselijk gerigt. Toen verscheen hem

onze Vrouwe en vroeg hem zoetelijk , waarom hij zoo „ angstvoldig" was ?

En hij antwoordde: „Vrouwe, op uwe genade hoop ik, maar voor /iet oordeel

uws Zoons heb ik angst; want al is hij ontfermhertig, hij is nogthans waar-

achtig en geregtig !" En de lieve Vrouw zeide : „ kind , heb toch geen' angst

:

ik zal wezen eene middelaarster tusschen u en mijnen Zoon /"

Tegenover de heiligen-vereering stond, ook in dit tijdvak evenzeer als in

vroegere eeuwen, de vrees voor den duivel en het geloof aan zijne magt

over de menschheid. Beiden werden in de gemeente onderhouden door de

Kerk zelve, die bij den doop en vele andere plegtigheden steeds hare

overgeleverde exorcismen of banformulieren bezigde , en zij werden bevorderd

door de heksenprocessen en de ontstelde verbeelding der mystieken , wier

ecstatische blikken ook doordi'ongen in de werkplaatsen van den booze. Satan

met zijne gezellen werd afgebeeld in de afzigtelijkste gedaanten. Hij verscheen

gebaard en gehoornd , met bokken- of paardenhoeven
,
gelijk nog heden ; maar

somtijds vertoonde hij zich ook in de gestalte, waarin hem de dichter binnen

de studeercel van Faust laat optreden , als „ een hond , zoo zwart als eene

kool , met tanden , wit als sneeuw en klapperende als eene lazarusklep." Van

duivelen-verbonden is in onze jaarboeken van de dertiende en volgende

eeuwen niet minder spraak, dan in de sententiën of geregtsboeken van de

l) „Non venit ad veniam

qui iiescit amare Mariam."
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zestiende en zeventiende. De geschiedenis van Heer Pelgrim van Leerdam,

die in 1304 „een' kwaden dood" stierf, is nog in onze dagen de stofFe eener

dichterlijke bearbeiding geweest. Deze woeste edelman had den booze „ zijn

vassallen-eed gezworen," en de vorst der hel beloofde hem aardschen voor-

spoed in den ruirasten zin , totdat hij „ met een paard over eene rivier zou

varen"; dan moest hij sterven en zijne ziel afstaan aan haren kooper. Pelgrim

zorgde nu, dat alle paarden uit zijne nabijheid werden geweerd, wanneer

zijne strooptogten hem over rivieren en meren dreven. Zoo leefde hij jaren aan

een, een verloren zoon zonder ootmoed en berouw, berucht wegens duizend

wandaden, vooral kerkroof, die uiterste abominatie der toenmalige klerken!

Maar zie, op zekeren dag laat hij zich in eene schuit over een' breeden

stroom zetten. Plotseling komt een zwart paard op uit het diep, en de vaart

van het dier door het nat is sneller dan die der boot. Het monster nadert,

springt binnen boord en verdwijnt met den zondaar, wiens naam het nage-

slacht naauwelijks op de lippen durft nemen, terwijl zijn burg sedert een

spookhuis is, van waar wilde verhalen uitgaan, totdat het, op last van den

Heer van Arkel, door het ^vijwater en de gebeden der priesters gereinigd is.

Duivelen-verbonden werden natuurlijk altijd voorondersteld , waar sprake was

van heksen en toovenaars, en daarvan was, helaas! maar al te dikwerf spraak.

In 1440 was gansch Utrecht in beroering wegens de geruchten, die omtrent

„vele mannen en vrouwen" uitgingen, dat zij tooverden. De raad der stad

liet met klokslag afkondigen, dat tooverij „zonde tegen het kerstengeloof"

was ; die er zich aan schuldig maakten , zouden voor een jaar verbannen

worden. In 1423 werd te Putten „des papen maagd" als heks vervolgd. Zij

had zekeren Heer Albert betooverd, en moest negentien Rijnsche guldens

betalen. In 1467 vonuisde het hof te 'sHage eene oude vrouw, die zich

drie en twintig jaren lang aan „ wigchelarij" schuldig gemaakt had: „zij las

naar gestolen en verloren goederen." Ook dit heette „ zonde tegen het kersten-

geloof," en men veroordeelde haar tot tepronkstelling op het schavot en

bannissement. In het algemeen, zegt men, waren de straffen, waarmede men

de tooverij vervolgde, hier te lande zachter dan elders. Toch dreigde men

reeds in 1425 te Groningen met den brandstapel, en in 1472 boette „des

papen maagd van Almen" bij Zutphen hare hekserij in de vlammen. Zulke

treurige verschijnselen werden waarschijnlijk menigvuldiger , dan wij tot heden

weten, nadat Paus Imiocentius VIII in 1484 het kettergerigt in Duitsch-

land bevorderde. De beruchte Jacob Sprenger, de man wiens naam den grij-

zen Wessel Gansfort eens met diepen kommer vervulde , werd toen inquisiteur

,

en straks verscheen zijn „ Heksenhamer," het boek, dat aan het heksen-pro-

ces vaste vormen gaf en zooveel dwaasheid en ellende veroorzaakte. Ge-

woonlijk noemt men Erasmus den eersten bestrijder des geloofs aan toovenaars

en heksen; zeker is het, dat hij er somtijds den spot mede gedreven heeft;
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maar in een merkwaardig volksboek, dat „de tien geboden" verklaart, en reeds

lang in handschrift in omloop was, vóór dat Erasmus geboren was, vindt

men „ het geloof aan tooverniën en waarzeggingen en de kunsten der quenen

of wijven, die zij met woorden en met menigerhande manieren van werken

onderwinden", als overtreding van het eerste gebod gekenmerkt.

Terwijl vrees voor den duivel en zijne mannelijke en vrouwelijke dienaren

in de geesten- en menschenwereld de gemoederen verontrustte, dichtte men

ten gevolge van gebrekkige natuurkennis, gemis van opmerkzaamheid en

ervaring, en zeker ook niet zelden ten gevolge van opzettelijk bedrog, aan

de relieken der heiligen en aan andere voorwerpen een onbegrensd wónder-

vermogen toe. Het gebeente van Werenfried te Eist in de Betuwe genas

de pijnlijke aanvallen van de jicht; dat van Bernulf te Utrecht schonk aan

achterlijke kinderen wasdom; de zweetdoek van de H. Kimera te Reenen

heelde voornamelijk kranke kelen; het water van den Willebrordsput te

Heilo verdreef koortsen. Maria's mirakelbeelden waren zóó menigvuldig in

den lande, dat wij ze niet allen zullen opnoemen. Amersfoort, Schiedam,

Loosduinen , 's Gravenzande , 's Hertogenbosch , Aardenburg en vele andere

plaatsen bezaten ieder het hare; Delft had een in de Oude-kei-k, en

straks ook in de Nieuwe, wier geestelijken steeds naijverig waren op de eere

der Oude, en van beide beelden hield men aan de menigte eene breede lijst

van wonderbare genezingen voor, waarop zelfs melding van dooden-opwek-

kingen geschiedt. Nog had men op vele plaatsen wonderkruisen — van dat

der Oude-kerk te Delft werden, tusschen de jaren 1412 en 1511, niet minder

dan één en zestig mirakelen opgeteekend — en miraculeuse hostiën. Van

laatstvermelde bezat de Nieuwezijds-kapel te Amsterdam eenen ouwel, welks

walgelijke geschiedenis door het jubilé van 1845 weder meer bekend werd

dan den verstandigen onder onze Roomsch-Katholieke landgenooten lief kon

zijn; de bloedige hostie van de Nievervaart bij Breda deed hare teekenen

sedert den aanvang der veertiende eeuw, en zij lokte bedevaartgangers met

milde offergaven tot in de zestiende. In de provinciaal-synode van Keulen,

die in 1452 onder de leiding van den Kardinaal Nicolaas van Cusa werd

gehouden , en waarvan de besluiten ook voor het bisdom van Utrecht golden

,

werd het den bisschoppen opgedragen, het volk niet alleen terug te houden

van alle afgodische beeldenvereering , maar ook alle bloedige hostiën aan hunne

oogen te onttrekken, ,, opdat de menigte niet werd verleid" en het slagtoffer

van geldglerigen. Of de bisschoppen van Utrecht zich naar dat besluit ge-

dragen hebben, betwijfelen wij.

Van alle vormen, waarin het bijgeloof van dit tijdperk zich vertoonde,

waren de gezigten of visioenen der devoten en mystieken , sedert den uitgang

der veertiende eeuw zoo zeer menigvuldig in ons vaderland, misschien wel de

merkwaardigste. Nadat het eenmaal aangenomen was, dat niemand het top-
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punt der vroomheid bereikte, tenzij hij van tijd tot tijd in ecstatische toe-

standen verkeerde , waarin liij uit zich zelven werd getogen tot de aanschou-

wing van het bovennatuurlijke, God en „het hemelsche hof", engelen, profe-

ten , apostelen , zalige en rampzalige afgestorvenen , enz. , sinds behoorde de

begeerte naar „ de gracie der schoiiwing" onder de vurigste wenschen der

vromen , en waar deze begeerte het hart verwarmde , deed men ook het moge-

lijke om haar vervuld te zien. Nachtwaken en vasten werden onmatig gerekt

en vermenigvuldigd, en de verbeeldingskracht en het gevoel volgens eene

eigenaardige methode geoefend , zoo ziekelijkheid en overspanning van lig-

chaam en geest die oefening niet overbodig maakten. Toen Lidwina, de

wondermaagd van Schiedam, die vooral door hare zeldzame ligchaamskv/alen

omstreeks het begin der vijftiende eeuw aller aandacht begon te trekken , in

den aanvang van haar lijden gekweld werd door gemoedsbezwaren , twijfelin-

gen en murmereringen tegen het harde lot, dat zij te dragen had, ried

haar biechtvader haar aan , zich aan Gods wil te onderwerpen en vooral „ zich

in het lijden des Heeren te oefenen.'' Toen nam zij een boekske ter hand,

meditatiën over de passie bevattende. Zij verdeelde die meditatiën in zeven

deelen voor de zoogenaamde kanonieke uren of getijden, en las en herlas

en bepeinsde ze des daags en des nachts. Ofschoon dit werk der devote maagd

in den aanvang zwaar viel en zelfs verveling baarde, haar pastoor wekte

haar op om te volharden , en zekerlijk liet hij het niet ontbreken aan de ge-

wone vermaningen van dien tijd, dat men bij het lezen en mediteren over

Jezus' leven en lijden alle krachten der verbeelding zou inspannen, om den

Heer als met het oog te zien, zijne woorden als met het oor te vernemen

en er naar te staan, dat men Hem en hetgeen aan en door Hem geschied

was , „ tegenwoordig zou hebben." Lidwina volgde die vermaningen ; het

passie-boek werd voor haar wat in onze dagen het looden plaatje voor de

dusgenoemde gebiologizeerden is : zij staarde er op , totdat haar gevoel en

verbeelding in een' staat van overprikkeling waren gekomen, waarin zij de

ideën en phantasie-beelden in haar binnenste niet meer wist te onderscheiden

van hetgeen werkelijk buiten haar bestond. Na eene achtjarige oefening werd

Lidwina „ eene schouwster." Zij werd gedurig , vooral in de stille uren van

den nacht en op hooge feestdagen , in geestvervoering opgetogen , en de visi-

oenen, die zij wist te verhalen, als zij uit haren schijnbaar bewusteloozen

toestand bijkwam, waren zoo menigvuldig en zoo veelsoortig als hare inwen-

dige gedachten en voorstellingen, hare lectuur en levenservaringen, wajrvan

zij de reflectiën waren. Christus met zijne heiligen verscheen aan hare leger-

stede om haar te troosten, engelen droegen haar opwaarts ten hemel, of

voerden haar door velden met rozen en leliën naar het paradijs , en gesprekken

met afgestorvenen , in het vagevuur gehouden , stelden haar in staat de leven-

den bekend te maken met het lot hunner dooden. Wat alzoo aan Lidwina
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geschiedde , geschiedde aan velen van dien tijd. Waar in kloosters en verga-

deringen „ de devotie" — wij zullen straks zien wat dit woord in die dagen

beteekende — regt bloeide, daar was men bijna zeker „ schouwers" en

„ schouwsters" aan te treffen. Zoo hadden de Regulieren te Windesheim

hunnen Gerlach Peters en Hendrik Mande ; de Karthuizers te Roermond hun-

nen Dionysius ; de Dominikaners te 's Hage hunnen Johannes van Neck ; de

Prémonstreiters te Lidlum hunnen Eelko , enz. Aan het bovennatuurlijk ka-

rakter der visioenen werd zelden getwijfeld ; maar daar de inhoud der gezigten

en openbaringen afhankelijk was van den zedelijk-godsdienstigen en intellec-

tuelen staat der visionarissen , zoo kon het geschieden dat die beuzelachtig en

zelfs onrein was, en dan schreef men ze niet aan de inwerking van God en

de heiligen , maar aan die van den duivel en zijne knechten toe. Toch ge-

beurde het nu en dan, dat het gezond vei'stand, zelfs bij de meest geloovigen

in dezen , door de nevelen der vooroordeelen voor een oogenblik henenbrak

,

wanneer hun eene meer juiste beoordeeling van diergelijke verschijnselen

mogelijk werd. Een enkel voorbeeld daarvan moge hier zijne plaats vinden.

Toen Johannes Busch , onze beroemde kloosterhervormer van het midden der

vijftiende eeuw, eenmaal te Alkmaar vertoefde, hoorde hij daar veel verhalen

van eene visschersvrouw , die „met de gracie der schouwing was begenadigd"

en driemaal 's weeks „ ten hemel werd getogen." Niemand ter wereld had

meer eerbied voor zulke ,, genadegaven" dan de goede Busch , en hij zocht

eene ontmoeting met de bevoorregte. De eerste indruk schijnt niet gunstig

geweest te zijn. De vrouw gaf hoog op van hare gezigten , en hoe de pastoor

van Alkmaar van hare openbaringen somtijds stoffen voor zijne sei'moenen

maakte. Busch meende nu dezen geest te moeten beproeven, en hij vroeg

het moedertje : ,,hebt gij God gezien ?" Het antwoord luidde toestemmend.

„ Hoe is God dan gekleed?' vervolgde de monnik , en de vrouw zeide : „ gij

zijt een geleerd man en weet dat zelf wel!" Daarmede liet Busch zich echter

niet afschepen. Hij drong bij haar aan , totdat zij ten laatste uitriep : „ God

draagt een' graauwen rok." „Toen," zegt Busch in het verhaal, dat hij zelf

ons nagelaten heeft , „ toen begon ik te twijfelen aan de waarheid harer visi-

oenen , en ik zeide : in den hemel zijn geene schapen , dus is er ook grijze

noch witte wol; ik vrees dat de duivel u misleidt." Dat woord viel der

vrouw hard. Zij begon te schreijen, en verhaalde dat haar vóór eenige jaren

een groot ongeluk was overkomen, waaraan zij echter in zekeren zin haren

tegenwoordigen genadestaat mogt toeschrijven. Een kind van aanzienlijke

ouders was bij haar besteed geweest, en op zekeren nacht had zij in haren

slaap het wicht „ doodgelegen ." ') Sedert was hare ziel door vrees voor God

en de menschen gefolterd, en zij had weken aan een in radeloosheid doorge-

1) Het „doodleggen van kinderen" kwam in die tijden zóó dikwerf voor , dat Utreclit-

sche synoden er zware kerkstraffen op stelden.
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tragt, totdat haar van den hemel troost werd verleend. Van dien tijd waren

de visioenen aangevangen , en zij was zeker „ dat zij van God waren." Deze

verklaring schonk Busch eenig licht. Hij ried haar aan, 's avonds, wanneer

de openbaringen verwacht werden, geknield drie ave -maria's te lezen en daarna

„een kwart bier met wat boter", zoo heet mogelijk te drinken, en vervol-

gens naar bed te gaan. „ Zoo die visioenen van God zijn ," zeide hij , „ zul-

len zij wederkomen ; zoo zij van den duivel worden ingegeven , zullen zij

uitblijven." De vrouw nam den voorgeschreven drank en sliep , als ware zij

nooit schouwster geweest. Daar zij arm was , bewerkte Busch , dat haar uit

de drie zusterhuizen van Alkmaar driemalen 's weeks , een jaar lang, het be-

noodigde bier werd verstrekt , en de gezigten en openbaringen hadden voor

goed een einde genomen.

II.

ZEDELIJKHEID EN ZONDEN.

Van de talrijke schrijvers , die in de veertiende en vijftiende eeuw op

Nederlandschen bodem de pen voerden, hebben de meeste en beste hunne

krachten aan de zeden- en beoefeningsleer gewijd. Tevreden met de leerstel-

lingen der Kerk op dogmatiesch gebied, dachten zij uiterst zelden aan de

uitbreiding en zuivering van den inhoud des geloofs , maar des te meer aan

alles , wat zij tot de praktijk des Christendoms meenden te behooren. Zich zel-

ven en anderen bekend te maken met „ den weg der volkomenheid ," d. i. met

liet ware Christenleven , hoedanig het is en door welke middelen men er toe

komt, dat was het vooral wat zij beoogden. Dat er onder die auteuren ge-

weest zijn, wien het hoogste ideaal der Christelijke zedelijkheid geenszins

onbekend was , zal men meer en meer inzien , naarmate hmine werken uit

de schaduwen der bibliotheken te vlijtiger aan het licht gebragt zullen wor-

den. Ook toen waren er, die het volbrengen van den wil des Hemelschen

Vaders het wezen der ware vroomheid noemden en leerden , dat alleen die

mensch zijne tijdelijke en eeuwige bestemming bereikt, die zijn gansche be-

staan, al zijne krachten en werken op God en het goddelijke rigt. Dezul-

ken verkondigden krachtig, „ dat reinheid van hart en heilige liefde het doel

van alle godsdienstige oefeningen moesten zijn, en dat bidden, vasten, wa-

ken , beêvaart , kerkgang enz. den Christen tot niets nut waren , zoo zij hem

aan dat doel niet nader bragten." Vroeg men hun, uit welk beginsel de ware

bekeering voortsproot, dan noemden zij niet „de vrees voor de eeuwige pijn"

of „ de begeerte naar de eeuwige glorie" , die prikkels van verfijnde zelfzucht

,

waardoor menigeen slechts tot eene schijnbekeering werd gedi-even, maar

„ het geloof aan Gods vaderliefde ," waaruit „ de minnende begeerte om Hem

te dienen" en de blijdschap der werkzame dankbaarheid ontstaan. Vroeg men.
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hun, hoe men „een hervormde mensch," d. i. in de taal van dien tijd een

waarlijk bekeerde, een echt Christelijk mensch kon worden, dan antwoordden

zij , dat zelfverloochening „ uit heiligen haat tegen de zonde", het kruisigen

des vleesches met al zijne begeerlijkheden de aan- en voortgang, en de na-

volging des Heeren
, „ de kerstvormigheid ," de voleindiging van het Chris-

tenleven was. Dat geestelijken en leeken , die zulke stemmen vernamen , er

niet zelden heiligende indrukken van ervoeren — wie zal het betwijfelen?..

Maar niet allen vernamen ze , en niet allen ware bij magte , haren eenvou-

digen en toch zoo zeer diepen zin te verstaan. Ook in dat tijdperk , als in

andere , heerschte bij tallooze gemeenteleden , die op Inmne wijs inderdaad

zeer godsdienstig waren , eene conventionele , bijna zou men zeggen, eene mode-

vroomheid, die door den een van den ander werd overgenomen, en zonder

zelfstandige beoordeeling voor de hoogste gehouden. Waar dit plaats had,

nam het zedelijke leven, onder den invloed van minder zuivere beginselen , eene

eigenaardige gestalte aan, die wij in hare hoofdtrekken hier schetsen willen.

De conventionele vroomheid onzer vaderen van de veertiende en vooral de

vijftiende eeuw heette bij hen zelven , zoo als wij haar boven reeds noemden ,

„ devotie" of somtijds met nadruk „ de moderne devotie." Die haar bezaten

,

waren allen in meerdere of mindere mate , óf ten gevolge van hun natuurlijken

aanleg, óf ten gevolge van den zedelijk-godsdienstigen dampkring, waarin zij

ademden , mystieke en ascetische menschen. Zij voedden zich den geest vooral

met de leeringen van Euysbroeck en diens navolgers, Hendrik Mande, Hendrik

van Herp en anderen , die in zoete taal , de landtaal , over den weg der zalig-

heid hadden geschreven , en kwamen , onder de leiding van die energieke

geesten, tot eene beoefeningsleer , die men eene metJiodisüsche mag noemen.

Als zij zich van de wereld tot God bekeerden, sloegen zij een pad in, waarop

men gewoonlijk di'ie stadiën onderscheidde. Zij hadden aan te vangen met

hetgeen men het werkende leven heette : dan leerden zij „ de zoude afsterven'

'

en „ zich in deugden oefenen" , met waken , vasten , bidden en „ werken van

barmhartigheid en minne." Zij moesten voortgaan met het geestelijke of in-

wendige leven , waarbij „ inkeering in zich zelven , afscheiding van alle ci'eaturen"

en versmading van de zigtbare wereld hoofd-vereischten waren. Zij zouden

eindelijk „opklimmen" tot het schouwende leven, dat, gelijk wij boven reeds

aanduidden , het toppunt aller geestelijke ontwikkeling werd geacht en waarin

ecstase , visioenen en openbaringen als kenmerken der hoogste levensgemeen-

schap met God, als waarteekenen van heiligheid golden. Die nu deze leer

aanhingen — en zeer velen uit alle standen deden het — waren , zoodra zij

de tweede sport van die geestelijke ladder poogden te beklimmen , door-

gaans .weinig genegen om in de gewone zamenleving te volharden, en daarvoor

ook naauwelijks geschikt meer. Zij wilden „ ingekeerde menschen" zijn , „ af-

gekeerd" van alle zinnelijke dingen en bemoeijingen. In huisgezin of maat-

42
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schappij God waarlijk te dienen scheen hun bijna onmogelijk. Zoo wenschte

zij dan of ten klooster te gaan, of, zoo dit niet geschieden kon, in hunne

eigen woningen een kloosterlijk leven te voeren.

Waar de geest der devotie krachtig ontwikkeld was, beoefende men door-

gaans eene strenge ascese. Vasten en waken werden vermenigvuldigd. De

ongehuwden bewaarden hunne kuischheid , de gehuwden leefden in onthouding.

Velen zochten , door vrijwillige ligehaamskwellingen , de begeerten des vleesches

te dooden. Zij sliepen op een handvol stroo of naakte planken; zij droegen

een haren hemd of gordel op het bloote lijf; zij liepen barrevoets of hadden

erwten in de schoenen en andere voorwerpen , die der voetzool pijnlijk waren.

Menigeen had onder zijne legerstede den geesel verborgen om dien , wanneer de

huisgenooten nog sliepen, aan te wenden tot bloedige zelfkastijding. De meeste

uren van den dag en avond werden door hen aan geestelijke oefeningen ge-

wijd , die echter bij velen afgewisseld werden met nuttigen arbeid , weven

,

naaijen , boeken afschrijven en andere bezigheden , welke de zamenleving in

klooster of huisgezin eischte. Zij waren ijverig in het lezen van den Bijbel

,

het getijdenboek, het psalter, enz. en woonden gaarne de predikatiën in kerk

en kloosterkapel bij , en gingen „ met brandende begeerte" ter misse en

communie.

Naar het uitwendige lieten zich de devoten van hunne tijdgenooten , die van

eene meer liberale godsdienstrigting waren — want ook toen bestond dat

verschil — ligtelijk onderscheiden. De bewegingen hunner ledematen waren

op de zeldzaamste wijs afgemeten , hun gang uiterst afgepast. Sommigen lie-

pen zóó gebogen langs de straten „ alsof zij met den Heer hun kruis naar

Calvarië droegen." De oogen werden zorgvuldig neergeslagen, vooral in tegen-

woordigheid van personen der andere sekse. Op het gelaat van velen lagen de

sporen van overspannen gevoel , de gloed of de bleekheid eener onmatige

prikkeling van het geestelijk, en schadelijke verdrukking van het ligchamelijk

leven. Alle sti-akheid viel echter bij hen weg, wanneer zij hunne geestver-

wanten ontmoetten en zich met elkander onderhielden over „hun geestelijken

staat." Dan flikkerden hunne oogen van ijvervuur en zij verhaalden elkander

van hun inwendig leven en ervaringen, „de zoetigheid of innigheid," die zij bij

deze of gene gelegenheid hadden gevoeld
, „ de temtaciën" , waarin zij hadden

overwonnen of nederlaag geleden. Niet zelden liep het gesprek over hunne

geestelijke opzieners en predikers, en te dikwerf werden liefdelooze oordeelvel-

lingen geuit over hen, die in leer of leven eene andere rigting volgden.

Blijkt het uit alles , wat wij van onze devote voorouderen weten , dat zij bij

al hun streven naar hetgeen men toen „ de volkomenheid" heette , de ware

kwalijk kenden en nog minder bereikten , men late zich door de opmerking , dat

hun godsdienstig bestaan zijne schaduwzijde had , niet vervoeren tot den waan,

dat eene lichtzijde daaraan zou ontbroken hebben. Bij al de afdwaling van de
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hoogste Christelijke waarheid, de ziekelijkheid, overdrijving en zonden, die

in hunne beginselen en levensopenbaring kunnen aangewezen worden , is het

niet tegen te spreken , dat ook bij hen het reinigende zout }net geheel gemist

werd. Bewaarders van den heiligen ernst in eene wereld vol ligtzinnigheid

,

opgewekten en opwekkenden tot een praktisch Christendom werden ook onder

hen gevonden , en als het betere deel der toenmalige Christenheid zich eer-

waardig maakte door eene ijverige aanprijzing en beoefening van sommige

deugden, die bij uitnemendheid Christelijk mogen heeten, men twijfele er

niet aan, de devoten hebben aan dat betere deel niet het kleinste contingent

geleverd. Doch welke waren die deugden ? Ik meen , dat de lezer gaarne

eenige oogenblikken met mij zal stilstaan bij de beantwoording dier vraag.

Ootmoed en nederigheid werden in de sermoenen en stichtelijke tractaten

onzer vaderen van de veertiende en vijftiende eeuw duizendmalen besproken

en geroemd. In eene kloosterrede van Brinckerinck , den beroemden leerling

van Geert Groote , heet het : „ wie genade van onzen lieven Heer wil ver-

krijgen en behouden , die vlijtige zich tot ootmoedigheid , want geen ding trekt

God zoo zeer tot ons als deze deugd. Hoe een boom voller geladen is , hoe

dat zijne takken lager hangen ; en desgelijks de korenaren op het veld : die

vol zijn hangen neder, die opgerigt staan zijn ledig." Toen Ruysbroeck zijn

door onze voorgeslachten veel gelezen boek „ van twaalf deugden" schreef,

ving hij aan met „de deugd, daar Christus, onze Heer en getrouwe vriend

eerst mede begon", de ootmoedigheid, „liet fundament aller deugden". Het

„ tracht onbekend te zijn," ^) dat Thomas a Kempis aanprees, was eene ge-

liefde spreuk aller vromen, en als zij elkander in het dagelijksche leven in

stilte groote en kleine diensten deden — wij zouden het uit vele voorbeelden

kunnen bewijzen — zochten zij haar in praktijk te brengen , zoo als ook Tho-

mas zelf deed en zijne ordebroeders, Hendrik Mande en Gerlach Peters. Als

deze mannen hunne geestrijke schriften stelden en aan tijdgenooten en nageslacht

daarin het edelste zielevoedsel schonken , was het niet hunne hand , die op

de titelbladen de namen der auteuren schreef.

Nevens den ootmoed en de nederigheid werd inzonderheid de lijdzaamheid

in eere gehouden. Aan „ de edele deugd der verduldigheid" wijdde men on-

telbare grootere en kleinere opstellen , volksverhalen en liederen , waarvan vele

nog heden niet zonder stichting gelezen kunnen worden , en die gezamenlijk een

zegen geweest zijn voor onze voorgeslachten in een tijdperk , waarin de mensch-

heid diep gebogen ging onder de geesels van den oorlog, heerscliende ziek-

ten en pauperisme. In een nog onuitgegeven traktaat „ over vier heimelijke

gedachten , die in Christus waren" , een merkwaardig stuk , waarvan de auteur

de inwendige deugden des Heilands uit zijn leven en werken poogde kenbaar

te maken , wordt 's Heeren kindei'lijke onderwerping aan zijns Vaders welbe-

1) „Ama nesciri."

42»
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hagen als zijn eerste levensbeginsel geprezen : „ Christus gaf zich lijflijk en

geestelijk [naar ligchaam en ziel] over aan den wil zijns Vaders, daar Hij

sprak : Vader , niet mijn wil , maar de uwe moet geschieden ! Dat was het

allerminnelijkste woord , het liefelijkste en lustelijkste voor den Hemelschen

Vader , dat ooit werd gesproken." „ Lijdzaamheid" — zoo heet het in een

ander boekske — „ is de wortel en behoedster aller deugden. Zij is het die

de gramschap stilt , de tong breidelt , de gedachten siert en den vrede werkt.

Zij is te prijzen boven de magt om mirakelen te doen en dooden te verwekken !"

Niet minder dan den ootmoed en de lijdzaamheid wist men „de minne", de liefde

tot God en den naaste aan te bevelen. Onze edelste volkspredikers en schrij-

vers waarschuwden tegen dien onreinen godsdienstzin , die, bij alles wat hij

„ om Gods wil" ondernam , slechts op „ het loon der goede werken" zag

;

zij leerden , dat alle werken inderdaad ophielden goed te zijn , zoo zij niet „ uit

minne" geschiedden, en dat „de minne zelve kuisch moest zijn," d. i. zon-

der bijoogmerken, alleen om den wille van God zelven gekoesterd, zoude zij

zalig maken. Wat de liefde tot den naaste betreft, deze, zeiden zij, moest

in de liefde tot God haren wortel vinden : „ alle menschen zijn schepselen

Gods , bestemd om zijn beeld te dragen , en in niemand werd dit beeld ooit

geheel en al uitgedelgd. De Allerhoogste heeft allen lief, en die zijne alge-

meene liefde tot allen bedenkt , mint allen zonder onderscheid." Waar vele

voortreffelijken aldus eene leer der heilige liefde verkondigden , die evenzeer

goddelijk als rein menschelijk mag heeten , daar moest zij ook in veler harten

weerklank vinden , en , al werd zij niet door allen in hare volle zuiverheid

begrepen en in oefening gebragt, hare vruchten konden niet uitblijven. Zij traden

op velerlei wijze aan het licht , hier in de gestalte der dienstvaardigheid en

des medelijdens , daar in den vorm van verzoeningsgezindlieid en edele zelfopoffe-

ring voor anderen , en bovenal als werken van weldadigheid aan armen, kran-

ken en andere ongelukkigen. Het is ons een aangename pligt op de laatste

des lezers opmerkzaamheid te vestigen. Wat wij van de philanthropische

bedrijvigheid onzer vaderen hebben te berigten, is welligt meer dan iets anders

geschikt ons te overtuigen , dat het wel eene zeer grootö dwaling is , wanneer

men de eeuwen tusschen die der kerstening en der Hervorming van ons voor-

geslacht „ een tijdvak van steeds toenemende verbastering des Christeudoms"

in onze landen noemt.

De meest eenvoudige en daarom ook meest gewone wijs , waarop de wel-

dadigheid zich werkzaam betoonde, was die der uitdeeling van liefdegaven.

Zij geschiedde niet alleen door vele gemeenteleden en geestelijken ten gevolge

van persoonlijke aandrift tot het goede werk, maar ook van wege de kapit-

telen der collegiaal-kerken en de broederschappen , die allerwege gevestigd

waren , en inzonderheid van wege de kloosters en gemeenten.

De mildheid onzer kloostei'lingen is na driehonderd jaren nog niet verge-
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ten, en zij zou nog meer geroemd worden, zoo de aandacht zich tot heden

niet bijna uitsluitend op de geschiedenis onzer aanzienlijkste abdijen had be-

paald, terwijl die van minder beroemde gestichten veelal niet werd opgemerkt.

Niet alleen de monniken van Egmond en Adewerd voedden hongerigen , niet

alleen de nonnen van Rijnsburg en Leeuwenhorst kleedden naakten. Die van

Windesheim bij Zwol, van Eemstein bij Dordrecht, van Diepenveen bij De-

venter, van Blokker bij Hoorn en honderd anderen deden hetzelfde, ja geen

gesticht, hoe klein ook, of het had zijn „ vreemdelingenhuis" en „ gastenzaal"

voor arme reizigers , en zijne vaste dagen in de week , waarop de schamele schaar

met uitgestrekte handen zijne poorte belegerde. De nonnen van Diepenveen

schonken in dure tijden soms zelfs haar zaaikoorn weg , opdat zij hare arme

naburen bij het leven hielden. De Regulieren van Blokker deden niet zelden

handi-eiking aan duizend behoeftigen gelijktijdig. De Ridders van het Duitsche

Huis te Utrecht en elders gaven , telkens wanneer een hunner broeders ge-

storven was , zijn beste kleed en veertig dagen lang een' overvloedigen maaltijd

aan een' arme ; ook deelden zij een tiende van elk broodbaksel , dat hunne oven

verliet, aan de behoeftigen. Toen op zekeren avond van het jaar 1424 de

poortier van Windesheim twee arme leerlingen der Broeders van het Ge-

meene leven te Zwol , wegens het late uur, had afgewezen , zoodat die kna-

pen in een' hooiberg moesten overnachten, schreef Theodorus van Herxen,

de rector der genoemde Broeders, deswege een' ernstigen brief aan den prior

des gestichts. Deze achtte de zaak zóó gewigtig, dat hij onverwijld al de

monniken zamenriep, om hun bij vernieuwing den pligt der gastvrijheid en

weldadigheid op het hart te drukken. Men moest , zeide hij , alle vreemdelin-

gen gaarne opnemen, liefderijk bejegenen en voeden, en den armen zoo mild

mogelijk handreiking doen. „ Zoolang gij dat doet," — zoo vervolgde hij —
„zal de Heer met u zijn en u zegenen; maar doet gij het tegendeel, gij zult

Gode mishagen. Als het woord geeft van ons klooster wijkt, zal ook de

belofte 11, zal gegeven ivorden voor ons verloren gaan." Merkwaardig is een

der gronden, waarmede de oude man zijne vermaningen aandrong: de onder-

vinding had overvloedig geleerd , dat zij , die tot het klooster gekomen waren

,

om alleen hunne ligchamelijke nooddruft te vervullen , het gesticht als betere

menschen hadden verlaten, omdat zij in de goede redenen der broeders en

„de tafellectuur" van den „ hospitalarius", die de gasten verzorgde, ook voedsel

voor hun hooger leven hadden ontvangen.

De uitdeelingen , die in steden en dorpen van wege de gemeenten geschied-

den , waren de vruchten der inzamelingen , die op zon- en feestdagen in de

kerkgebouwen plaats hadden , of van renten en opkomsten van daartoe ver-

strekte erfmakingen en schenkingen. In de oudste tijden waren de geestelijken

de uitdeelers, maar in de veertiende eeuw was dit, naar 't schijnt, zelden het

geval meer. Reeds toen was het gewoonte geworden , dat „ goede mannen" uit
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de meest geaclite leeken, door de burgerlijke gemeente benoemd, onder de

namen van kerkmeesters , huiszittenmeesters , Heiligen-geest- en potmeesters

optraden, om wat men in „de borden" onder of na de godsdienstoefeningen en

van elders ontvangen bad , aan „ de regte armen" te doen toekomen. Onder

die regte armen verstond men ouden van dagen , zieken , weeskinderen en

vondelingen. De beide laatsten werden gewoonlijk tot bun acbtste jaar of

daaromtrent besteed. Daarna deed men ben op een ambacht , wanneer zij zicb

door bunnen arbeid inwoning verwierven en in middag- en avonduur bij de bur-

gerij om den kost bedelden. Doch ook dan hielden de Heiligen-geest-meesters, of

hoe zij heeten mogten , het oog op hen. Te Haarlem , en waarschijnlijk ook

elders , werd hun op de zondagen zelfs gelegenheid gegeven , om te leeren

lezen. Aan de huiszittende armen en kranken werden niet alleen penningen,

maar vooral eetwaren , kleederen en brandstoffen verstrekt.

In hoeverre de veelvuldige uitdeelingen , die van wege kloosters en gemeenten

geschiedden , doelmatig waren ingerigt , laat zich niet bepalen , zoolang ons de

gebruiken en instructiën der uitdeelers niet of slechts zeer weinig bekend zijn.

Maar aan eenigen vooruitgang ten goede , schijnt het ook in deze zaak niet

ontbroken te hebben. ^) De overdragt van de armverzorging uit de handen

der klerken in die van aanzienlijke leeken , bewijst minstens eene zekere

zorg bij de gemeenteleden voor het liefdewerk. De benaming „ regte ar-

men ," die zoo dikwerf in oude stukken voorkomt , toont dat men eenigen geest

van onderscheid wist te gebruiken , evenzeer als sommige wetsbepalingen

,

waardoor men de bedelarij van luiiiards en landloopers zocht te weren. Te

Delft bedeelden de Heiligen-geest-meesters, sedert het midden der vijftiende

eeuw, in eene alleen ten hunnen behoeve geslagen munt, waarvoor de behoef-

tigen zich in winkels en op markten het noodige, maar in herbergen geene

sterke dranken konden verschaffen. Welligt vond die maatregel elders navolging.

Terwijl de weldadigheid zich alom in de uitdeeling van liefdegaven open-

baarde . werden in meer aanzienlijke gemeenten gasthuizen aangelegd , waarin

aan doortrekkende vreemdelingen , oude mannen en vrouwen en kranken ,

tijdelijk of voortdurend, inwoning, kost en verpleging werden verstrekt. Nog

vóór 1130 zal Leiden een gasthuis gehad hebben , en anderhalve eeuw later waren

er reeds vele in den lande , te Delft , Arnhem , Deventer , Bergen op Zoom

en elders, en in de veertiende en vijftiende eeuw werden zij zoozeer verme-

nigvuldigd , dat men niet nalaten kan den uitstekenden ijver onzer vaderen

tot dit liefdewerk te bewonderen. In vele gemeenten werden daarenboven

door Heiligen-geest-meesters of andere armverzorgers en vooral door bijzon-

dere personen, zoogenaamde kamers gebouwd, woningen voor behoeftigen, die

met onze tegenwoordige hoQes kunnen vergeleken worden. Slechts weinige

gasthuizen dienden uitsluitend voor zieken , maar voor de rampzalige lepra-

1) Vgl. boven, blz. 204.
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lijders, die sinds de kruistogten menigvuldig waren, had men in de grootere

steden leprozenhuizen , waarin de kranken echter niet geneeskundig verpleegd

,

maar slechts bewaard werden. Afzonderlijke krankzinnigen-gestichten schijnen

ten onzent onbekend geweest te zijn, totdat in 1461 te Utrecht, ten gevolge

der liefderijke beschikkingen van Willem Arendsz., bij het St. Nicolaaskerkhof

een huis werd gekocht, waarin men zes „dolle en razende menschen" kon

opsluiten. Elders echter had men bij de Cellebroeders en in andere gestich-

ten „dol-huisjes," waarin men de lijders opsloot, niet in de hoop van ze te

genezen , maar om ze voor anderen onschadelijk te maken. Te Utrecht ook

werd eerst in 1491 een afzonderlijk weeshuis gesticht, wat toen nog zelden

voorkwam; maar reeds in 1366 had men er ,,eene warme stove" aangelegd,

een ruim vertrek, waarin ten gerieve van arme, huislooze menschen nacht en

dag gestookt werd , en waarin zij ook één of meer nachten achtereen slapen

konden, even als in de zoogenaamde „beijers", groote kamers met slaapsteden

,

die men bij vele gasthuizen te Amsterdam en elders aantrof. De stichters van

al deze inrigtingen waren doorgaans bijzondere personen, leekenen geestelijken,

edelen en burgers , die landen en huizen schonken en andere gaven , welke door

latere weldoeners doorgaans vermeei'derd werden. Het beheer was meestal bij de

gemeentebesturen of van hunnentwege bij de Heiligen-geest-meesters , soms ook

bij gecommitteerden van broederschappen, zelden bij kloosterlingen of klerken.

Waar de beginselen der zedelijkheid aldus wortelen geschoten hadden in

veler boezem , en zij in het leven onzer vaderen zoo schoone vruchten kweek-

ten, als bovenstaande berigten ons leerden kennen, daar was de natie onwe-

dersprekelijk op den weg om meer en meer eene Christelijke te worden. De

adem des Heiligen Geestes was uitgegaan over den lande , en waar hij de har-

ten aanroerde, moest de geest der wereld plaats maken voor een' beteren

zin, den zin van liefde voor God en zijne geregtigheid. Maar niet a^^er harten

roerde hij evenzeer aan. Velen bleven , in zinnelijkheid verzonken , ontoegan-

kelijk voor zijn' invloed , en ook zij zelfs , die zich bogen voor zijne getuige-

nissen in hun gemoed , waren niet overal en ten allen tijde aan die getuigenissen

gehoorzaam. Zoo had dan ook toen nog, als vroeger, de zonde haar eigen

gebied, en het toenmalig voorgeslacht zijne zedelijke krankheden. Welke

waren die? Welke gebreken waren bij de drie standen der kerkelijke maat-

schappij , geestelijken , kloosterlingen en leeken , de meest heerschende ?. .

.

Ziedaar eene vraag, die wij niet onbeantwoord kunnen laten zonder den eerbied

te krenken, welken wij der geschiedenis verschuldigd zijn.

Onder de gebreken , die onze voorvaderen zelven
,
geestelijken en leeken

beiden, als de meest ergerlijke zonden der klerken gekenmerkt hebben , waren

hebzucht en ontrouw aan de coelibaatswet der Kerk de meest algemeene.

Een volksdichter van de veertiende eeuw zegt, dat onze predikers, wanneer
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zij tegen de ongeregtigheden der menigte het woord voerden
,
gemeenlijk zwe-

gen van de gierigheid , en hij meende dat zij er reden voor hadden , want

:

Spraken si van der ghierighede te vele,

Si nepen hem selven bij die kele !

Dat de goede man niet dwaalde, is genoegzaam zeker. De hebzucht had

inderdaad zich meester gemaakt van te veler gemoed onder alle orden der

geestelijkheid, en zij openbaarde zich in verschillende gedaanten. Niets was

in die tijden meer gewoon dan simonie. De bisschoppen en andere prelaten

verkochten de kerkambten aan de meestbiedenden , en de wijbisschoppen wei-

gerden vaak hunne diensten, kerk- en altaarwijdingen enz., zoo men hun de

hand niet vulde. Die rijke kerkambten bezaten, gebruikten hunne inkomsten

gaarne om zich meerdere aan te koopen. Mannen, die aan ver van elkander

liggende oorden drie, vier kanonikdijen bezaten en daarenboven één of meer

pastoraten, waren er in menigte. Dezulken werden door hunnen overvloed weel-

derig en traag, en daar zij niet al hunne ambten in persoon konden waarne-

men , kwamen zij er dikwerf toe , om zich met de vervulling van geen enkel

in te laten. Zij stelden bij de kapittelen voor klein geld hunne vicarissen aan,

en verpachtten hunne pastoraten zoo voordeelig mogelijk. Dat op die wijs de

kerkdienst aan vele plaatsen in verval moest komen , en hier en daar onwaar-

digen met de zorg voor de teederste belangen der gemeenten werden belast, be-

grijpt men , en zou met vele voorbeelden bewezen kunnen worden. Geert Groote

en vele anderen bestreden zulke misbruiken met kracht , maar meestal te vergeefs

,

zoodat zij voortduurden tot diep in de zestiende eeuw. Hetzelfde geldt van de

andere hoofdzonde der geestelijken , hunne ontrouw aan de coelibaatswet.

De gedwongen echteloosheid is ook onzer Kerke tot schade geweest van het

tijdperk harer stichting tot aan dat der Hervorming. In de oudste tijden

schijnen vele onzer klerken, ja misschien wel de meeste, onkerkelijke huwe-

lijken aangegaan te hebben. Zij deden dan wat wij gezien hebben dat ook

zoo vele leeken deden : zij vermeden de sacramentele echtslulting en verbonden

zich door een zoogenaamd geheim huwelijk. Daardoor maakten zij zich wel

schuldig jegens de bepalingen van het algemeene kerkregt en die van onze

Utrechtsche synoden , maar de publieke opinie achtte hen daarom niet minder.

Zoo kon het nog in de dertiende eeuw geschieden , dat in Groningen , Fries-

land en elders priesters , die priesterskinderen Avaren , en openlijk met hunne

vrouwen, zonen en dochteren leefden, echter ongestoord hun ambt bekleedden

en de algemeene achting genoten. Iets diergelijks heeft waarschijnlijk nog

in de veertiende en vijftiende eeuw hier en daar plaats gehad; maar meer

talrijk waren toen de klerken, die men „ focaristen" of „ concubinariën" heet-

te , omdat zij met hunne keukenmaagden of andere vrouwen tijdelijk in on-

geoorloofde beti'ekking stonden.
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Dezelfde zonden, die het leven der vcereldlijke geestelijken bezoedelden,

onteerden ook maar al te dikwerf dat der kloosterlingen. Ofschoon armoede

,

d. i. afstand van alle persoonlijke bezittingen, door alle orden geëischt werd,

de lezer heeft in een vroeger Tafereel reeds gezien ,
^

) dat zelfs de bedelor-

den, die hierin het strengst heetten te zijn, evenmin als andere zich van den

kanker der hebzucht wisten vrij te houden. Ook hare leden aasden op schen-

kingen en legaten , en ook in hunne gestichten werd , vaak tot schade van de

gezeten burgers, koopmanschap gedreven en vooral herberg gehouden, waarbij

bier en wijn tot lager prijzen konden geleverd worden , ten gevolge van de

vrijdommen, welke men had weten te verwerven. Waar de rijkdom eenmaal

de kloosterpoort was ingedrongen , openbaarden zich doorgaans al spoedig andere

gebreken, weelderigheid, zucht tot uithuizigheid , traagheid en ontucht. Dat

vooral de laatstgenoemde zonde in vele gestichten eene deerlijke verwoesting

aanbragt, valt helaas! niet te betwijfelen. Maar al te bekend is de bul,

waarin Gregorius XII, in 1408, den monnik Eilard Fokkens tot hersteller der

tucht in de Benedictijner-kloosters van Friesland aanstelde. Daarin komen klag-

ten voor, dat in de nonnenkloosters mannen woonden, die met de vrouwen

hoererij bedreven. Velen leefden met hunne boelen en kweekten hun kroost

,

zoo de ontaarde moeders het niet vóór de geboorte doodden , tot monniken en

nonnen, die straks de zonde der ouders vernieuwden. Al dat kwaad, zegt

de Paus , bleef doorgaans ongestraft , en het gerucht , dat van zulke verblij-

ven der ongeregtigheid uitging, schrikte vrome mannen en vrouwen van het

kloosterleven af. De Cellebroeders te Leiden waren in de vijftiende eeuw be-

faamd om hun slordig leven en obscoene taal. Een Tertiarissen-convent te

Zwol heette, in de dagen van Geert Groote „een eerlijk boi-deel" der Minder-

bi'oeders aldaar. Op de begraafplaats der nonnen te Loosduinen werd, na

den ondergang van het gesticht, eene menigte van kinderbeenderen gevonden,

en hetzelfde verschijnsel werd bij het convent der Doininikaner-nonnen te

Asperen en het klooster Bethlehem te Nijmegen opgemerkt! Nevens de on-

tucht heerschte in vele gestichten twistgierigheid , de dochter van den lediggang.

In de geschiedenis van het klooster Bethlehem bij Doetinchem is gedurig

sprake van oneenigheid tusschen de oversten en de monniken , meestal over beu-

zelingen , kleeding , uitdeelingen van spijs en drank , enz. De nonnen van

Rijnsburg en Leeuwenhorst kwamen soms tot openbaren opstand tegen hare

abdissen, waarbij van de zijde der adellijke jonkvrouwen ruwe handdadigheden

niet altijd vermeden werden. De Minderbroeders te Zierikzee werden, in 1383,

iiit de stad gebannen , omdat zij manslag hadden begaan op een' hunner mede-

broeders. Bij de Clarissen te Leiden en de Magdalena-zusters te Hoorn liepen

de twisten soms zóó hoog, dat het lezen der mis moest gestaakt worden. In

Friesland en elders mengden zich de monniken onophoudelijk in de veeten der

1) Boven, blz. 276.
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Scliieringers en Vetkoopers en van andere partijen. Sommige abdijen vormden

hare be^Yoners tot staande armeen en voerden langdurige oorlogen met elkan-

der. In 1397 staken de monniken van Klaarkamp het klooster Foswert in den

brand. Die van Foswert sloegen daarop drie broeders uit hunne aanvallers

dood, en een bloedige strijd volgde , die eerst in 1489 bijgelegd werd. Eelko, de

visionarische abt van Lidlum, reeds vroeger door ons genoemd, werd in 1322

door zijne eigen monniken vermoord , terwijl hij lag te slapen. De woeste-

lingen haatten den vromen man , omdat liij de goede tucht minde. Iets later

moest het gesticht bij herhaling „ bloedgeld" betalen , als de kloosterlingen bij

hunne twisten doodslag hadden begaan , en de oversten lieten een' nieuwen ker-

ker metselen, om dien wilden Heden schrik in te boezemen. In 1520 vierden

de monniken van Adewerd , die oude zetel van wetenschap en kunstzin , een'

maaltijd, waarbij zij twee edelen om het leven bragten.

Bij de behandeling der geschiedenis van de Kerkhervorming in ons vader-

land heeft men niet nagelaten op het zedenbederf onzer middeleeuwsche vade-

ren te wijzen , als eene der vele oorzaken , waarom hunne kinderen in de

zestiende eeuw van de oude moederkerk afvallig werden. Dat men bij de

schildering van dat zedenbederf zijne kleuren voornamelijk aan het leven der

geestelijken en kloosterlingen ontleende, laat zich begrijpen; maar als men

daarbij meestal zweeg van de zonden en ongeregtigheden der leeken, of die

op den achtergrond des tafereels hield , vergat men , dat de schilderij daardoor

eene half ware voorstelling werd , die de meening moest verbreiden , dat het

zedenbederf der veertiende en vijftiende eeuw bij priesters en kloosterlingen

grooter was dan bij de gemeenteleden. Die meening bestaat , maar schijnt ons

valsch te zijn. Al de gebreken des klerken- en monnikendoms bestonden, en

niet zelden in verhoogde mate, ook bij de leeken, en nog andere daarenbo-

ven ontsierden hunne verschillende standen.

Gewelddadigheid, roofzucht en trots kenmerkten de meeste adelliike heeren

,

ofschoon ook onder hen vrome mannen niet ontbraken. De tijdgenooten schil-

deren hen als tirannen, die dagelijksche strooptogten maakten en de gegoede

huislieden uit hunne woningen ligtten , om ze op hunne biu'gten te kwellen

,

totdat zij hooge lospi'ijzen betaalden ; voor geld „ verhuurden zij hmi lijf,"

zoodra ergens de oorlogstrompet werd gestoken ; de eerlijke ambachtslieden

„ heetten zij kerels en vileinen

"

; hunne kinderen kweekten ze op tot echte

landplagen, verdrukkers en moorders van de weêrloozen en onschuldigen; som-

migen roemden er op ,, Gods vriend en allemans vijand" te zijn. Waren de

groote heeren de schrik van burgers en boeren , onder de kleinen des lands

openbaarden zich andere gebi'eken , die den welstand der maatschappij niet

minder ondermijnden , al werkten zij meer in het verborgene. Daartoe behoor-

den inzonderheid oneerlijkheid en onopregtheid. Kooplieden en winkeliers
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vervalscliten niet zelden hunne waren , vooral wijnen en bieren ; dienstboden

verdienden ook toen te dikwerf den naam van „tijddieven" en erger; schippers,

voerlieden en anderen waren er op uit , de verschuldigde „tol- en wegeugelden'

'

terug te houden , of stonden aan sniokkelarij schuldig
;
groote en kleine kapita-

listen leenden op woekerwinsten van dertig en veertig percent. Onder alle

standen was meineed maar al te gewoon
,
grootendeels een gevolg van de ge-

brekkige wetgeving. Speelzucht verwoestte de welvaart van aanzienlijken en

geringen, en de overheden werkten haar in de hand, door in de steden open-

bare „ dobbelscholen" in te rigten , waarin de beul somtijds de waard en ligte

vrouwen de dienstboden waren. De prostitutie had te Utrecht, Dordrecht,

Arnhem en elders eene hoogte bereikt, die de magistraten tot maatregelen

dwong, welke niet altijd menschelijk waren: te Tiel b. v. liet de raad in

1480 afkondigen, dat het iedereen vrij stond, de veile deernen van de stads-

muren te wei'pen. In het algemeen heerschte nog eene ruwheid van zeden,

die menschen van allen staat, en instellingen van verschillenden aard een half

barbaarsch karakter verleende. Edelen en vorsten schreven elkander soms brie-

ven van oorlogsverklaring, die den moedwil van kwade jongens verrieden

en volkomen onverschilligheid omtrent de belangen der onderzaten. Bloedwraak

was niet alleen gewoon, maar onder zekere bepalingen geoorloofd. In 1397

verbood de regering van Utrecht wraak te nemen binnen de eerste vier en twintig

uren na het begaan van den manslag ; daarna mogt zij geschieden , en te

dikwerf werd zij niet alleen aan den dader , maar ook aan zijne onschuldige

verwanten volbragt. De wreedheid der overwinnaars bij het plunderen van

ingenomene steden kende geene perken ; men moordde soms in koelen bloede en

scheurde de lijken der verslagenen aan stukken , en die een' vijand poogde te

behouden, werd als vijand bejegend. Omstreeks het jaar 1467 deden onverzoen-

lijke partijschappen in Groningerland alle maatschappelijke tucht ondergaan,

moord en diefstal bleven ongestraft. Tenzelfden tijde heerschte bij de groote

menigte in het Maas-waalsche de meening, dat men elkander naar 's harten

lust slaan en verminken mogt , en dat de overheden hunne magt te buiten gm-

gen, wanneer zij zich met de twistenden inlieten, zoolang er geene dooden

waren gevallen. Bij lieden van den hoogsten rang in Kerk en Staat ontbrak niet

zelden alle gevoel voor het welvoegelijke. Voor de kanoniken der hofkapel

te 's Gravenhage was een statuut noodig , bepalende dat zij bij de diensten in

het koor elkander niet mogten bespotten , schelden , stoeten en slaan ! Adel-

lijke heeren , die dertig en meer natuurlijke kinderen hadden , roemden op

hunne schande. Vrouwenroof en verkrachting , zelfs aan kinderen van twaalf

jaren, werd door velen een klein vergrijp geacht, en niet zelden met eenvou-

dige geldboeten gestraft. In de strafoefening was men overigens wreed en

willekeurig; maar te dikwerf scheen zij hoofdzakelijk het vermaak der volks-

menigte te bedoelen. In 1436 hing men te Woerden een' man, die zich voor

43*
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een' pelgrim uitgegeven en aan opligterij schuldig gemaakt had , in eene mand

boven den Rijn. Men had hem zijn me» laten behouden , waarmede hij zelf

l'.et touw moest doorsnijden , wilde hij een goed heenkomen zoeken. Op de-

zelfde wijze plagt men te Gouda de landloopers en te Leiden de buidelsnijders

te behandelen.' Vaak deed men de overtreders bespottelijke kleederen en

andere voorwerpen dragen. Bekende ketters hing men eene schaar op borst

en rug, waarschijnlijk om aan te duiden, dat zij valsche leidslieden waren,

„ die de schapen wilden scheren;" slechte communicanten liet men een geel

kruis omvoeren , vrouwelijke dronkaards en overspeleressen een paar zware

steenen of een ton met gaten voor hoofd en armen. Waar een misdadiger aan

de kaak stond , voorzag men het publiek soms van eijeren om ze den te pronk

gestelde naar het hoofd te werpen. Maar in de meeste gevallen dachten de

regters om iets anders dan het vergenoegen des volks. De Christelijke idee , dat

alle straf de verbetering van den misdadiger en zijne verzoening met de maat-

schappij moet bedoelen , was hun niet bekend. Zij stonden met hunne tijdgenoo-

ten in alles op het wettische standpunt, dat vergelding wil aan den overtreder en

schrik bij de toeschouwers , en van daar pijnbank en duimschroef, het afbouwen

van handen en armen , het uitsteken van oogen , levend begraven , in zakken

verdrinken, radbraken, koken , vierendeelen enz.

Tot beteugeling van de zonde, zoowel bij geestelijken als leeken, bezigde

onze Kerk, ook in dit tijdvak, natuurlijk hare tucht. De lezer vergunne ons

ook bij haar een oogenblik stil te staan , opdat aan onze schets van het zede-

lijk-godsdienstige volksleven onzer vaderen geen hoofdtrek ontbreke.

m.

Kerkelijke tucht.

Van alle middelen der kerkelijke tucht, die door de geestelijkheid tot we-

ring , beteugeling en bestraffing der zonde aangewend werden , was de biecht

het meest gebruikte en, voor dit tijdvak, zeker ook het meest bruikbare.

De verpligting der geloovigen, klerken en leeken beiden, om hunnen priester

de zonden te belijden, ofschoon reeds veel vroeger ook bij onze voorouders

eene zaak van groot gewigt geacht, werd vooral na de twaalfde eeuw

alom in de Kerk met meer nadruk ingescherpt , nadat men de biecht tot

een sacrament verheven en Innocentius III hare onderhouding voor allen

noodzakelijk verklaard had. Sinds het midden der dertiende eeuw werden in

vele bisdommen , onder andere Keulen , Munster en Luik , en waarschijnlijk

ook Utrecht, synodale bepalingen uitgevaardigd, die de uitoefening der heilige

liandeling regelden, en sedert waren ook onze vaderen gewoon desaangaande

het volgende in acht te nemen.



341

De pastoors leerden hunne parochianen van tot tijd in de kerken , dat allen

,

die den ouderdom van veertien jaren bereikt hadden, dikwerf moesten biech-

ten, minstens ééns in het jaar en dan in de week vóór palmzondag; deden

zij dit niet , zoo zouden hunne namen aan den bisschop of diens officiaal be-

kend gemaakt worden. Eer zij ter biecht kwamen, moesten zij hun hart en

leven onderzoeken en zich tot ernst bereiden, als zouden zij voor den „ reg-

terstoel van God'' verschijnen. De plaats , waar de priester hen hoorde , moest

eene gemeêne en operie in de kerk zijn, waar aller oogen hen zien konden.

Vódr en na zonsop- en ondergang mogt het heilige werk niet geschieden.

Vrouwen en jonge dochters werden niet toegelaten dan met behoorlijk gedekte

hoofden en halzen , en ten zij er ook andere menschen in de kerk waren. De

biechtvader moest zijne biechtkinderen vragen naar gewone zonden en die noe-

men, maar ongewone met algemeene uitdrukkingen aanduiden. De „ vergeef-

lijke zonden" werden in ééns (summa(m) beleden , maar bij „ doodzonden" had

men groote naauwkeurigheid in vragen en antwoorden in acht te nemen. In

zware gevallen , doodslag , brandstichting , onnatuurlijke zonde , ketterij , too-

verij, simonie, enz. mogt de priester geene absolutie geven, maar moest hij

de overtreders naar den bisschop verwijzen. Als de schuldbelijdenis gehoord

was , vroeg „ de biechter" — zoo noemde men den biechtvader — of de

biechtende voornemens was, voortaan alle doodzonden te vermijden, en, zoo

hij aan diefstal , bedrog , valsche getuigenis of woeker schuldig stond , het

gepleegde kwaad zooveel mogelijk te hei'stellen. Als een en ander beloofd

was , werd in naam des AUerhoogsten vergiffenis verkondigd , en de te volbren-

gen poenitentie opgelegd. Wat de priester in de biecht vernomen had, moest

hij geheim houden; naar de namen van medepligtigen aan de beleden zonden

mogt hij niet vragen ; en als de schuldigen , in plaats van vergoeding aan die

zij verongelijkt hadden , weldaden aan kerken , kapellen of kloosters aanbo-

den, had hij zulke aanbiedingen van de hand te wijzen.

De bepalingen omtrent de biecht, die blijkens het bovenstaande in de der-

tiende eeuw gemaakt werden , bleven in de volgende eeuwen voor onze vade-

ren verbindend, en er is alle grond voor om aan te nemen, dat zij in het

algemeen met getrouwheid werden nageleefd en op de zedelijkheid ook een'

gunstigen invloed oefenden. De toenmalige geslachten waren geene volwassenen

in den geloove, maar veeleer met onmondigen te vergelijken, die de uitwen-

dige tucht nog zeer behoefden. Vrijwillige gehoorzaamheid aan het Evangeli-

sche voorschrift, „ indien iemand gezondigd heeft, dat hij zijne misdaden

belijde" , staat zeker hooger dan gedwongen onderwerping aan de biechtwetten

;

maar onderwerping aan die wetten is beter, kan althans beter zijn dan een

voortdurende wandel op den weg der zonde, waarbij de zondaar zelfs niet door uit-

wendige stemmen tot bekeeriug en boete wordt gemaand. Zoo verwonderen wij

er ons dan geenszins over, dat een Gerard Zerbolt, Hendrik Mande en anderen
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van onze edelste Christenen in de veertiende en vijftiende eeuw de onderhou-

ding van de biecht ten sterkste aanprezen, terwijl sommigen daarenboven „biecht-

boeken" schreven, waarin zij aan biechtvaders en biechtkinderen beiden op den

gemoedelijksten toon hunne wederzijdsche verpligtingen voorstelden , opdat

het sacrament zijn oogmerk, in- en uitwendige reiniging des levens, berei-

ken mogt.

Op de biecht der zonden volgde ook in dit tijdvak, gelijk vroeger, '
) de

boete
,

poenitentie of satisfactie geheeten , die door den biechtvader , meestal

volgens eenig biechtboek voorgeschreven en door den belijder in gehoorzaam-

heid beloofd werd. Die boete bestond nu niet meer, als voormaals, in het

uitreiken van zekere als naar tarief berekende penningen , maar meestal

in het onderhouden van vasten , het lezen van paternosters en ave-mariaas , het

geven van aalmoezen aan de armen , en , waar men de zaak met eenigen ernst

opvatte, vooral in het volbrengen van werken, die men tegenover de kwade,

welke men bedreven had , met nadruk goede mogt heeten. Had een geloovige

van eenige welmeenendheid zich zelven vergeten en b. v. gelogen of iemand

in onregtvaardigen toorn beleedigd , hij zou na de biecht zich in alles aan de

waarheid houden en zich wachten voor alle opvliegendheid. Waar de satisfa-

tie dus handelde, meenden onze beste volksschrijvers, was zij eene ware

satisfactie ; waar zij anders deed , heetten zij haar ijdelen schijn. Als de biech-

tende in zware gevallen naar den bisschop of officiaal werd verwezen , had

hij gewoonlijk ook zwaarder pcBnitentie te doen en langdurige vasten en niet

zelden verre bedevaarten op zich te nemen.

Terwijl de Kerk, door biecht en poenitentie , over hare gehoorzame kinderen eene

betrekkelijk zachte tucht oefende, had zij strenge, ja te strenge straffen gereed

voor hen, die zich weerbarstige zonen en dochteren betoonden en de wetten van

het goddelijk en menschelijk regt op grovere wijs overtraden. Dat zij in de

toepassing dier straffen , hoeveel er overigens op aan te merken was , de gees-

telijken evenmin gespaard wilde hebben als de leeken, is haar tot eer te i-eke-

nen, en dat zij voorde eerstgenoemden, wegens hunne eigenaardige betrekking

in de kerkelijke maatschappij , ook eigenaardige vormen van tucht gebruikte

,

die door de kerkelijke regtsbedeeling op de laatsten niet behoefden of konden

toegepast worden, is natuurlijk.

Straffen voor meer of min gewigtige misdrijven van geestelijken uit alle

orden waren schorsing in de ambtsbediening, gevangenis, afzetting en ont-

wijding. De drie eerste werden gansch niet zelden toegepast ; van de laatste

echter vinden wij bij onze kronijkschrijvers slechts enkele malen spraak , en

wij verblijden er ons over , daar zij zoo diep onteerend was , dat zij zonder

kwetsing van de regten der menschheid niet dan in gevallen van uiterste mis-

1) Zie boveu , blz. 154.
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dadiglieid in aanmerking kon komen. Wil de lezer weten wat de ontwijding

was , hij verneme dan liet volgende verhaal , dat wij te eerder opnemen , om-

dat het tot toelichting dient van hetgeen wij vroeger omtrent de strafoefening

aan den valschen wijbisschop Jacob van Gulik berigtten. ^
)

In 1408 geschiedde te Geervliet , onder uiterst verzwarende omstandigheden,

een moord, die het gansche land met ontzetting vervulde. Het slagtoifer was

een oud en eerwaardig man , de pastoor en kanonlk Johannes Moer , en een

der daders de priester Pieter , zijn kapellaan. Toen de moordenaars gevat

waren , werd heer Pieter naar Utrecht vervoerd , waar zijne misdaad voor de

geestelijke regtbank bewezen , en hij dien ten gevolge veroordeeld werd om

ontwijd en daarna aan den wereldlijken regter overgegeven te worden. Nadat

hij drie zondagen aan een van een schavot bij de Domkerk, ten aanhooren van

geestelijken en volk, zijn boos bedrijf beleden had, was de tijd der executie

daar. De bisschop met zes andere bisschoppen, allen waarschijnlijk wijbisschop-

pen uit naburige dioecesen , volgens kerkregt voor de droeve plegtigheid

zameiigeroepen , zat in al de majesteit zijner bisschoppelijke waardigheid op

eene tribune , en een notaris trad voor om de sententie te lezen , waarin de

gepleegde gruweldaad met naauwkeurigheid omschreven was. Toen het volk

aldus volkomen bekend gemaakt was met de schuld van den veroordeelde

,

werd deze A'oor eenige oogenblikken ter zijde geleid en met het volle priester-

ornaat aangedaan , waarna hij wederom werd voorgebragt , den beker met wijn

in de eene hand , de pateen met de hostie in de andere , als moest hij eene

solemnele mis vieren. Nu rees de bisschop van zijn' zetel en onder het uit-

spreken van de woorden : „ wij ontnemen u de teekenen des priesterschaps en

de priesterlijke waardigheid ," ontdeed hij hem van alle insiguiën van het ambt

,

en terstond daarop schrapte hij, met een stuk glas, de palmen zijner handen,

die voormaals bij de wijding met heilige olie waven gezalfd. Thans werd de

misdadiger wederom ter zijde geleid en straks andermaal voorgebragt en zoo vele

malen bij herhaling, totdat hij, achtereenvolgens van het ambtsgewaad van

alle klerikale graden beroofd, ten laatste geen ander bewijs van zijnen geeste-

lijken staat meer droeg dan de geschoren kruin. Maar ook dat teeken moest

hem ontnomen worden. De, bisschop sneed hem eene lok haar af met de woor-

den: „op gezag van God Almagtig, Vader, Zoon en H. Geest, zetten

wij u af, degraderen wij u en berooven wij u van allen klerikalen rang en

voorregt;" en als daarop nog een barbier het hoofd van den smadelijk uitgo-

stootene geschoren had , opdat ook het minste spoor van de tonsuur verdwij-

nen zou , werd hij voor de laatste maal ter zijde geleid om eindelijk , in leeken-

dragt gekleed, aan den wereldlijken regter overgedragen te worden. Dit

laatste geschiedde van de zijde des bisschops met de bede: „ bewaar hem

van een' bloedigen dood." Die bede was voorgeschreven door de stelling van

1) Boven, blz. 189.
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Tiet kanonieke regt „ dat de Kerk geen bloed eischt" ; maar zij was ook hier

,

als in duizend andere gevallen van later eeuw, toen het priesterdom gansch

andere mensclien aan den wereldlijken regter overleverde , niets meer dan een

ledige klank. De ontwijde, ofschoon hij berouw toonde te hebben, werd naar

Oostbroek gevoerd en daar gepijnigd , onthoofd en onder de galg begraven.

Straffen, welke de kerktucht op geestelijken en leeken beide toepaste, wa-

ren excommunioatie en interdict. De excommunicatie of ban was ook bij onze

voorvaderen , als in andere landen , eene tweevoudige. De kleitie ban , die het

meest gebruikt werd, beroofde den verbannene niet van zijn lidmaatschap

in de Gemeente , maar van het regt om de godsdienstoefeningen der Kerk bij

te wonen en hare weldaden te genieten. Hij trof priesters, die b. v. wille-

keurio- hunne kerkgebouwen verplaatsten, de kerksieraden verpandden of aan

diercrelijke vergrijpen schuldig stonden , en leeken , die geheime huwelijken

aangingen , hunnen biechtvader de verschuldigde gehoorzaamheid niet bewe-

zen , enz. De groote ban stiet den schuldige geheel uit de Kerk , en ging

met eene anathematisatie of vervloeking gepaard, waardoor hij niet alleen al

de regten van een gemeentelid, maar ook die van het burgerschap verloor.

Die groote ban was inderdaad het vreeselijkste strafgerigt, dat de kerktucht

aanwendde; want die er door geslagen was, zag zich verlaten van bijna alles

wat den mensch op aarde lief en nut kan zijn. Als hij het waagde eenig

kerkgebouw binnen te treden , terwijl de mis werd gelezen , vlugtten de broe-

ders en zusters van zijne zijde, als droeg hij de besmetting der pest met

zich om , en de priester staakte den zang ; als hij op de straten iemand groette

,

keerde men het gelaat van hem af; als hij om brood vroeg , ontving hij wei-

gering; als hij mishandeld werd en den regter om hulp riep , werd hij afge-

wezen ; als hij eenig ambt bekleedde , werd hij onbruikbaar verklaard ; als hij

stierf zonder met de Kerk verzoend te zijn , weigerde zij zijn lijk de begrafenis

!

Ofschoon het zich laat denken, dat deze straf ten gevolge van hare onmatige

strengheid dikwerf niet tot volkomene uitvoering kon komen, vooral omdat

zij door onze geestelijken vaak met groote onbesuisdheid werd opgelegd en

wel hoofdzakelijk aan de edelen en magtigen des lands , als deze , wat zij maar

al te dikwerf deden, eenig kerkgoed hadden geroofd — er is geen twijfel

aan, dat zij van wege den Paus, de bisschoppen, aartsdiakenen en dekens

in ons land gedurig werd aangewend , en dat zij als dwangmiddel op de groote

menigte een' diepen indruk plagt te maken. En geen wonder! Onze pastoors

toch gaven hunnen gemeenteleden volgens synodale bepalingen gedurig on-

derrio-t aangaande het wezen van den groeten ban , en hoe men de getroffenen

„mijden" moest, en daarboven , de wijze waarop de geestelijkheid haren banvloek

uitsprak was wel geschikt, om allen die in kerkelijken zin maar eenigermate

vroom waren, ontzag in te boezemen.

Als eenige aanzienlijken te Utrecht zich aan het goed der kapittelen had-
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den vergrepen , kwamen die Hgchamen al ligt tot „ de generale maledictie"

over de schuldigen ^). Wanneer de tijd, waarop de plegtiglieid zou plaats

hebben , door de prelaten was bepaald
,
gingen twee koorknapen van den Dom

naar de respectieve woningen der kanoniken, om hun kennis te geven, op

wat dag en uur zij in de kathedraal moesten verschijnen. Als de bepaalde

tijd aangebroken was , namen allen plaats in het koor , nadat zij met proces-

sionele staatsie het gebouw waren ingetreden , vergezeld van alle monniken

der stad, de leenmannen des bisschops, de burgemeesters en andere aanzien-

lijken. Daarna ving de mis aan , die door den bisschop of zijn' suffragaan

werd gelezen. Wanneer eenige antiphonen en verzen waren gezongen , beklom

de bisschop met zijne ministranten het oxaal , de verhoogde tribune , waar-

door toen nog het koor en het schip der Domkerk werden gescheiden, en hij

las de namen af dergenen, die geëxcommuniceerd werden. Intusschen luidde

de zware torenklok ; de geestelijken wierpen brandende waskaarsen op den

grond, die zij met de voeten bluschten en vertraden, eene symbolische be-

dreiging van eeuwigen nacht en verdoemenis , en als allen zich vervolgens

voorover ter aarde hadden gebogen , las een diaken , die mede op den grond

lag , een ontzettend banformulier , dat 's hemels wraak inriep over de overtre-

ders. Wanneer de bisschop daarna allen monniken en klerken , die tegenwoor-

dig waren, had geboden dezelfde maledictie in hunne eigen kerken af te kon-

digen, totdat de verbannenen zich zouden onderwerpen, trad hij weder in

het koor, en de mis werd voortgezet. Zoodra het „ pater noster" was afgelezen

,

vielen al de geestelijken zamen in met den twee en vijftigsten Psalm, een lied dat,

in den vorm van een beurtgezang afgezongen
, „ de roemenden in het kwade

ter eeuwige afbreking uit de tente der vromen en ter ontworteling uit het

land der levenden" doemde. Voorwaar, wij moeten het erkennen, dat de

middeleeuwsche kerk de kunst verstond om haren zin jegens hare ongehoor-

zame kinderen op imposante wijze openbaar te maken , en als wij ons voor een

oogenblik op haar joodsch-wettisch standpunt weten te verplaatsen , zullen wij

haar daarom niet scherpelijk veroordeelenj maar wat indruk moest zulk be-

drijf op eenigzins nadenkenden maken , als het aangewend werd door mannen

als bisschop Zweder van Kuilenburg en diergelijken , tegen Christenen die

geene andere schuld te hunnen laste hadden , dan dat zij een' wettig gekozen

kerkvoogd aanhingen boven een' prelaat van bandieten-natuur, hun door den

Paus opgedrongen? Inderdaad, wij begrijpen het, dat zij toen de kerktucht

begonnen klein te achten , en hunne verontwaardiging lucht gaven in een pro-

test , aan de Christenheid der gansche wereld gerigt ^)

!

1) ^A'ij volgen hier — het zij tot onze verantwoording bij der zake kundigen gezegd—
even als op vele andere plaatsen van dit opstel, handschriftelijke bescheiden, meestal

aan het Prorinciaal Archief te Utrecht ontleend.

2) In een der volgende Tafereelen zal de lezer met het Utrechtsche schisma bekend

gemaakt worden , en dan nader berigt omtrent het in den tekst bedoelde ontvangen.

I. 44
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Het interdict, als dwangmiddel der kerkelijke tuclit in de elfde eeuw eerst

in sommige deelen van Frankrijk ingevoerd, was honderd jaren later in ons

vaderland reeds overbekend. Bisschop Dirk II van Utrecht en vele zijner

opvolgers waardeerden de instelling als een magtig wapen der hiërarchie tegen

hare tegenstanders , en vaardigden tal van synodaalbesluiten uit , waardoor

zij hare krachtige handhaving en voegzame toepassing trachtten te bevorderen.

Het kerkregt onderscheidde drieërlei interdict, het persoonUjl:e , het lolcale

en het gemengde. Het persoonlijke interdict was een dwangmiddel tegen een

of meer met name aangeduide individuen, wien het regt werd ontzegd om

bij eenige openbare godsdienstoefening tegenwoordig te zijn, waar zij zich

ook mogten bevinden. Het lokale was een verbod om in eene bepaalde plaats

of landstreek openbare godsdienst te houden, met vrijlating aan de inwoners,

om die elders waar te nemen. Het gemengde belette den inwoners van zeker

kerkgebied , hoe uitgestrekt dit wezen mogt , eenige godsdienstoefening te

houden , hetzij ze geestelijken of leeken waren en waar zij zich ook bevonden.

Van de toepassmg dier drie soorten van interdicten ook in ons vaderland, zijn

in vele kronijken en oorkonden bewijzen voorhanden, die wij hier niet zullen

bijbrengen. Opdat de lezer echter eenige voorstelling hebbe van den aard

dezer kerkstraf , willen wij hier gebruik maken van de berigten , die een

onzer voortreffelijkste geleerden onlangs gegeven heeft, aangaande het inter-

dict, dat in het midden der veertiende eeuw de bewoners van Dordrecht

heeft getroffen ^).

Zekere Hendrik Scoutaten , een aanzienlijk Hoekschgezinde , was omstreeks

het jaar 1352 uit Dordrecht gebannen. In een' onbewaakten nacht vond hij

middel met zijne bende in de stad te vallen en de meest vermogende partij-

hoofden, wien hij de hem aangedane beleediging meende te moeten wijten,

verraderlijk om het leven te brengen. De wilde daad wekte de burgerij uit

den slaap , de gemeente kwam in rep en roer , aan '^de misdadigers werd de

gelegenheid ontnomen om te ontsnappen. Hendrik Scoutaten en drie zijner

bondgenooten zochten den weg naar de Groote kerk. Zij bereikten het heilig-

dom en meenden daar en op het kerkhof veilig te zijn, omdat beide plaatsen

het asylregt bezaten en, naar de toenmalige begrippen onschendbaar, den

vlugtenden eene tijdelijke schuilplaats verzekerden, die zij later met eene

andere zouden kunnen verwisselen. Maar de wraakzucht der Dordtenaars

stond in laaije vlam. Zij vergaten de heiligheid van de kerk en „ de legerstad

der dooden" ; beiden werden bezoedeld met het bloed der strijdenden , en

Hendrik Scoutaten en zijne medestanders op de plaats verslagen. Naauwelijks

was het gebeurde te Utrecht bekend geworden , of Jan van Arkel , — een

onzer energiekste bisschoppen, een man van reformatorischen zin, die deed

1) Zie de verhandeling van den Heer G. H. M. Dclprat in het En-kJdst.-Arcldef,

ï). III, 3 vv.



347

wat liij kon, en meer clan tot heden bekend schijnt, om alom het leven der

klerken en leeken te reinigen van de zonden der eeuw , — sloeg de stad met

een algemeen interdict , naardien de gepleegde heiligschennis straf eischte en

de overtreders menschen waren uit alle klassen der burgerij. De gemeente

vernam haar kerkelijk vonnis in verslagenheid. Dordrecht was reeds toen eene

plaats van bloeijenden koophandel, vol leven en bedrijf; naauwelijks kon der

stad grooter ramp overkomen dan deze straf, die haar verkeer met vreemden

stremde, alle kerkdiensten plotseling deed stilstaan, den geestelijken een wer-

keloos leven bereidde , de leeken van alle genademiddelen beroofde , en aan

beiden slechts kerken en kapellen liet , die van hare sieraden en lichten waren

ontdaan , nadat hare wanden getuigen waren geweest van al het indrukmakend

ceremonieel, waarmede de afkondiging van het interdict plagt verzeld te gaan.

Geen wonder dat de stad naar middelen uitzag om zich te redden uit een'

nood, die haren tijdelijken en geestelijken belangen zoo verderfelijk moest zijn.

Maar waar die middelen te vinden? Jan van Arkel was magtig en ontzien

en, Kabeljaauwschgezind , ook wegens politieke redenen waarschijnlijk weinig

genegen tot ongewone barmhartigheid. Aan het bedrukte Dordrecht bleef

niets over dan afgevaardigden naar den Paus , te Avignon , te zenden , om daar

te beproeven, wat geld en goede woorden vermogten. En zoo deed men. Pro-

curatiehouders ondernamen de reis, en werden straks gevolgd door anderen.

Er ontstond een proces te Avignon , dat aan Dordrecht schatten kostte en

herhaalde teleurstellingen. Eerst na vier bange jaren verkondigde klokgelui,

door het oor der stedelingen in al dien tijd niet vernomen , dat de vrede met

de Kerk hersteld en de dienst des altaars hervat was

!

Tei-wijl de Kerk door hare excommunicatiën en mterdicten maar al te dikwerf

in een stiefmoederlijk karakter optrad , meer geschikt om de ruwe geesten on-

der hare kinderen te verharden dan te verbeteren, stelde zij zich in gevaar

door roekelooze uitdeeling en verkoop van aflaten alle kracht harer tucht te

ontzenuwen. Met een enkel woord over dit inderdaad zonderlinge verschijn-

sel willen wij onze mededeelingen besluiten.

IV.

A r L A T E N.

Wat is de aflaat? Is hij kwijtschelding van kerkstraffen, of is hij vergiffenis

van zonden? Zoo vraagt nog heden menig Protestant en — zoo vroeg ook

menigeen onder onze vaderen vóór den dag der Kerkhervorming, en als de

Protestant, ook uit de jongste geschriften van Roomsche leeraren , antwoorden

44*
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verneemt, die hem als raadselen toeklinken , de vaderen hoorden antwoorden,

die met elkander in strijd waren. „ Aflaat," zoo lezen wij in een volks-

boekske, dat in handschriften der vijftiende eeuw tot ons gekomen is, „ aflaat

is ons gesteld om de pijnen te kwijten, die men lijden zou," een middel dus

waardoor men van de kerkelijke boete wordt bevrijd; „ want veertig dagen

aflaats is zooveel of een mensch van den priester ware gezet voor zijne ge-

biechte zonden veertig dagen poenitentie te doen, en dat hij van die poeni-

tentie werd vrijgesproken." Hier vinden wij, naar het schijnt, de orthodoxe

leer omtrent de zaak, die dan aangevuld wordt door de sedert Thomas van

Aquinas overal aangenomen stelling aangaande „ de overvloedige verdiensten

van Christus en de heiligen." „ Vele heiligen in de Kerk hebben pijnen ge-

leden , die zij niet verdiend hebben , en de passie van Christus is goed genoeg

om te voldoen voor al de zonden der wereld
, ja , duizend werelden ; en de

verdiensten van den Heer en zijne santen zijn gelegd in den schat der Kerke

,

waarvan aan St. Pieter de sleutel werd lievolen, en St Pieter geeft daarvan
,

en de Paus in St. Pieters naam, zooveel hem oorbaar dmikt te zijn." Maar

wat werkt dan de aflaat? Immers ophefiing van de kauonieke straften of poe-

nitentie ? . . Neen , zegt hetzelfde volksschrift op hetzelfde blad , veel meer

!

„ Aflaat is middel om o?ize zonden te vrijen en te kwijten , en de Paus kan een

gemeen aflaat geven voor al de zonden , en andere prelaten zooveel als hun

veroorloofd is!" Dat de verwarring, die in deze voorstelling heerscht, eene

alom verbreide is geweest , lijdt geen twijfel , en dat Pausen en andere prela-

ten, meer of min onwillekeurig, door duistere uitdrukkingen in hunne aflaat-

brieven die verwarring hebben vermeerderd, is zeker. Zoo verwonderen wij

er ons dan niet over, dat een Wessel Gansfort, als hij in de laatste helft

der vijftiende eeuw den aflaat op zijne wijze bestreed, van „ vroom bedrog" en

„niet booze bedriegelijkheden" mompelde, terwijl hij het daarenboven onbe-

wimpeld uitsprak, dat het volk over het algemeen het verwerven van een'

volkomen aflaat met „ het verkrijgen van een' ongehinderden overgang tot de

zaligheid" gelijk stelde. Dat dit laatste beweren inderdaad waarheid was,

bewees de groote menigte door den ijver, dien zij openbaarde, om zich van

den aangeboden schat meester te maken.

De gelegenheden, onzen vaderen verstrekt om aflaten te „verdienen", wa-

ren, vooral in de twee laatste eeuwen vdór de Hervorming, zeer talrijk, en

zij werden door Pausen , kardinalen , bisschoppen en suffraganen onophoudelijk

vermenigvuldigd. Zij werden verleend voor bezoeken en offers in geld en

andere voorwerpen, aan kerken en altaren, kloosters en gestichten van wel-

dadigheid gebragt ; voor het volgen van den priester , als hij met „ het heilige"

op weg was naar de woning van een' stervende ; voor het omgaan van som-

mige kerkhoven onder het prevelen van pater-noster of ave-maria ; voor het bid-

den van diezelfde gebeden bij sommige heiligen-beelden , relieken en kruisen

,
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of onder het luiden der ave-maria-klok in het avonduur; voor het lezen van

zekere gebedsformulieren in kloostercel of woonvertrek, formulieren die te

regt of onregt het werk van dezen of genen Paus of beroemden kerkleeraar

heetten te zijn; voor het bijwonen van sommige bevoorregte missen, het trek-

ken van de klok bij onweder, enz. enz. De vermeende waarde van al die

aflaten was zeer ongelijk. De meesten spraken van veertig, honderd en twee-

honderd dagen; maar men ontmoet er ook — welligt zijn deze echter valsche

of vervalschte — die evenveel jaren van afslag op het verblijf in het vage-

gevuur toezeggen
, „ als er druppelen waters in de zee of korrels zand op de

aarde zijn." De meest gezochte was intusschen „ de volle aflaat van alle

zonden," die vooral bij gelegenheid van de jubiléën te Rome werd aangebo-

den, gelijk vroeger tijdens de kruistogten.

Het Roomsche jubilé is een uitvindsel van Paus Bonifacius VIII, die be-

paalde dat het alle honderd jaren zoude vernieuwd worden, en beloofde dat

dan volle aflaat te beurte zou vallen aan alle beêvaartgangers naar Rome

,

die er eenige dagen de kerken zoude bezoeken en hunne gebeden en gaven

offeren. De rijke winsten, die het feest den Pausen aanbragt, deden de op-

volgers van Bonifacius den termijn allengs verkorten, zoodat het eindelijk om

de vijf en twintig jaren werd ge\nerd. Nadat het jubilé van 1300, 1350,

1390 en 1400 reeds zeer vele beêvaartgangers uit ons vaderland had ge-

ti"okken, menschen van alle standen, van welke bijna de helft op de heen- en

weêrreis door gebrek , ziekten en andere ellenden omkwamen , naderde het

jaar 1450, voorafgegaan door allerlei geruchten, die ons volk in wonderbare

spanning bragten. Die geruchten, zegt de nog onuitgegeven kronijk A'an Fre-

derik van Heilo, een der beschaafdste en edelste geestelijken van dien tijd —
die geruchten werden hoofdzakelijk door eene ondergeschovene pauselijke bul

veroorzaakt en door de inbeelding van de onkundige menigte. Die de beêvaart

zou ondernemen, zoo zeide men, behoefde niet bevreesd te zijn voor den ge-

vaarlijken togt ; stierf men onderweg, de Paus verschafte volledige zonden-

A-ergifi'enis en goede engelen , om de uit het ligchaam scheidende ziel

naar het land der eeuwige vreugde te dragen. Was iemand onzeker aan-

gaande zijn' genadestaat, de bedevaart kon hem met zijn wel of wee volkomen

bekend maken: het jubeljaar heette toch „ guklenjaar," omdat aan de Pieters-

kerk te Rome zekere gouden deuren waren , die , anders altijd gesloten , bij

het ingaan van „ den tijd van gratie " door eene onzigtbare hand geopend

werden. Kon iemand door die deuren vrijelijk naar binnen treden, zoo had

hij daarin het teeken van vrede bij God, en daarna eeuwige zaligheid te

wachten
;

gelukte hem de doorgang niettegenstaande alle inspanning niet

,

hij wist dan wat hem te doen stond, opdat hij zijn eeuwig verderf mogt ont-

vlieden. Grovere zondaars öf door gevoel van schuld, of door zucht naar een

vrij en avontuurlijk leven gedreven, maakten zich alom gereed den togt te



350

aanvaarden , maar meer nog van de devoten in kloosters en vergaderingen. De

oversten van het kapittel van Windesheim werden bevreesd, dat hunne ge-

stichten ontvolkt zouden worden , en namen maatregelen van verbod , maar voor

vele broeders en zusters te vergeefs. Zij ontvlugtten en snelden, meestal den

Rijn langs over Bazel, naar Italië. Ook nu werden velen het slagtoffer van

de gevaren der reis; anderen stierven ten gevolge van gebrek of onmatigheid;

die terugkwamen , zegt Frederik , „ hadden niet zelden Gods genade verloren

,

ofschoon zij den aflaat des Pausen hadden gewonnen ;" hunne harten en hoof-

den waren verwilderd en ongeschikt geworden voor kerk en klooster en

maatschappij, en die als ernstige menschen waren gegaan en teruggekomen,

wisten maar al te veel te verhalen van de schraapzucht der pauselijke gees-

telijken en van de spotternij, waarmede de burgers van Rome hen hadden

ontvangen , als deze den vreemdelingen lagchende toeriepen : „ wat komt gij

hier zoeken ? Hebt gij uwen vader of uwe moeder vermoord ? Is God niet

meer in uw eigen land?"

Terwijl de Pauselijke kerk zich zelve alom, en ook ten onzent, onteerde

door dezen handel , dien men niet ten onregte haar smaad en schande heet

,

merken wij met vreugde op , dat er onder onze vaderen geweest zijn , die ook

dit kwaad als zoodanig erkenden en hunnen tijdgenooten bekend maakten.

Frederik van Heilo verklaarde, dat aflaten, aan zondaars, die in wanhoop aan

Gods genade dreigden om te komen , welHgt nog zekere dienst konden be-

wijzen , maar overigens waarschuwde hij met Thomas a Kempis tegen ver-

trouwen op „ looden bullen ^)," en leerde dat velen nog naakter en ellen-

diger van Rome terugkeerden, dan zij er heengingen. Wessel Gansfort schreef

stellingen tegen den aflaat in soortgelijken zin , als Luther eene halve eeuw na

hem deed , en bevestigde , wat reeds Frederik van Heilo vóór hem had

verkondigd , dat Pausen evenmin als bisschoppen en kardinalen de zonden

konden vergeven, naardien de vergiffenis slechts van God is. Toen vele mon-

niken Nicolaas van Cusa , bij zijn verblijf hier te lande , om aflaten baden

,

riep hij hun toe : „ ik verwonder mij dat gij , religieusen, mij zoo lastig valt

,

daar een ootmoedig en gebroken hart volkomen aflaat bij God heeft ^)." En

terwijl velen aldus spraken, stelden anderen pogingen in het werk om het

kwaad, dat zij niet weren konden, zooveel mogelijk ten goede te keeren.

Zekere Gosewijn Comhaer , een leerling van de Broeders des gemeenen levens

te Deventer , die later, ten gevolge van zeldzame levensomstandigheden, bisschop

van Scalaholt op IJsland werd, gaf aan een nonnenklooster te Zutphen een'

aflaatbrief, die, in afschrift tot heden bewaard, een merkwaardig bewijs levert,

1) Omnia sunt millaj rex, papa et plumbea bulla; d. i. koning, paus en looden

bullen zijn — nullen!

2) Miror quod vos religiosi ita molestatis me de indulgentiis habendis, cum cor

contritum indulgentiam habeat omnium peccatorum. Volgens Fred. van HeUo.
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hoe de heilige geest des Christendoms zich zelfs van de schijnbaar onbruik-

baarste levensvormen kan meester maken, om ze den vromen ten nutte te

stellen. Die brief bevat na „ eene eeuwige groete in Jezus Christus, den be-

houder aller menscheu" , eene inleiding, welke niet, zoo als de meeste aflaat-

brieven , van geldelijke voordeden voor eenig gesticht gewaagt , maar alleen

van de begeerte des afgevers , dat de zusters zullen toenemen in alle deugden

en geheiligd worden „ door het vuur , dat door Christus gezonden werd op

aarde." En wat bieden nu de acht en vijftig artikelen aan, die het ligchaam

van het stuk uitmaken? Veertig dagen aflaats voor ieder, die onder ootmoe-

dige beden zich voorneemt een zijner heerschende gebreken te bestrijden;

veertig dagen voor die een gebed doet voor het heil van iemand, die hem

zijne zonden onder het oog bragt ; veertig dagen voor die een' ander niet met

scherpe redenen , maar met zijn goed voorbeeld poogt te beteren , enz. enz.

Het is duidelijk , Comhaer wenschte niets anders dan bevordering van

inwendige reiniging en verhoogde vruchtbaarheid des levens bij allen , die zijn'

brief in liefde en gehoorzaamheid zouden aannemen. Dat er ook onder onze

Utrechtsche bisschoppen en wijbisschoppen geweest zijn , die met diergelijke

oogmerken aflaten toezegden, kan tot onze vreugde bewezen worden.

T^'ij hebben onze schets van het zedelijk-godsdienstig volksleven onzer voor-

geslachten ten einde gebragt, en vreezen bijna dat zij den lezer te breed zij

uitgeloopen. Zal men haar welligt ook onbelangrijk achten ? . . . Wij hopen het

tegendeel ! Bedriegen wij ons niet , dan hebben wij het bewijs geleverd , dat

Gods geest in zijne mate met onze vaderen is geweest , ook in de eeuwen

,

die door velen nog steeds met eenzijdigheid als geheel en al donker en on-

vruchtbaar worden aangemerkt, en dat het tijdperk van het heerschende

Roomsch-Katholicisme in ons land ten onregte een tijdperk van toenemende

verbastering des Christendoms wordt geheeten. Neen , het Christendom kan

niet verbasteren, ofschoon het tijdelijk verkeerd begrepen en ten deele kwalijk

toegepast kan worden. Waar het eenmaal wortel vat in den boezem eener

natie, leidt het zulke natie op, langzaam, maar ook onwederstaanbaar , tot

bereiking van hare bestemming in de groote huishouding der menschheid.

Maar alle ontwikkeling heeft hare stadiën, welke zij doorwandelt van de

lagere tot de hoogere , en geen ander stadie in den voortgang zal tot het volko-

mene voeren, dan alleen het laatste. Onze middeleeuwsche Kerk had een bestaan

,

dat noodzakelijk eene hervorming behoefde, maar — ook een bestaan, dat die

hervorming mogelijk maakte. ^Tot die overtuiging leidt, meenen wij, het

Tafereel dat wij schetsten, en het Hoofdstuk, dat volgt, zal in nog hoogere

mate hetzelfde doen. W. MoLL.



HOOFDSTUK III.

VOORBEREIDING DER NEDERLANDSCHE KERK TOT DE HERVORMING.

EEESTB TAFEREEL.

SCHEURING IN HET BISDOM VAN UTRECHT.

Op den 21sten Augustus van het jaar 1425 lieerschte er in de bisschops-

stad Utrecht groote beweging, en vooral in de rigting van de Burgerbrug

vloeide eene groote menigte van nieuwsgierigen te zamen. Geen wonder, een

bisschop zou zijne plegtige intrede doen. Het aanhoudend gelui der klokken

kondigde der burgerij aan , dat men spoedig het langverbeide schouwspel zou

kunnen gadeslaan; en eindelijk zag men den bisschop, in volle wapenrusting

gedost, en van een groot aantal ruiters vergezeld, de poort der stad na-

deren. Aan de Burgerbrug wei'd hij opgewacht door de prelaten en kanoni-

ken der vijf kapittelen, met hunne koorknapen en leerlingen, die de krui-

sen, de kandelaren en het wierookvat droegen, en zóó ging de stoet, onder

gezang, naar het kapittel-huis van St. Maarten, waar de bisschop, op den voor

hem bestemden zetel geplaatst, den volgenden eed aflegde- „Ik zweer, dat

ik de regten mijner Kerk ongeschonden bewaren zal, de vrijheid van verkie-

zing en eigen regtsmagt (exemtie) , welke het Utrechtsche Sticht tot dusver ge-

had en genoten heeft, nimmer zal verbreken of toelaten, dat zij verbroken

worde; dat ik door geene lastige beden de kerk zal bezwaren of laten bezwa-

ren ; dat ik de sloten van de Utrechtsche Kerk , die er thans zijn , of in het

vervolg zullen zijn , niet op eenige wijze vervreemden , verpanden of met

schulden bezwaren zal, maar die, ten behoeve van de Kerk, vrij, zoo als ze

thans zijn, getrouw bewaren, zoo als ook de overige kerkelijke goederen en

bezittingen, welke van mijne voorgangers op mij gekomen zijn; dat ik geen'

oorlog zal aanvangen zonder gemeen overleg met en uitdrukkelijke toestem-

ming der prelaten en geestelijkheid, en niemand ondersteuning beloven tegen

de leen- of dienstmannen der Kerk, zoo lang deze bei-eidvaardig zijn, zich
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Haar den raad der geestelijkheid te gedragen. Dit alles zal ik getrouw en

onverbrekelijk onderhouden. Zoo waarlijk helpe mij God met al de heiligen

en de heilige evangeliën !" Daarop werd hij naar het koor der Domkerk en

op den bisschopszetel geleid, terwijl de geestelijkheid te zamen een te Veum

laudamus aanhief. Na het eindigen van dien lofzang, werd hij tot vóór het

gi'oote altaar in het koor, en van daar, na het zingen van een' tegenzang

(anÜphonie) naar het bisschoppelijk paleis gevoerd. ^)

De feestelijke vi-eugde van dezen dag zou weldra op bloedige wijze ge-

stoord worden. — Het was eene oude gewoonte te Utrecht, — het werd den

lezer reeds vroeger berigt, — om bij de intrede van een' nieuwen bisschop

aan eenige ballingen te vergunnen met hem , mits zij zich hielden binnen eene

gespannen koord of „lijn," in de stad terug te keeren. Van dat voorregt hadden

ook gunstelingen van den nieuwen bisschop gebruik gemaakt; maar onder de

ballingen bevond zich één , wien de raad der stad niet dan met leede oogen zag

binnenkomen , en in hechtenis liet nemen. Straks kwam het volk in beweging

,

en de gevangene werd met geweld bevrijd. Maar de verbitterde menigte was

daarmede nog niet bevredigd. Misschien door den bisschop opgeruid, begaf

men zich naar het huis van den burgemeester Barend Prooys , die ziek te bed

lag , en reeds aanstonds zwaar werd gewond. Men verhaalt , dat de bisschop

zelf, hoorende dat de burgemeester nog leefde, zich niet dan met moeite

heeft laten weerhouden, met eigen hand zijn' vijand den doodsteek toe te

brengen. Wat door hem niet kon verrigt worden, dat werd nu op zijn'

last volbragt door eenigen uit het gild der vleeschhouwers en andere boos-

wichten. Zij drongen door tot aan het bed van den zieltogende, die juist de

laatste vertroostingen der Kerk ontving. Men stiet den priester weg van het

leger, en dreef den stervende het zwaard in de borst. Van daar ging de

stroom naar het huis van den proost van St. Pieter, Jacob van Lichtenberg

,

waar men zich meester maakte van kerkgewaden, boeken, geld, kleinoo-

den en andere voorwerpen, en ook elders werden op dien dag de grootste

gewelddadigheden gepleegd.

Zóó eindigde het feest. Al aanstonds doen zich hier eenige vragen aan ons

voor: Wie was de nieuw gekozen bisschop? Hoe kon hij de hand tot een

bloedbad leenen? Van waar zijn haat tegen den burgemeester der stad? —
De geschiedenis zal ons antwoorden.

In het begin der 15 ^<= eeuw had de Roomsche Kerk in ons vaderland het

toppunt van haren uitwendigen bloei bereikt. De priesterheerschappij was

alom gevestigd, en inzonderheid was het de bisschop van Utrecht, in wiens

persoon en handelingen het leven der gansche Kerk als vertegenwoordigd werd.

1) Men vergelijke de beschrijving van eene bisschops-intrede , hierboven medege-

deeld, bl. 185 en vlg.

I. 45
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De Utrechtsche Kerk , met aanzienlijke, grondbezittingen begiftigd , vorderde

een' man aan haar hoofd, die niet alleen den bisschoppelijken herdersstaf,

maar ook het wereldlijke zwaard wist te voeren j en, werd ook het uiterlijk aan-

zien der Kerk daardoor niet weinig verhoogd, voor haar' innerlijken ongees-

telijken welstand was die vereeniging van wereldlijk en geestelijk gezag in

den persoon des bisschops zeer nadeelig , daar niet zelden de kerkvorst zich

bij voorkeur moest bezig houden met de stoffelijke belangen van het bisdom,

terwijl toch de geestelijke aangelegenheden in de eerste plaats zijne werkzame

zorg vereischten. 1) Wat het zedelijk-godsdienstige volksleven aangaat, den

lezers van het vorige Tafereel is het in menige proeve getoond, dat wij , om

ons een juist denkbeeld daarvan te vormen, tegen twee uitersten behooren te

waken. Zij, die als de slotsom der vergelijking van den tegenwoordigen toe-

stand met dien van vroegeren tijd , mogten willen uitroepen : de vorige dagen

waren beter! — hebben het kunnen opmerken, dat ook toen, vooral niet min-

der dan onder het tegenwoordige geslacht, bijgeloof en zonde in veelvuldige

gedaanten zich hebben vertoond. Maar wij zouden ons evenzeer aan overdrijving

schuldig maken , indien wij van het toenmalige volksleven eens zóó donkere

schilderij wilden ophangen, dat ook het scherpstziende oog geen enkel licht-

punt ontdekken kon; dan zouden wij vooral één opmerkelijk verschijnsel moe-

ten voorbijzien, dat, schoon ook verre van overal in zijne zuivere gedaante

zich vertoond te hebben, toch voor onze voorouders nuttig en heilzaam heeft

gewerkt, wij bedoelen de devotie, met den stroom van „stichtelijke litera-

tuur", waardoor zij was opgewekt of die zij in het leven riep, met hare aan-

prijzing van sommige deugden, die bij uitnemendheid cJiristelijTc mogen hee-

ten. Wij meenen der waarheid getrouw te zijn, indien wij stellen: de Chris-

telijke Kerk van dien tijd kon in menig opzigt vergeleken worden met de

gemeente der Joden , ten dage van Jezus. Het woord der bestraffing , door

den Heer tot de geestelijke leidslieden des volks gerigt , heeft evenzeer betrek-

king op vele prelaten en geestelijken der 15'J'^ eeuw, en ook toen, als ten

tijde van Jezus , zagen de edelstgezinden uit naar een' beteren staat van zaken

,

naar eene liervormïng van het hoofd zoowel als van de leden.

In dezen tijd stierf de öl^te bisschop van Utrecht, Fredei-ik van Blanken-

heim, den 9'i'^i October 1423, nadat hij 30 jaren met roem en geluk zijn

bisdom had bestuurd , zóó zelfs , dat men gemeend heeft , van den tijd zijner

regering als van een gouden tijdvak te kunnen spreken. Dat het hem niet

ontbroken heeft aan een helder inzigt in de teekenen des tijds, mag reeds

worden opgemaakt uit de merkwaardige woorden, door hem op zijn sterfbed

gesproken: „De Utrechtenaren zullen na mijn' dood, als het te laat is, er-

kennen, dat ik een vreedzaam en goedertieren heer voor hen geweest ben.

1) Men verg. boven bl. 160 en 161.
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Ieder geestelijke verlangt te regeren, en niemand wil de minste zijn. Daaruit

zal eene verscliikkelijke verwarring ontstaan." Het bleek weldra, dat hij zich

niet had bedrogen. Eeeds den dag na , zijne begrafenis kwamen de vijf kapit-

tels der Utrechtsche Kerk bijeen. Naar gewoonte had Zweder van Kuilen-

burg, de vikaris van den overleden' bisschop, na zijne ambten te hebben

nedergelegd, aan het hoofd van de Domkerk de zegels met de wapenen des

overledenen overgegeven, die terstond verbroken werden, behalve die van den

vikaris, welke moesten overgegeven worden aan den kanonik, die door de

gezamenlijke stemmen der kerk stond benoemd te worden. Hieruit ontsproot

reeds aanstonds twist; immers, de domproost gaf, op eigen gezag, dit zegel aan

Arnoud de Waal, den vice-deken der Domkerk, terwijl de vier overige ka-

pittelen beweerden, dat de keuze van een' vikaris niet aan den proost van

de Domkerk, maar aan de gezamenlijke vijf kerken stond, en, teo-en den

zin der geestelijken en kanoniken der Domkerk , tot vikaris-genei'aal benoem-

den Jacob van Lichtenberg, kerkvoogd van St. Pieter. Niet minder waren de

gemoederen verdeeld bij de benoeming van een' nieuwen bisschop. Van alle kan-

ten kwamen mededingers opdagen naar den opengevallen zetel. Toen op den

Uden November, den dag van St. Maarten, de kapittelen ter benoeming bijeen

waren, had er een ergerlijk tooneel plaats: de straks genoemde Barend Prooys

sloeg met groot geweld tegen de deur der kapittel-kamer , zijn' neef Jacob van

Lichtenberg, proost van St. Pieter , den dood dreigende , indien hij zijne stem

niet gaf aan Rudolf, graaf van Diepholt, een' der mededingers naar den bisschop-

pelijken zetel. De kanoniken van het domkapittel, die deze inbreuk op de

onafhankelijkheid hunner keuze niet gedoogen konden, stonden op en wei-

gerden met het %verk der verkiezing voort te gaan. De andere kapittelen

evenwel vonden alle uitstel in deze zaak ongeraden, en verkozen, hoewel niet

eenstemmig, Kudolf van Diepholt tot bisschop. Zelfs Zweder verklaarde pleg-

tig, dat men geen' geschikter en bekwamer kerkvoogd zou kunnen vinden,

eene verklaring, die, zoo als later blijken zal, geenszins opregt was gemeend.

Men draalde niet, van Paus Martinus V de bevestiging van den nieuw

verkozen kerkvorst te verzoeken. Er was meer dan ééne reden , welke dezen

bewegen kon , de gevraagde toestemming terug te houden. Niet alleen gevoelde

hij zich gekrenkt , omdat hij zelf den bisschop niet had aangesteld ; maar het

schijnt ook, dat de staatkunde aan deze zaak niet vreemd is geweest. De
Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten waren destijds eene bron van verdeeld-

heid en onrust voor onze gewesten. Nu was de Paus een begunstiger van

Filips , hertog van Bourgondië , het hoofd der Kabeljaauwsche partij ; en daar

de Utrechtenaren zich bij de Hoekschen hadden aangesloten, kan Martinus

door den hertog gemakkelijk bewogen zijn geworden, om de op Eudolf ge-

vallene keuze niet te bevestigen. Hij regtvaardigde zijne handelwijze door de

bewering, dat een man als Rudolf, die geestelijke noch geletterde was en

45*
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zelfs geen Latijn verstond, met de liooge waardigheid niet mogt bekleed wor-

den; en, zich niet storende aan den tegenstand der kapittels, droeg hij het

bisschoppelijke ambt op aan den bisschop van Spiers. Dit gedrag van den

Paus had veruitziende gevolgen. "Wij hechten nog minder beteekenis aan de

weigering van Rudolf , om zich aan de pauselijke beslissing te onderwerpen

,

dan aan het beroep der geestelijkheid in Uti-echt en Overijssel op eene alge-

meene kerkvergadering: een feit, inderdaad merkwaardig genoeg, om er later

de aandacht onzer lezers meer bijzonder op te vestigen. Op eene vergadering,

den TJen April 1424 te Deventer gehouden, verbond men zich, indien ook

Kudolf van Diepholt niet tot bisschop werd verklaard, dan toch hem te er-

kennen voor den postulaat ^) van het Sticht , hem inmiddels in het bezit

te stellen van al de opbrengsten , steden , vestingen en kasteelen , en hem te

handhaven in het gebruik der kerkelijke goederen.

Bij dezen staat van zaken is het niet te verwonderen , dat de bisschop van

Spiers, die toen reeds een grijsaard was, weinig opgewektheid gevoelde, den

opengevallen zetel te Utrecht te bezetten. Bovendien werd hij in zijn voor-

nemen , om te Spiers te blijven , nog versterkt door de komst van Zweder

,

die , zoo als wij boven zagen , Eudolf als den geschikten man voor het bisdom

had aangewezen , en nu integendeel zijn' ambtgenoot te Spiers vele voordeelen

beloofde, indien deze wist te bewerken, dat hij, Zweder, als bisschop van

Utrecht werd bevestigd. Hoewel nu de tlrie Overijsselsche steden Deven-

ter, Kampen en Zwolle nogmaals de regering van Utrecht ten ernstigste ver-

maanden , om den postulaat in het bezit te stellen van de sloten en sterkten

van het Nedersticht
, „ alzoo de bisschop van Spiers had afgelaten en de

domproost voor heer niet deugde", behoefde Zweder zich te minder om dien

tegenstand te bekommeren, daar hij rekenen mogt op de begimstiging van

den Paus, die zich zelfs niet had ontzien, een' afgezant van Utrecht en de

andere steden drie dagen lang in verzekerde bewaring te houden en daarna

onverrigter zake te doen vertrekken. Weldra verscheen T\'outer Grawert

,

kanonik van St. Jan en zaakgelastigde van Zweder , in eene vergadering van

het algemeen kapittel , pauselijke bullen vertoonende , die de bevestiging van

Zweder inhielden. „ Nademaal wij ," alzoo schreef de Paus in den brief der

benoeming
, „ bij het overlijden van Frederik , bisschop van Utrecht , zaliger

gedachtenis, de opengevallen plaats van hoofd dier kerk, krachtens de zorg

van den Apostolischen stoel, met een' nuttigen en geschikten man wenschen

te vervullen , zoo hebben wij het van onze ordening en schikking geacht

,

1) Ofschoon door de meeste stemmeu tot bisschop benoemd , mogt hij den titel van

elect of verkorene niet dragen ; omdat hij , als proost van Osnabrug en Keulen , die ker-

ken niet mogt verlaten en tot eene andere overgaan , dan met bewilliging van den Paus,

van wien hij derhalve moest verzocht worden (a qtio postulandus erai). Vandaar de

naam jposliilaat.
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een hoofd dier kerk te benoemen, en verklaren alzoo voor ijdel en vruchte-

loos , indien , door wien dan ook en door welk gezag ook gesteund , wetend of

onwetend, hieromtrent anders mogt besloten zijn." Nu onderwierpen de vijf

kapittels der Utrechtsche Kerk, behoudens hunne regten , zich aan den wil

van den Paus. Anders oordeelden de geestelijkheid , de ridderschap en de steden

van het Bovensticht, die bijna eenstemmig verklaarden, dat zij Eudolf van

Diepholt zouden handhaven. Maar ook in het Nedersticht ontmoette de nieuwe

bisschop veel tegenstand; en niet vóórdat hij Amersfoort, Rhenen en het slot

ter Horst had bezet, trad de resering van Utrecht met hem in onderhande-

ling , die , hoezeer hem hatende in haar hart , bij haar verzet niet dui-fde

volharden. Zoo geschiedde het dan, dat Zweder van Kuilenburg den 21st™

Augustus van het jaar 1425 in de stad Utrecht zijn' statigen intogt deed.

Wij begrijpen nu zijn' haat tegen Barend Prooys , die zich zoo onstuimig ten

voordeele van Rudolf van Diepholt had verklaard; wij begrijpen tevens, hoe

hij, die ons als een man van harde en wreede inborst geteekend wordt, de

hand kon leenen tot een bloedbad, waarin vele aanhangers van Rudolf, als

zoodanig ook persoonlijke tegenstanders van Zweder zelven , den dood vonden.

Maar toen ook had hij het toppunt zijner magt bereikt. Door wreedheden

en misdrijven van allerlei aard maakte hij de gemoederen van zich afkee-

rig ; en , was het hem ook gelukt , het vleeschhouwersgild te Utrecht , tot

schraging van zijn gezag, op zijne zijde te brengen, bij de overigen ont-

waakte des te meer het verlangen , om van hem ontslagen te worden.

Eenige vrienden van Rudolf wisten hem , onder schijn van vriendschap , te

overreden , om niet altijd te Utrecht te vertoeven , maar bij afwisseling nu

eens te Amersfoort, dan te Rhenen of op het slot ter Horst zijn verblijf te

houden, ten einde ook elders de harten voor zich te winnen. Zweder liet

zich verschalken en verliet de stad, om er nimmer weder binnen te komen.

Naauwelijks was hij vertrokken, of Jan van Renesse, heer van Reinouwe

,

die sedert den 24sten Augustus van het vorige jaar (1425) , uit de stad was

verbannen geweest, reed aan het hoofd van veertien als monniken verkleede

ruiters, Utrecht binnen, en bezette de markt, in de hoop, dat vele aanhan-

gers van Rudolf zich bij hem zouden aansluiten. En hij had zich niet be-

drogen. Wel waagden de slagers eene wanhopige poging, om Renesse het

verder voortrukken te beletten ; doch deze , door vele gewapende burgers bij-

gestaan, joeg hen uiteen. Zweder, wien de toegang tot de stad Utrecht werd

ontzegd, nam nu de wijk naar Amersfoort; maar ook ddar wilde men hem

niet binnen de muren ontvangen. Nu wierp hij zich in de armen der Ka-

beljaauwschen ; en van Egmond , het hoofd dier partij , en diens zoon , Ar-

noud, hertog van Gelderland, kon hij te eerder hulp verwachten, omdat

beiden ten hevigste verbolgen waren op die van Utrecht en Amersfoort, die
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steeds de Hoekschen begunstigd en partij getrokken hadden voor Jacoba
,
gravin

van Holland. Terstond werden vijfhonderd Geldersche soldaten naar Amers-

foort gezonden , die met list de stad Lemagtigden , en twee kasteelen ter

verdediging bouwden, van waaruit zij gedurig strooptogten in het Sticht

ondernamen. Zweder ging nog verder. Hij sloot een verbond met vele aan-

zienlijke edelen, die voor een groot deel tot zijne bloedverwanten behoorden,

en, op drie onderscheidene dagen des jaars, den oorlog verklaarden aan de

ridders, steden en burgers van Salland , Twenthe en VoUenhoven, wegens

het geweld en de beleediging , door die van Overijssel den bisschop aangedaan

„tegen God, tegen reght en tegen onsen heiligen Vader, den Paues". Ja,

toen de stad Utrecht door den abt van Mariënweerd was in den ban gedaan

,

zocht hij de kapittels te dwingen , om de stad te verlaten en te Wijk bij

Duurstede hunne werkzaamheden voort te zetten. Maar even hardnekkig ble-

ven de geestelijkheid en regering van Utrecht volharden bij hun verzet. De

kapittels beriepen zich gezamenlijk tegen hem op den Paus en den Apostoli-

schen stoel. Twee dagen later gingen de ridderschap en steden van Utrecht

nog eene schrede verder. Zij sloten een verbond met de ridderschap van

Salland, VoUenhoven, Twenthe en Drenthe, en met de steden Deventer,

Kampen , Zwolle en Oldenzaal , die Rudolf altijd hadden aangehangen , bij

hetwelk Zweder om zijne misdaden werd ontzet , de postulaat tot Kuwaard en

beschermheer aangenomen , en het beroep gedaan op eene algemeene kerkver-

gadering, wier gezag met ronde woorden als het hoogste werd erkend. Zwe-

der werd thans door het algemeen kapittel driemaal te vergeefs ter ver-

antwoording geroepen , ofschoon hem eene lijfwacht van honderd ruiters op zijn

verlangen was toegestaan ; en hij beriep zich op den Paus. Maar nu ook bleek

het , hoe ver zelfs de kanoniken in hun' tegenstand gaan wilden. Inmiers , hoe-

wel zij verklaarden, de ware gehoorzaamheid aan den heiligen Apostolischen

stoel te willen bewijzen, kwamen zij aan den anderen kant overeen, elkan-

der te beschermen, wanneer hun, ten gevolge van Zweders beroep op den

Paus, overlast mogt worden aangedaan, en hunne regten tegen den verdre-

ven bisschop te zullen handhaven. Bovendien werd door de regering van

Utrecht het inbrengen van brieven of stukken ten behoeve van Zweder op

lijfstraffe verboden.

Het ligt niet op onzen weg een omstandig verhaal te leveren van de ge-

durige veeten en oorlogen, die tijdens en ten gevolge van deze scheuring

onze gewesten geteisterd hebben. Wij kunnen ons hier, uit den aard der

zaak, slechts tot de hoofdfeiten bepalen; en moeten onze lezers, die meer tot

in bijzondeiheden de geschiedenis dezer zaak wenschen te kennen, naar an-

dere geschriften verwijzen, waarin niet uitsluitend kerkelijke en godsdien-

stige toestanden tot voorwerpen der behandeling gekozen zijn. Eu dit zal zoo-

veel te meer noodig zijn, omdat ook de aanwijzing van het gewigt dezer
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scheuring in het bisdom Utrecht tot de voorbereiding der Kerkhervorming in

ons vaderland eene vrij aanzienlijke plaats van dit Tafereel zal moeten inne-

men. Wij vermelden alleen, dat Zweder, gesteund door zijne bondgenooten

Egmond en Arnoud van Gelder, daarna ook door Filips van Bourgondië,

door herhaalde strooptogten en andere gewelddadige maatregelen , de gemoe-

deren telkens meer van zich afkeerig maakte; terwijl evenzeer moet erkend

worden, dat al zijne vijandelijke aanslagen hem met woeker door Rudolf en

de zijnen vergolden werden. Wonderen van dapperheid, het is waar, werden

niet zelden door de strijdvoerende partijen verrigt , zóó bij het beleg van Amers-

fooi't door den hertog van Bourgondië; en te betreuren is het alleen, dat

deze kloekmoedigheid en beleid aan eene zóó onwaardige zaak werden besteed.

En niet alleen door middel van het geweld der wapenen, maar ook door la-

gen sluipmoord trachtte men zich van zijne vijanden te ontdoen. Gelijk, met

voorkennis van Rudolf van Diepholt , twee booswichten werden omgekocht

,

om Zweder door vergif om het leven te brengen, — een aanslag, die den

dood der beide misdadigers ten gevolge had, — waren in het jaar 1428 reeds

achttien zamenzweringen van den kant van Zweder en zijne aanhangers tegen

Rudolf gesmeed. Opmerkelijk is het , dat onder de heftigste aanhangers van

Zweder behoorde Arent Prooys, de zoon van Barend Prooys, die in 1425 , niet

zonder toedoen van Zweder , was vermoord. Wat hem bewogen hebbe
,
gemeene

zaak met de moordenaars zijns vaders te maken , is moeijelijk te gissen ; maar

zeker is het , dat zijne vermetelheid in het trotseren van gevaren geene grenzen

kende. Ofschoon de raad zich verbond , duizend gulden te verleenen aan dengenen

die hem levend overleverde, en vijf honderd gulden aan wie hem doodsloeg

,

had bij echter de stoutheid in Utrecbt te komen , doch werd aanstonds gevat

en kort daarna met liet zwaard gedood. — In éc'n woord , de geschiedenis van

die dagen is eene aaneenschakeling van geweld en list. Het land werd ver-

woest door den geesel van den krijg, de hartstogten begonnen telkens he-

viger te ontbranden , de rampzalige gevolgen der burgertwisten werden

telkens zwaarder gevoeld, en wat aan den staat van zaken een nog droe-

viger aanzien gaf, was dit, dat aan het hoofd van beide partijen man-

nen geplaatst waren, die, indien zij hunne ware roeping hadden verstaan,

door al den vereenigden invloed van woord en persoonlijkheid eene krachti-

ge getuigenis tegen deze onzalige twisten hadden moeten afleggen. Maar

ook toen was de bisschoppelijke herdersstaf vervormd tot een scherpsnij-

dend zwaard, en het apostolische vredewoord vervangen door den ruwen

oorlogskreet.

Het was omstreeks dezen tijd dat het hoogst merkwaardige stuk , bekend

onder den naam van Manifest van de drie Staten 's lants van Utrecht so aen

dese als aen geen syde der Tselen , aan al de vorsten , edelen en geestelijken

van Europa gezonden werd. Het is , naar zijn' eigenlijken inhoud , een verweer-
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schrift vol mannelijke taal eu bewonderenswaardige vrijmoedigheid, maar te-

vens een uitnemend gedenkschrift van den toenmaligen staat van zaken. Wij

moeten ons vooralsnog het genoegen ontzeggen , onze lezers eenigzins uitvoerig

niet den inhoud van dit stuk bekend te maken: eerst in het tweede ge-

deelte van ons opstel zal het daarvoor de regte plaats zijn. Hier wenschen

we alleen zooveel mede te deelen als noodig is , om hun te doen zien , waarom

de Staten aan deze en gene zijde van den IJssel zich met zooveel standvastig-

heid tegen Zweder van Kuilenburg bleven verzetten. „Indien wij," zoo schrij-

ven zij, „alle punten van bezwaar tegen zijn' persoon wilden opnoemen, wy

zouden laugwijlig en vervelend worden." Daarom willen zij slechts eenige

hoofdbijzonderheden vermelden. En nu vei'halen zij, dat Zweder en zijne

voorouders zich altijd der Kerke vijandig gedragen hebbeu ; dat op zijn' last

zekere priester , Johan van Baarland , door den Paus met eene kerkelijke be-

ti'ekking begiftigd, welke Zweder voor zich had begeerd, in het koor der

Domkerk door gewapende lieden is gevangen genomen , terwijl bovendien de

pauselijke benoemingsbrieven zijn verscheurd geworden ; dat hij , tot het ver-

krijgen van de voogdijschap der Domkerk , simonie heeft gepleegd j dat hij een

bondgenoot is van de Egmonders eu den hertog van Gelder, die veel nadeel

hebben toegebragt aan de Utrechtsche Kerk, terwijl zijne broeders. Pieteren

Gerrit van Kuilenburg, hoewel door trouwbelofte en eed aan de Kerk ver-

bonden, desniettemin tegen haar hebben zamengespannen , hare onderdanen

gedood, en zelfs de heilige plaatsen niet hebben ontzien; dat hij, vóórdat hij

nog zijne brieven van voorziening had getoond en den vereischten eed afge-

legd, het slot ter Horst heeft bezet en vijf mannen doen ombrengen. Ver-

volgens spreken zij over de verderfelijke gevolgen van Zweders benoeming

voor het Sticht en land van Utrecht, eu vragen dan met bijtend sarkasme:

„Is dit niet de vreedsaem offerande, die de bisscop offert in de hilige Ca-

pelle der hiligen voor ootmoedicheyt des volcks? Sijn dit niet hilige

wercken des eersten ingancks des bisscops, de stat in sinen eersten incomen

mit beschreijende toeganck so uamtlicke t' onvreden te maken, die ber-

gers doot te slaen, ende mit uytgestort bloet der Kerstenlieden de stocke

sijnre geestelicke weerdicheyt mitten bloede te sieren?" Zij verhalen van

de onlusten, op den dag van Zweders inwijding voorgevallen. Zij beklagen zich,

dat hij driemalen te vergeefs voor het generale kapittel is gedaagd j dat hij

de stad Amersfoort, „die een sleutel is der kercken ende des lants totter

deuren, die ons ende den onzen openen en sluten mach den uytganck

ende den inganck", aan de Egmonders en Gelderschen heeft overgegeven;

dat hij zich verbonden heeft met den hertog van Bourgondië, die op

zijne aanwijzing Amersfoort heeft bestormd, totdat hij eindelijk terugge-

dreven is; dat hij binnen het terrein der St. Pieterskerk een' geestelijke

heeft doen opligten, om hem vervolgens op ter Horst gevangen te zetten,



361

en hem eene groote som gelds af te persen; i) dat hij met verkrachting van alle

regt, zekeren Johan van Loenen heeft doen gevangen nemen, om hem, on-

barmhartig gepijnigd , ten laatste , tegen den wil van regter en schepenen

,

te doen onthoofden ; dat hij Herman van Lokhorst , den deken der Domkerk

,

op smadelijke wijze bejegend heeft, omdat deze zijn ambt niet wilde over-

geven „ tot wille ende goetduncken Heren Zweders" ; dat hij onregtvaardige

beden , tienden en schattingen heeft opgelegd , en dat hij , volgens zijn zeg-

gen, met toestemming van den Paus, zijne tegenstanders met pijniging, ja

zelfs met den dood heeft gestraft. — Wij kunnen reeds vooraf vermoeden , hoe

het vonnis luiden zal , dat , ten gevolge van al die misdaden , tegen Zweder

wordt uitgesproken. De Staten verklaren hem voor een' meineedige , een' over-

treder van het regt , een' vervreemder van kerkelijke goederen , een' moorde-

naar , een' vervloekte , een' muiteliug {irregulair) , een' wetsverkrachter en

met vele andere misdaden bezwaard , die daarenboven , in weerwil van zijn

onheilig gedrag , zich niet heeft ontzien , de missen en andere godsdienst-

plegtigheden te vieren en bij te wonen. Uit al hetwelk de gevolgtrekking

wordt afgeleid, dat Zweder, door zijn schandelijk bestuur en het verbreken

zijner eeden, zich zelven heeft ontzet van alle kerkelijk gezag.

Dit krachtig protest tegen het schandelijk en willekeurig bestuur van Zwe-

der mogt al aan zijn' zedelijken Invloed afbreuk doen , het zou op zich zelf

niet in staat zijn geweest, zijne magt aanmerkelijk te fiiuiken. Maar daartoe

liepen andere omstandigheden zamen. Hij werd, namelijk, van lieverlede door

zijne bondgenooten verlaten , die daarentegen met Eudolf eerst een' wapenstil-

stand en vervolgens den vrede sloten. Het eenige middel dat zijner partij

overbleef om zijne zaak te handhaven , de kerkelijke banbliksem , bragt haar

weinig verder tot het doel. Maar zijne omstandigheden ondergingen vooral

eene belangrijke wending bij den dood van Paus Martinus V, in het jaar 1434.

Het ware nu voor Rudolf en de Staten van Utrecht en Overijssel eene ge-

schikte gelegenheid geweest , een beroep te doen op de kerkvergadering van

Bazel, die in datzelfde jaar bijeenkwam, en meer en meer zelfstandig en met

reformatorischen geest wilde te werk gaan. Toch bragten zij eerst nog hunne

zaak voor den nieuw benoemden Paus, Eugenius IV, en deze, die Rudolf

wenschte te begunstigen , alleen omdat hij magtiger was dan Zweder , zond

Joannes, bisschop van Matiscone, naar het bisdom van Utrecht om de

zaak te beslechten. Zij werd beslecht, — en wel ten voordeele van den postu-

laat. De ban over het Sticht uitgesproken werd vernietigd, en Rudolf, in

het jaar 1433 , op het kasteel van Vollenhoven door de bisschoppen van

Osnabrug en Minden, benevens twee wijbisschoppen, plegtig gewijd. Zweder,

1) Zeer eigenaardig is de uitdrukking, welke hierop volgt: „Aldus slaet ons onse

Herde (herder) , in onnoselheyt sijns herten de woUe van synen scape aftreckende

mitten veile , 't ander den wolven bevelende." '
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nu van alle hulp verstoken, begaf zich met een bezwaard hart naar Bazel,

om in persoon zijne belangen bij de kerkvergadering in te dienen; doch men

verleende hem te naauwernood gehoor, en hij stierf aldaar, zeker niet vóór

het jaar 1434, nadat hij nog kort te voren tot bisschop van Caesarea in

partihus infidelium was benoemd. Hij stierf van spijt en hartzeer, zonder iets

ten nutte van het Sticht te hebben verrigt, en door niemand betreurd. Wij

willen hem niet harder beoordeelen dan hij verdient, en veel van zijne wan-

daden op rekening stellen van den tijd, waarin hij leefde, en van de destijds

heerschende mate van godsdienstige ontwikkeling. Maar het is ons niet mo-

gelijk, aan een zóó onregtvaardig mensch en zóó onwaardig geestelijke ook

maar een gering deel onzer sympathie te schenken.

Met Zweders dood was de breuk der Kerk nog geenszins geheeld. De

kanoniken, die hem getrouw waren gebleven, benoemden tot bisschop Wal-

raven van Meurs, broeder van den graaf van Meurs en van de bisschoppen

van Keulen en Munster, die, reeds bij den dood van Frederik van Blanken-

heim , Eudolfs mededinger was geweest. Deze keuze werd op de kerkvergade-

ring van Bazel goedgekeurd , terwijl de Paus Rudolf bleef beschermen , en

men had dus in dien tijd het vreemde verschijnsel, dat er twee bisschoppen

waren bevestigd, de een door den Paus, de ander door de kerkvergadering

,

maar daardoor ook twee kerken, waarvan de eene het gezag van den Paus,

de andere dat der kerkvergadering als het hoogste inriep. Ja, toen diezelfde

vergadering in het jaar 1439 Felix V tot Paus benoemde, werden er ook

twee Pausen erkend en de scheuring in het bisdom Utrecht smolt met die

van Europa ineen. Echter ontbrak het den door het concilie benoemden Paus

aan den invloed , dien de ander nog altijd kon uitoefenen , en reeds daarom

alleen behoefde Kudolf weinig gewigt te hechten aan den tegen hem uitge-

sproken ban. Ook bleek het, dat Walraven van de gewapende tusschenkomst

zijner broeders te vei'geefs gewenschte gevolgen voor zijne zaak had verwacht.

Wel werd nu en dan het Sticht door vijandelijke troepen verontrust, maar

het bleef meestal bij eene bech'eiging, en Rudolf had van dezen zijn' mededin-

ger inderdaad weinig te vreezen.

Maar er waren andere zaken , die aan zijn gezag afbreuk deden. In de

stad Utrecht , namelijk , begonnen zich de beginselen te openbaren van oneenig-

heid tusschen den bisschop en den raad; en toen nu Rudolf het waagde een

afkeurend oordeel uit te spreken over de wijze , waarop de Utrechtsche rege-

ring eeuige belastinggelden had besteed, ontbrandde er een hevige twist tus-

schen hem en den deken der Domkerk, die het gedrag van den raad ver-

dedigde; hetgeen ten gevolge had, dat de bisschop in groote verbolgenheid

de stad verliet en een verbond aanging met de heeren van Montfoort, twee

woeste en woelzieke mannen, met wie de stad Utrecht nog kort te voren in

openbaren strijd was geraakt. Werkelijk gelukte het hem, met behulp van
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Willem van Montfoort, de stad, wier poorten nu voor hem gesloten waren,

bij verrassing te vermeesteren, en op nieuw zijn gezag te doen gelden. En

toen nu in liet jaar 1450 Hendrik van Meurs, bisschop van Munster, over-

leed , en Walraven in zijne plaats verkozen werd , werd hij daardoor tevens

van dien mededinger ontslagen. Niet zonder tusschenkomst van den kardinaal

Nikolaas van Cusa , die zich destijds in ons vaderland bevond , ^) werd tus-

schen de beide kerkvorsten dit verbond gesloten, dat Walraven volkomen

afstand zou doen van het Utrechtsche bisdom , en , als ter vergoeding , den

tienden penning ontvangen van de inkomsten der Utrechtsche geestelijkheid.

Maar daardoor ook had hij de gemoederen der geestelijken zeer ongunstig

tegen zich gestemd , en toen hij , om hunne vriendschap zich weder te ver-

werven , hun vrijdom van sommige belastingen verleende , ondervond hij te-

genstand bij den raad , die aan de willekeurige handelwijze van den bisschop

weigerde zijn zegel te hechten. Vooral maakte hij de gemoederen van zich

afkeerig, toen hij met eene aanzienlijke krijgsmagt uittrok om Walraven in

het bezit van het bisdom Munster te handhaven, altoos onder deze voor-

waarde , dat Walraven van dat bisdom afstand zou doen , tegen een jaarlijksch

inkomen, ten behoeve van Koenraad van Diepholt, Kudolfs neef. Zoo bewerkte

hij , dat het laatste gedeelte zijner regering door groote onlusten werd geken-

merkt. Zijne schatten gingen daarbij te loor, zijne ligchaamskrachten werden

uitgeput, zijn naam onteerd. Hij stierf den 24steii Maart 1455, nadat hij

sedert 1423 het bisdom Utrecht had bestuurd. Ofschoon niet zoovele bezwa-

ren op hem drukken , als op Zweder van Kuilenburg ; ofschoon hij de stof-

felijke belangen van het kerkdistrikt ijverig heeft behartigd, ontbrak het ook

hem maar al te zeer aan die innerlijke wijding tot de hooge waardigheid

,

waarmede hij was bekleed, om zijne nagedachtenis van heeler harte te kun-

nen zegenen.

Nog twee jaren, — en de scheuring in het bisdom Utrecht zou een einde

nemen. Maar eerst zouden weder nieuwe geschillen en kuiperijen de twist-

fakkel doen ontbranden. Drie mededingers stonden tegenover elkander: Ste-

ven, hertog van Beijeren, kanonik en thesaurier te Keulen; David van

Bourgondië, natuurlijke zoon van hertog Filips en bisschop van Terouanne

in Artois, en Gijsbrecht van Brederode, domproost en kerkvoogd van

St, Salvator. Met bijna eenparige stemmen werd de laatste door het kapittel

tot bisschop benoemd, en zeker zouden zich geene bezwaren tegen zijne be-

noeming hebben opgedaan, indien niet Filips van Bourgondië alles had te

werk gesteld , om zijn' zoon David tot de opengevallen waardigheid verheven

te zien. De hertog, namelijk, gesteund door de Kabeljaauwschen , die hem als

hun hoofd erkenden en Gijsbrechts benoeming wilden tegenwerken, omdat

1) Aan dezen merkwaardigen en in vele opzigten voortreffelijken man zal een afzon-

derlijk opstel worden gewijd.

46*
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diens voorouders het altijd met de Hoekschen gehouden hadden, zond den

bisschop van Artois naar Kome, waar toen voor goud alles veil was, en

wist den Paus, Calixtus III, door hem geld en troepen te beloven in den

oorlog tegen de Turken, gemakkelijk over te halen om David te bevestigen.

Daarentegen ontving Gijsbrecht van den Keizer de investituur. En zoo was

de scheuring op nieuw ontstaan : aan de eene zijde David , door den Paus

bevestigd en door hertog Filips ondersteund; aan de andere zijde Gijsbrecht,

door den Keizer erkend , bijgestaan door de Staten van Utrecht en Overijssel.

Wij willen onze lezers niet bezig houden met de vermelding van de daaruit

ontstane twisten en oorlogen. Wij verhalen alleen , dat Gijsbrecht eindelijk

door de overmagt van Filips gedwongen werd tot het aannemen van gunstige,

maar altijd vernederende voorwaarden , en genoodzaakt was , zijne waardig-

heid aan David over te geven. Ook zijne bondgenooten moesten eindelijk

bukken, en David van Bourgondië zag zich eerlang als bisschop erkend.

Zóó eindigde de scheuring in 1457; — maar ons verhaal zou zeer onvolle-

dig , en de verwachting onzer lezers zeer zeker onbevredigd wezen , indien

niet ook de gevolgen en het gewigt dier scheuring een voorwerp van ons

onderzoek uitmaakten. Wij zullen zien, dat ook hier, te midden van veel,

dat ons onaangenaam stemt , enkele zeer verblijdende opmerkingen mogen ge-

maakt worden, dat ook hier vele lichtpunten zich voordoen in eene anders

donkere omgeving. De schokken en onlusten waren voorboden van een' bete-

ren tijd. De ervaring van het onvolmaakte en gebrekkige in de godsdienstige

en kerkelijke toestanden deed met opgestoken hoofde uitzien naar hervorming ....

Zouden we niet ook voor het tweede gedeelte van dit opstel op de belang-

stelling onzer lezers mogen rekenen?

De meest in het oog vallende gevolgen der scheuring waren buiten eenigen

twijfel ongunstig. Of zouden we het niet een noodlottig verschijnsel mogen

noemen , dat de verschillende Staten van ons vaderland in een' bijna onophou-

delijken oorlog met elkander gewikkeld waren, met name de Staten van Hol-

land en Gelderland met die van het Boven- en Benedensticht ? En dat in

een' tijd , waarin zoovele partijschappen van anderen aard de bewoners van het

Sticht in gestadige om"ust hielden ! En hoe werden die oorlogen gevoerd ? Wij

zouden bewijzen in menigte kunnen bijbrengen van gruwelen, door beide

partijen gepleegd, indien wij niet meenden ons van die moeite ontslagen te

mogen rekenen; terwijl, buiten het tooneel van den krijg, vervolgingen, ban-

vonnissen, verbeurdverklaring van goederen, roof en doodslag elkander ge-

stadig opvolgden.

Maar wij moeten vooral onder de ongunstige gevolgen der scheuring op-

nemen het leed, dat daardoor aan de besten en vroomsten in den lande, de
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devoten , inzonderheid onder priesters en kloosterlingen , werd toegebragt. Hun

was het genoeg, dat de Paus de zaak van Zweder tot de zijne gemaakt had,

om aanstonds dat voorbeeld te volgen, hoe ongeschikt eu onzedelijk die bis-

schop overigens zijn mogt. En als nu de Paus met ban en interdikt al dege-

nen trof, die der partij van Rudolf waren toegedaan
,
gingen , wel is waar , de

ligtzinnigen met de kerkedienst voort, of lieten zich door de burgerlijke over-

heid bewegen, die weder na kortstondige staking te hervatten; maar de meest

ernstig gezinde geestelijken staakten onmiddellijk de dienst, gaven daardoor

wel groote ergernis, maar werden tevens gevaarlijk voor de partij van Diep-

holt. Geen wonder, dat die partij middelen beraamde, om de onwilligen tot

het hervatten der diensten over te halen of te dwingen ; en de geestelijken

,

die liever smadelijk wilden behandeld worden, dan hunne gehoorzaamheid te

ontzeggen aan den door den Paus erkenden bisschop , leidden veelal een kom-

mervol leven , ofschoon het hun niet geheel ontbrak aan bewijzen van hulp-

vaardigheid en liefde, waarmede gelijkgezinden hun te gemoet kwamen.

Het waren inzonderheid de Broeders en Zusters van het Gemeene leven ^)

eu de Regidieren van Windesheim, die zwaar door de vervolging geteisterd

werden. Maar vooraf een woord over de Regulieren te Utrecht. Na het inter-

dikt, over Rudolf uitgesproken, verlieten vele kanouiken en geestelijken de

stad Utrecht, ofschoon zij voorzien konden, dat zij van hunne goederen ver-

vallen zouden verklaard worden. Anderen waren vol moed, om tegenstand te

bieden aan de Rudolfsgezinde regering der stad, en onder hen vooral de

Regulieren en „ sommige andere geestelijke personen." Deze gingen onder

elkander een verbond aan , om „ tegen den postulaat en de Stichtschen den

ban en het interdikt te houden," en staakten de godsdienstoefeningen. Som-

migen leerden zelfs, „ dat de Stichtsche priesters (aanhangers van Rudolf)

het ligchaam Gods niet consacreerden, maar den duivel of eene pad maak-

ten, en dat zij vermaledijd waren, die der Stichtschen missen hoorden, of

bij hen biechtten , of de Sakramenten van hen ontvingen ; alsmede , dat dege-

nen, die de Stichtschen doodsloegen, of daartoe op eenige wijze de behulp-

zame hand boden , aflaat van alle zonden verdienden en het eeuwig loon

Gods." Dat de raad der stad dit op den duur niet gedoogen kon, begrijpt

men ligtelijk. Hij liet de vrienden van Zweder vermanen, waarschijnlijk niet

zoo „ goedertieren en zachtzinnig" als die van Utrecht het later deden voor-

komen, om hunne ongodsdienstige handelingen na te laten; en toen deze

1) Over de stichting van Geert Groote en den persoon van den stichter zelven,

verwachte men de noodige inlichtingen in een volgend tafereel. Wij verwijzen al vast

onze lezers, indien zij deze aanwijzing behoeven, naar de Geschied, der Chr. Kerk in

Taf. deel III, bl. 273 vlg. Men zie ook Kalender voor de Protest, in Nederl., 5ejaarg.,

bl. 123 vlg. Regulieren heetten de kloosterlingen, die den regel volgden welke aan

Augustinus werd toegeschreven. Zij hadden evenwel met de gewone Augustijner kloos-

terüngen slechts de kleeding gemeen.
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maatregel vernieuwden tegenstand uitlokte, besloot men, met goedvinden van

de Kudolfsgezinde kanoniken, de Eegulieren uit stad en land te verbannen.

Dit geschiedde. Op zekeren dag vielen eenige dienaren van den raad in hun

klooster. Johannes , de prior , en zijne broeders werden met geweld uitgedreven.

Hunne goederen werden geroofd , en eenige „ apostaten ," hetzij we daaronder

te verstaan hebben Kudolfsgezinde monniken , of monniken van het klooster

zelf, die van hunne trouw aan den Paus afvallig waren , in hunne plaatsen

gesteld.

Een dergelijk lot als de Regulieren van Utrecht trof ook hunne ordebroe-

ders van Windesheim. Terwijl velen zich weinig om het interdikt bekommer-

den, vergaderde de prior van Windesheim de prioren van de naastbijgelegene

kloosters, om te beraadslagen, wat hun te doen stond. Het besluit was spoe-

dig genomen : zij wilden den Paus getrouw blijven. Het duurde niet lang , of

hun werd door kanoniken van Utrecht en schepenen en raden van Deventer

of Zwolle in de keus gegeven om, of terstond de gestaakte godsdienstoefeningen

te hervatten, of uit het vaderland en hunne gestichten te wijken. Zij ko-

zen eenstemmig het laatste. Sommigen verlieten de kloosters gewillig, an-

deren lieten zich met geweld verdrijven. De prior met de zijnen trok naar

het Bentheimsche , die van Zwolle trokken Gelderland in , die van den St. Agnie-

tenberg voeren met een schip in een' storm naar Friesland , en eerst in

1432 , nadat door de benoeming van een' nieuwen Paus de zaken een gansch

ander aanzien hadden verkregen, kwamen de ballingen weder in hunne ge-

stichten terug.

Niet beter ging het den Broeders en Zusters van het Gemeene leven te

Deventer. De eersten, die den postulaat Eudolf hielden voor zeer onwetend

en zelfs onbekend met de Latijnsche taal — iets, wat voor hen, die hun

leven voor een voornaam deel aan de beoefening der letteren toewijdden , eene

groote grief moest zijn — weigerden bij herhaling om met den magistraat

de godsdienstoefeningen in de kerken bij te wonen. Dit verzet bragt hen in

niet geringe ongelegenheid. Het eerst redde zich met de vlugt de rektor van

hun huis, Godfried Toorn de Muerza, omdat hij zich over zijn lot en dat

der zijnen bekommerd maakte. En niet zonder grond. Weldi'a verschenen

eenige overheidspersonen om Godfried te zoeken, en zeker zou hij met wei-

nig zachtzinnigheid behandeld zijn geworden, indien men hem had kiuinen

magtig worden. Den overigen Broederen werd aangezegd, dat zij de stad had-

den te ontruimen, met uitzondering van drie hunner, die op hun verzoek

mogten achterblijven. Zij namen de wijk naar Zutphen, niet zonder vreugde

dat zij uit de ongelegenheden waren gered, waaraan zij in Deventer hadden

bloot gestaan, en die hun onwillekeurig vergelijkingspunten hadden aangebo-

den met het verblijf der Israëlieten in het land der verdi-ukking. Niet zonder

moeite evenwel werden zij in de stad Zutphen toegelaten, waar zij in eene zeer
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bekrompene woning werden gehuisvest. Daar hielden zij hunne gewone oefe-

ningen en predikatiën in de volkstaal, die niet alleen door de ballingen uit

Deventer, maar ook door de Zutphensche burgers en eenige leerlingen wer-

den bijgewoond. Het leven der Broeders te Zutphen was in vele opzigten

konunervol. Niet alleen dat zij met gebrek hadden te worstelen, maar ook

eene hevige pestziekte, die in het jaar 1429 groote verwoestingen aanrigtte,

verminderde grootelijks het aantal der Broeders gedurende deze zesjarige bal-

lingschap, die een einde nam in 1432, toen, na den dood van Paus Martinus

V, Eudolf van Diepholt door Eugenius IV in het bisdom bevestigd, en de

ban opgeheven werd.

En de Zusters van het gemeene leven? — Naauwelijks was het interdikt

op het Bovensticht gevallen, of men wilde de Zusters te Deventer dwingen,

„ tegen gehoorzaamheid des Pauzen ter kerk te gaan ", of de stad te verlaten.

Zij antwoordden eenstemmig : „ om geen tijdelijk genot of voordeel , dat ons

geschieden mag — willen we doen tegen Tiet gebod Gods en onzer zielen zalig-

heid." Intusschen waren de Rektoren der Zusters reeds de stad uitgetogen,

hopende dat hunne afwezigheid de aandacht van de Zusters zoude aftrekken.

Dit was echter het geval niet. De schepenen van Deventer werden nu juist

te meer aangemoedigd, om pogingen van dwang bij de vrouwen aan te wen-

den. ^) Doch die pogingen stuitten af op krachtdadig verzet. De magistraat

begon te dreigen en het der Zusteren zeer lastig te maken: de uit- en ingang

uit het gesticht werd haar verboden, gelijk ook het verkoopen der goederen,

die zij ter voorziening in haar onderhoud plagten te vervaardigen, en aan de

goê gemeente te koop te bieden. Zóó duurden de zaken tot aan St. Vitus-

en Modestus-avond (14 Junij), toen twee schepenen, als gecommitteerden

van den raad , de Zusters kwamen aanzeggen , dat de onwilligen moesten ver-

trekken; die gehoorzaam wilden zijn konden blijven en in het volle bezit

treden van huis en goed. Den volgenden dag verschenen gezamenlijk de

schepenen met den stadsbode. Zij beproefden door verschillende middelen

hunne zaak te winnen : nu eens door scherpe redenen , (zelfs werd de scheld-

naam „ verkeerde duvels " der Zusteren naar het hoofd geworpen) , dan weder

door vleijende beloften. Alles te vergeefs. Nu volgde de aankondiging, dat

zij de stad verlaten moesten. Hare beweegbare bezittingen werden uitgedra-

gen en op schepen overgebragt. De togt door de stad werd haar hoogst

moeijelijk gemaakt door het gemeen, dat haar „Kuilenburg! Kuilenburg!"

schold , en riep
, „ dat zij ongeloovigen waren en met regt verbrand moesten

worden." Eindelijk kwam het gezelschap de stad uit en toog naar Arnhem

,

waar zij, door invloed van aanzienlijke personen, werden opgenomen. In den

beginne was haar verblijf aldaar armelijk: zij konden van de inwoners

van Arnhem niets te verdienen krijgen, en er heerschte groote duurte in de

1) Zij riepen: „Nu wij de hanen kwijt zijn, zullen wij met de hennen wel raken!"
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stad. Bovendien werden zij zeer verontrust en gekweld door berigten uit De-

venter. Ddir waren enkele Zusters in het gesticlit achtergebleven, en andere

vrouwen van weinig ernst hadden zich bij haar aangesloten, en nu leefden

zij daar in traagheid en losbandigheid met „ wereldlijke luden," en „ de ka-

pellanen, die in den ban te Deventer missen deden"!! Eindelijk begon dit den

magistraat te verdrieten, en het huis, binnen welks muren zoovele vrome oefe-

ningen waren verrigt , maar dat in den laatsten tijd op ergerlijke wijze was

ontwijd geworden, kreeg eene gansch andere bestemming: — het werd veran-

derd in eene barak van paarden en ruiters. — Deze en andere omstandighe-

den maakten het verblijf der Zusters in Arnhem bij voortduring onaangenaam

en verdrietig. Ook zij mogten echter in 1432 hare ballingschap geëindigd

zien , en in Deventer terugkomen. ^)

Zóó had dan het schisma voor vele geestelijken en andere godsdienstige

personen, die de kerkelijke wetten wilden handhaven, zeer ongunstige gevol-

gen, en wij zouden nog van andere plaatsen kunnen gewagen, waar even-

eens eene vervolging tegen geestelijken of monniken, die Zweder aanhingen,

werd in het werk gesteld. Maar wij mogen niet voorbijzien, dat juist hunne

verstrooijing aanleiding gaf tot het verspreiden van meer verlichte denkbeel-

den , waardoor mede de groote gebeurtenis , die eene eeuw later plaats had en

welke wij met den nnam van Kerk/iervorming huldigen, ongemerkt werd voorbe-

reid. Of zouden wij het weinig beteekenend mogen noemen , dat de vervolging

aan de uitbreiding van de Broederschap des Gemeenen levens in andere ste-

den niet ongunstig geweest is, en daardoor de vrome en heldere geest van

den stichter dier Broederschap, die voortleefde in de zijnen, ook in andere

streken werd overgeplant? Wanneer we alleen op de uitwendige verschijn-

selen wilden acht geven, dan zeker zouden wij zeggen: welk een duistere

tijd , die tijd der scheiu-ing ! Welk een somber en onchristelijk tooneel uit de

geschiedenis der Christelijke Kerk! Twist en moord en vervolging overal!....

Maar de ware behandeling der geschiedenis is deze, dat wij de gebeurtenissen

niet op zich zelve beschouwen, maar in verband met het verleden, in verband

ook met de toekomst; waardoor aan den eenen kant die gebeurtenissen op-

houden voor ons op zich zelve staande, als uit de lucht gevallen verschijnselen

te zijn, maar integendeel haren grond vinden in hetgeen reeds geschied, in

hetgeen aanwezig is ; en aan de andere zijde de overweging van de gevolgen

dier schijnbaar door willekeur of toeval bestuurde feiten tot krachtig vertrou-

wen drijft op het Godsbestuur , dat uit het kwade der menschen het goede

doet voortkomen. Passen we deze beschouwing toe op het onderwerp, dat

thans onze aandacht bezig houdt, dan zien we in die aaneenschakehng van

1) Bovenstaande bijzonderliedeu zijn voor een goed deel ontleend aan een Handsclirift,

toebelioorende aan mijn' hooggeschatten leermeester Prof. Moll. In dat HS. komt een zeer

uitvoerig verhaal voor: „Hoe dat die zusteren verdi-eveu worden."
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niet zelden bloedige tooneelen de bijkans onvermijdelijke gevolgen van een

beginsel, dat ons. Protestanten der 19'^'= eeuw, wel zeer onhoudbaar voorkomt,

maar dat toch eerst tot zulke ongeregeldheden aanleiding geven moed , om tot

een' beteren staat van zaken den weg te kunnen banen. Wij bedoelen het

noodlottig beginsel van vereeniging der wereldlijke en geestelijke magt in één'

persoon. En als wij dan verder zien, dat, juist ten gevolge van de wanorde-

lijkheden, die de scheuring vergezelden, veler oogen open gingen voor den

onhoudbaren staat der Kerk, en gevoelens van zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid geboren werden, dan kan het ons niet moeijelijk vallen, aan die

beweging uitnemend gewigt toe te kennen, en de leiders der beweging, —
niet van alle verantwoordelijkheid te ontheffen, geenszins! — maar toch hen

te beoordeelen met die billijkheid en zachtmoedigheid, welke als van zelf ons

oordeel besturen moeten, waar we hunne gedragingen plaatsen willen in het

licht van hun' tijd.

En nu zien wij inderdaad, dat de zucht naar vrijheid door de gebeurte-

nissen , waarover wij thans spreken , sterk werd ontwikkeld. Van waar anders

dat beroep op eene i:erkvergadering , dat zoo herhaaldelijk in dezen tijd werd

gedaan? Wij hebben reeds meermalen gelegenheid gehad op te merken, dat

de Staten van Overijssel de partij van Rudolf van Diepholt waren toegedaan.

Dit had geene geringe beteekenis, daar toch Zweder de man was, die door

den Paus was bevestigd. Zij keurden niet alleen stilzwijgend de daad van den

Paus af, maar noemden ze ook openlijk onregtvaardig ;
„waaruit volgt," het

is teregt opgemerkt , „ dat zij , reeds van de eerste tijden der scheuring af,

de onfeilbaarheid en het onbegrensde regt der Pausen verworpen hebben."

Eu als dan Zweder naar Overijssel trekt en lastbrieven van den Paus vei'-

toont als „ een einde van alle tegenspraak /' dan werkt hij niets anders uit

,

dan dat de geest van verzet zoo mogelijk nog sterker zich openbaart. De

Staten schrijven eene vergadering uit , waarop , na langdurige beraadslagin-

gen, eindelijk besloten wordt om, wel is waar den Paus te erkennen, maar

van Kuilenburg te verwerpen en Diepholt tot hoofd der Kerk te benoemen;

ja zelfs om, ingeval de Paus zijne toestemming niet mogt geven en weigeren, den

gekozene met de bisschoppelijke waardigheid te beUeeden, Rudolf nogtans als pos-

tulaat te blijven erkennen. Van eene andere zijde doet de overeenkomst der

ridderschap en der voornaamste steden, om in geen geval eenigen gekozen'

bisschop te bevestigen, dan nadat hij eerst aan een iegelijk zijne leengoede-

ren had toegestaan, ons duidelijk zien, dat de Overijsselaren, hoewel zij op

de regtvaardige keuze eens bisschops geene inbreuk wilden gemaakt hebben,

tevens zochten te waken voor willekeurige handelingen en misbruik van

zijn gezag.

Hier, men ziet het, wordt het beroep op eene algemeene kerkvergadering,

als staande boven den Paus , nog niet met ronde woorden uitgesproken , hoewel

I. 47
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de uitdrukkingen van dien aard zijn, dat zij voor liet minst geen' al te oroo-

ten eerbied voor j^auselijke uitspraken en handelingen laten doorschemeren.

En dit zelfde moet gezegd worden van het besluit van het algemeen kapittel

te Utrecht, den 6<ieii October 1426 gehouden. Maar van meer gewigt is nog

het boven reeds met een woord besproken verdrag, door de ridderschap en

stad van Utrecht , met de ridderschap van Salland , Vollenhoven , Twenthe en

Drenthe en eenige Overijsselsehe steden aangegaan , en wij verzoeken onzen

lezers wèl acht te geven op de volgende woorden, die ons karakteristiek

genoeg voorkomen om ze geheel onveranderd mede te deelen: Wij verbinden

ons.... „by hem [den postulaat] te bliven mit allen onsen machte na allen onsen

vermogen sonder argelist, ende hem ooo selven toe heJiolden ten. utersten rechte toe

,

dat is te weten, tot den generael concilium ende vergaderwge der gemeetire Ker-

stenheit alle der heyliger Kerchen ter laetster sententie. Ende want wij dit gedaen

hebben omme nutscJiap der IcercJcen , ende onser nootsaken wille voersz., ende

omme voertan geheel ende eens te blijven, hebben wij elcks den anderen

gelovet mit voordachten sinnen ende wysen raede, ende ons hierinne verbon-

den op allen punten voor ende nae geschreven , by onsen Heere voersz. te

bliven, ende hem te holden ende te doene als voersz. \%, ende off ons dan Mer-

van nu of Merna eeniglie lasten aenquamen geestelic of tveerlic 1), mit macJiten of

mit rechte, ons allen samentlic, bysunder in wat hoeken dezer lande voersz.

dat gesciede, dat sullen wy voersz. male den anderen helpen uytdragen, toe-

ren ende wederstaen mit allen onzen vermogen , dat come toe , lioe dattet toe-

come , in eniger wijs, sonder enighe weer van rechten of van machten daer-

tegen te doene, oft om eniger gehoden wille geestelic of weerüken, of eniger

Vorsten , Heeren , Steden , Lande , ofte luden te laten , om eniger laste willen

van verbod oft anders, die ons daervan aencomen mochten, oft om enige

ander lasten oft veden wille, die ons ofte onser enighe aengeleget mochten

werden, eer deze voersz. sake gesloten ofte geeyndet weren, totter laetsten

sententien als voerss. is, dan dat truwelic andere helpen weren ende weder-

staen ende te doene als voersz. is." — Maar vooral komt hier in aanmerking

het merkwaardig Manifest van de drie Staten des lands van Utrecht, zoo

aan deze als aan gene zijde van den IJssel, waarop we nog moeten terugko-

men. Hebben wij boven gezien, met hoeveel waardigheid en kracht de on-

regtvaardige handelingen van Zweder door hen worden gegispt, met niet

minder vrijmoedigheid spreken zij van de willekeurige en tegen alle regt en

billijkheid indruischende gedragingen van den Paus te hunnen opzigte. Zij

verhalen , dat zij zich hadden beroepen op den apostolischen stoel met uiteen-

zetting van Zweders misdaden, waarvan zij — wij hebben het boven ge-

zien ,
— eene breede lijst mededeelen. En welk een antwoord hadden zij van

het opperhoofd der Kerk ontvangen? Zij hadden zekeren Rays Doggert met

1) Wereldlijk.
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eenige anderen naai- Rome gezonden, om van den Paus te verzoeken, den

postulaat Rudolf van Diepliolt te bevestigen; maar smadelijk was het ontliaal

geweest, dat den afgezant daar was ten deel gevallen. Nadat Rays in eene

plegtige vergadering van Paus, kardinalen en vele andere hooge geestelij-

ken , nederig en ootmoedig zijne brieven had overgegeven , en verzocht , dat

hem regt mogt geschieden, en dat, volgens het gebruik van het Roomsche

hof, den een' of ander' mogt gelast worden te hooren naar de zaken, die hij

voor te dragen had, had de Paus niet alleen dat regtmatige, heilige en al-

lernoodzakelijkste verzoek versmaad , en de Utrechtenaren ten eenenmale ge-

weigerd te hooren , tegen regt en billijkheid aan , en zonder eenige reden van

die weigering op te geven ; maar hij had zelfs aan zijne gewapenden bevolen

,

den Utrechtschen afgevaardigde gevangen te nemen, die dan ook drie dagen

lang in den kerker der misdadigers was bewaard geworden. — En niet minder

onregtvaardig had de Paus gehandeld bij eene andere gelegenheid. Toen hij

Zweder en diens bondgenoot, den abt van het klooster Mariënweerd, had

gelast, met de aanwending van kerkelijke straffen niet voort te gaan, had

deze zich evenwel aan dat verbod weinig gestoord; en daarom zou een

Utrechtsch pleitbezorger de grieven der Staten voor het Roomsche hof ont-

wikkelen. Maar ziet ! tegen gewoonte werd hem het stilzwijgen opgelegd , en

,

onder blijkbare goedkeuring van den Paus , een ander advokaat in zijne plaats

gesteld , die zich niet ontzag , in tegenwoordigheid van zoo hooggeplaatste

personen , zeer logenachtige , schandelijke en onbillijke zaken uit te spreken

,

en eischen te doen , waardoor het regt geschonden werd. De pleitbezorger der

Staten had daarop met bescheidenheid geantwoord, maar tevens de onregt-

vaardigheid van den Paus in het licht gesteld: „daer van onsen Advocaet seer

bescheidelic op geantwoort wert, dat de Pmis tot hegeeren der' joederpartije

niet alleen in onrecht des rechts , mer oick in inbreJcinge des gelei/des onses Am-

baciatoers ende loden ly den selven Paus gegeven ons geboden heeft te sivigen , ende

andere geboden die niet gehoort en sijn gedaen , ende heeft der ivederpartye verleent

vele ongewoentlicJce stucJcen tegens ons, daer wij oick niet bij en waren, ende te

male aftergelaten die forme van rechtveerdicheyt , ende vytioysinge der natuerlicJcen

reden." TA] verklaren allen, dat zij niet anders dan om der regtvaardigheids-

wille handelen. Het is hun om regt te doen, een i'egt, dat door den Paus,

die partijdig, onregtvaardig en bedriegelijk is te werk gegaan, niet gehan-

haafd is geworden. Van hem hebben zij voor hunne zaak niets te wacliten

,

en daarom, zoekende waar zij regt zullen verkrijgen, betuigen zij hunne

gehoorzaamheid aan de heilige en algemeene Kerk, en beroepen zich op eene

algemeene kerkvergadering en den Paus , die daar alsdan tegenwoordig zal zijn.

„Want by gelikenisse, gelijck die tafel van den scepe te live hout dengenen

,

die dair op compt , nadat dat scip gebroken is , also lopen wi totten consilium

der gemeenre kercken so ons dat hooft rechtweygering doet, als totter ta-

47*
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fel des scips. Welck consilium weder maekt totter salicheyt die verdruckt

sijn, ende bij hem blijven." Zód, hopen zij, zal de Paus van zijne onregtvaar-

heid overtuigd, en dringend vermaand worden om hun regt te doen weder-

varen. Waarom zij den vorsten van Europa , aan wie dit hun Manifest is ge-

rigt, alleronderdanigst verzoeken, de hier voorgestelde zaken met allen ernst

te overwegen, opdat men van hunne onschuld overtuigd zij. Zij zijn alleen

tot het schrijven van dit Manifest overgegaan, omdat men hun onregt heeft

aangedaan. Dat weet de almagtige God!

Wij kunnen, na mededeeling van het bovenstaande, niet nalaten te wij-

zen op den invloed , dien toen reeds de scheuring op die van Utrecht en

Overijssel had uitgeoefend. Het was hun onmogelijk in de uitspraken te be-

rusten van een' man, wien zij van zoo ongunstige zijde hadden leeren ken-

nen, daarom waagden zij een beroep op een algemeen concilie, waar de af-

gevaardigden van alle kerken bijeenkwamen, om over hunne gemeenschappe-

lijke belangen te beraadslagen. Het is waar, dat zij niet opkwamen tegen de

pauselijke magt als zoodanig, maar alleen tegen den persoon van Paus Marti-

nus V, tegen wien zij vele en gewigtige grieven hadden in te brengen.

Maar reeds dit, dat men den Paus van den mensch niet afscheidde, en de

persoonlijkheid van den kerkvorst bij de beoordeeling zijner uitspraken en

handelingen in aanmerking nam, was eene goede schrede vooruit gedaan.

In elk geval werd door al het gebeurde de magt der hiërarchie in ons va-

derland merkelijk verzwakt: de tooverglans, waarin tot dusver het geestelijk

gezag was gehuld geweest , was verdwenen , men had zijne eigene kracht lee-

ren kennen, en dat gevoel van zelfstandigheid zou tot telkens stoutere stap-

pen leiden

Het zou e'erlang blijken, dat men ook aan eene kerkvergadering geen on-

feilbaar gezag kon toeschrijven. Want wat had het concilie van Bazel gedaan,

dat de schoonklinkende woorden: Jiervorming der Kerk m hoofd en leden, in ha.ar

devies geschreven had? Het had, waarschijnlijk uit vijandschap tegen Paus

Eugenius, die gepoogd had de vergadering te ontbinden. Walraven van Meurs,

den tegenstander van Rudolf , tot Bisschop van Utrecht erkend , en daardoor

,

zoo als van zelf spreekt, was de scheuring weder in volle kracht. Nu gingen

de Staten van Utrecht (den Sleten Maart 1436) een verbond aan, waarbij zij

openlijk tegen deze benoeming van Walraven protesteerden , als geschied door

degenen, die daartoe niet geregtigd waren, en met raad en toedoen van

sommige vijanden des vredes en des lands van Utrecht tegen de regten der

Kerk en de door hen bezworen eeden: „ een vermetele kiezinge ofpostulatle,

niet weerdig om te noemen, in verdoemenisse hunner zielen, smertenisse des

H. Stoels van Romen , en schande der luden." Nu weigerden zij aan de kerk-

vergadering eenig gezag toe te kennen , en beriepen zich op den Paus. Het

valt evenwel te betwijfelen of dit beroep ernstig gemeend was bij mannen,
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geschil aan de uitspraak der kerkvergadering onderworpen hadden. Veeleer

gaven zij door deze hunne stappen te kennen , dat zij noch aan het gezag

van den Paus, noch aan dat der kerkvergadering onvoorwaardelijk wilden ge-

hoorzamen ; en gingen zij ook nog niet zóó verre , dat zij alle betrekking met het

Roomsche hof geheel lieten varen , toch had reeds het beginsel van gezag feitelijk

plaats gemaakt voor dat van persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid. Het is daarbij

opmerkelijk na te gaan, hoe de denkbeelden over de magt der Kerk van

lieverlede meer ontwikkeld en gezuiverd werden. Eerst had men zich beroe-

den op den Paus (de Staten van het Sticht na de benoeming van Rudolf);

vervolgens op eene kerkvergadering en den Paus , die daar tegenwoordig

zou zijn (de Staten aan beide zijden van den IJssel in hun Manifest); daar-

na op de kerkvergadering alleen (Wah'aven en de zijnen) , en eindelijk be-

riep men zich weder van de kerkvergadering op den Paus (de Staten van

Utrecht in 1436). Maar dat mét dit verzet tegen de hoogste kerkelijke magt

ook het gevoel van onbegrensden eerbied voor de lagere kerkelijke waardig-

heden van zelf verdween en verdwijnen moest, wij hebben het reeds hier en

daar ter loops kunnen opmerken , wij hebben daarvan een sterk sprekend be-

wiic in de beloften, waartoe Gijsbrecht van Brederode zich verbinden moest,

toen hij aan het einde van het tijdperk der scheuring tot bisschop verkozen

werd. Hier was het de bisschoppelijke magt, die door de lagere geestelijk-

heid werd beperkt ; hetgeen evenwel niet verhinderde , dat de priesterlijke magt

in het algemeen op hare beurt door den Staat van hare aloude heerschappij

,

van haar' onbeperkten invloed werd beroofd. Wij laten eenige der bepalingen

volgen, waaraan Gijsbrecht zich onderwerpen moest : hij mogt geen' oorlog voe-

ren, geen' vrede en verbonden sluiten, dan met overleg en uitdrukkelijke

toestemming van prelaten en geestelijkheid; geene schattingen of onderstand

van de kerken en geestelijkheid vorderen of doen vorderen, dan met toe-

stemming der kerken; hij was verpligt de kerken en hare bezittingen des

noods gewapender hand te verdedigen; hij mogt het bestuur van het kerk-

distrikt, noch uit eigene beweging, noch wegens verandering van betrekkino-

of inkomsten, nederleggen, dan met uitdrukkelijke toestemming der kerken.

Aan deken en kapittels der vijf kerken moest worden overgelaten het

toezigt, de verbetering en bestraffing, het onderzoek naar en de hervorming

van zeden, gebreken en nalatigheden van allen, zoo leeken als geestelijken,

zoodat zij in al die zaken eene vrije, kerkelijke regtspleging bezitten zouden,

bij wijze van vierschaar, ongedeeld en zonder hooger beroep of tegenspraak,

onafhankelijk van de bisschoppelijke goed- of afkeuring. De bisschop was

verpligt, na driemaal gedaagd te zijn, te verschijnen voor het algemeen ka-

pittel, en mogt zich van het gevelde vonnis op geen ander gezag beroepen.

Zoo hij niet verscheen, zou het kapittel desniettemin vonnissen, en zoo hij
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zich aan het vonnis niet wilde onderwerpen , hem straffen met schorsing in

zijne dienst , en allen dienaren der Kerk gelasten , op geenerlei verzoek den

bisschop met raad en daad bij te staan, voor en aleer hij aan het vonnis zou

hebben voldaan. Hij mogt geen' leek straffen , alvorens de leden van het gees-

telijk gerigt te hebben geraadpleegd. Hij mogt aan geene partij , staatkundige

of godsdienstige, eenige hulp verleenen, aan niemand eenige goederen van

het kerkdistrikt afstaan, dan met toestemming der kerken, geen' tol of be-

lastingen heffen van kerken en kerkelijke personen , geen' vikaris of ofSciaal

benoemen dan een' prelaat of kanonik van het kapittel , hetwelk tevens het

regt aan zich hield, om den bisschop te gelasten, die ambtenaren te ontslaan

en hunne betrekkingen aan anderen over te dragen, of wel in geval van

weigering hem te dagvaarden. De vikaris en officiaal van den bisschop zou-

den in kerkelijke zaken van de kerken of kerkelijke personen geen zegelgeld

ontvangen. De bisschop mogt geene schuldbekentenis ten nadeele der kerken

afgeven, als die van nul en geener waarde zou worden gerekend. Wanneer in

een algemeen kapittel eene zaak ten laste van den bisschop zou worden be-

handeld , zouden allen , die eenig ambt of bediening van den bisschop had-

den, moeten buitenstaan. De bisschop mogt geene gouden munt laten slaan,

dan met overleg der prelaten en der vijf kapittels. Eindelijk, om niet alles

te noemen , de bisschop mogt geene maatregelen nemen , om van zijn' eed en

andere beloften ontslagen te worden; en zoo hij daarvan zelfs ontheffing mogt

ontvangen, hij zou er evenwel geen gebruik van mogen maken.

Dat alles moest Gijsbrecht plegtig beloven. Nog meer, hij moest zich zelfs

verbinden , dit andermaal te zullen doen , wanneer hij de bevestiging van den

pauselijken stoel zou hebben ontvangen. Waarlijk, de weinig stichtelijke ge-

dracringen van Zweder en zijne tegenstandei's, al de rampen van het schis-

ma, hoezeer voor het oogenblik eene bron van groote onheilen, hadden toch

in de gevolgen hoogst gunstig gewerkt. Wanneer wij kortelijk zamen trekken

,

wat de voorafgaande beschouwing ons herhaaldelijk heeft doen opmerken , dan

ze o-gen wij : Het schisma was een zegen ; de magt der priesterregering werd

er door verzwakt , het gevoel van behoefte aan eene hervorming werd er door

opwewekt. Velen gingen de oogen open voor den onhoudbaren staat der pries-

terlijke magt, ten gevolge harer tweeslachtige natuur in de vereeniging van

de wereldlijke met de geestelijke regering ; en terwijl de geestelijke magt van

den bisschop aan het kapittel werd onderwoi'pen , werd eveneens zijne we-

reldlijke heerschappij geknot, zoodat een groot gedeelte daarvan in Gelderland,

Holland , Zeeland en Friesland op de vorsten , in Utrecht en Overijssel op de

Staten overging. Maar niet weinig werd ook het licht verduisterd , dat den

Stedehouder van Christus tot dusver had omstraald. Aan hem weet men al de

rampen van den kerkdijken twist. Hij was het, die onze vaderen mishandelde

door de goede regten der geestelijkheid te krenken , door de gezanten te Eome
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op de onwaardigste wijze te bejegenen, door het land te slaan met banvonnissen

en interdikten , die door niets wezenlijks geregtvaardigd werden. Zoo ontstond

de overtuiging, dat er eene hoogere magt moest wezen dan de zijne. Zoo ont-

stond er eene rigtina:, die men de anti-uHramontaanscJie zou kunnen heeten.

Zoo ontstond de behoefte aan eene algemeene kerkvergadering. Maar ook die

kerkvergadering bragt geene genezing aan : zij maakte het kwaad veeleer er-

ger. Inmiddels verspreidden de verdrevene Windesheimer monniken en de

Broeders des gemeenen levens , door de scheuring in hunne stille letteroefe-

ningen verhinderd, vruchtbare zaden van kennis en verlichting. De dag was

nog niet aangebroken , die een' Agricola , een' Erasmus , een' Wessel Gansfort

zou zien optreden; maar eene schemering van licht kondigde toch reeds zijne

nadering aan. Het was nog niet de tijd om het juk der hiërarchie geheel af

te schudden; maar dit juk begon toch reeds te knellen. De zucht naar vrij-

heid was allerwege ontwaakt: wie zou haar kunnen dooden?

Verplaatsen wij ons van het tooneel der geschiedenis in den tegenwoor-

digen tijd, en geven wij acht op het kerkelijke leven van onze dagen, dan

erkennen wij met dankbaarheid, dat vele verschijnselen, waarop wij thans de

aandacht hebben moeten rigten , voor goed onmogelijk zijn gemaakt. Meer en

meer begint de overtuicfins; zich te vestigen , dank hebbe vooral de Hervor-

ming, en de zuiverder denkbeelden door haar verspreid, dat de godsdienst

niet anders dan met geestelijke middelen en door geestelijken invloed kan

worden uitgebreid. Onze geestelijken willen niet heerschen , anders dan door

de kracht hunner in Christus geheiligde persoonlijkheid ; of, indien zij ook

op andere wijze mogten willen heerschen , zij zouden het niet vermogen.

En dat is goed. Dat is regt in den geest van het Christendom, dat maar van

één' Meester wil hooren, en niet maar eene enkele bevoorregte klasse van

Christenen , maar alle belijders zonder onderscheid tot priesters en konin-

gen vormen wil. Laat ons niet vergeten , dat in de zusterafdeeling der

Christenheid de vereeniging van de wereldlijke en geestelijke magt in den

Paus van Rome nog altijd door het Roomsche hof als met hand en tand

wordt vastgehouden. Maar laat ons ook dit vooral niet voorbijzien , dat het

wereldlijk gebied van den Paus toch inderdaad niets meer dan eene schaduw

heeten kan van hetgeen het eens is geweest. Het schijnt voor onze tijden

weggelegd te zijn, de volkomene opheffing te aanschouwen van een beginsel,

dat reeds al te veel rampen over de wereld heeft gebragt. Waar het lijk is , daar

worden de ai'enden verzameld. De dag zal komen , waai'op alle Christenen zich

vereenigen zullen in de erkenning, dat zij allen broeders zijn in gemeenschap-

pelijke vereering van éénen Meester, die ons geroepen heeft, niet tot dienst-

baarheid, maar tot vrijheid, niet tot hoogmoedige zelfverheffing en zelfvergo-

ding , maar tot eene nederige , dienende liefde , naar zijn voorbeeld en in zijn'

geest. J. M. AssiNK CALKOE^'.



TWEEDE TAFEREEL.

GEERT GROOTE EN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET GSMEENE LEVEN*.

Omstreeks het jaar 1375 reisde in ons vaderland een prediker rond, die

destijds duizenden van zicli deed spreken , en wiens naam in eere is gebleven

tot op dezen dag. Waar hij zich liet hooren, te Deventer, Zwolle ofKampen,

te Leiden, Delft of Gouda, te Utrecht, Amsterdam of in andere steden of

dorpen, — overal boeide hij breede scharen aan zijne lippen. Als hij aan de

deuren der bedehuizen had laten aanplakken , waar en wanneer hij optreden

zou , dan kon de kerk , waar hij sprak , de hoorders naauwelijks bevatten

;

niet zelden stonden zij tot buiten de deur op de kerkhoven geschaard. Vaak

preekte hij tweemaal op éénen dag, en, als zijn vurige geest hera mede-

sleepte, wel eens drie uren of meer achter elkander. Als hij bepaald had,

na het middagmaal weder te zullen optreden, dan bleef hij gewoonlijk, zonder

zelf iets te gebruiken , in de kei-k om te bidden , of wandelde peinzend het

kerkhof rond , totdat het volk terugkwam. En wie verzekerd wilden zijn van

de beste plaatsen om den kansel , bleven óók in de kerk of op het kerkhof,

om hem des middags op nieuw te kunnen hooren. Want men stelle zich den

aard zijner prediking wèl voor. Zij is ongetwijfeld meer stichtelijk geweest

dan schoon. Het was dezen prediker niet te doen , om de ooren door liefelijke

woorden te boeijen of den smaak door sierlijke vormen te streelen , maar om

zondaren te roepen tot bekeering , en allen te overtuigen van den ernst des

levens. Hij was krachtig en gestreng, geen kwaad verbloemende, niemand

ontziende. De gebreken zijns tijds tastte hij aan met onmeêdoogende hand

;

en of het priesters gold of leeken , — hij spaarde hen niet. Als hij wist

,

alleen door priesters te worden gehoord, dan bediende hij zich van de La-

tijnsche taal. Was hij daarentegen ook door leeken omringd, dan sprak hij

in het Nederduitsch. Daarbij dacht hij niet aan eigen voordeel. Anderen

mogten hunne prediking tot winstbejag maken,— hij verlaagde de zijne daar-

toe niet, maar was alleen op het heil der zielen bedacht. Doch i'eeds genoeg,

om ieder ligtelijk te doen begrijpen, waarom deze rondreizende prediker zoo

gretig gehoord werd door geleerden en ongeleerden , mannen en vrouwen

,

groeten en kleinen, aanzienlijken en geringen, vrijen en dienstbaren, rijken

en armen. Wie behoefte gevoelde aan een ernstig woord ; wie overtuigd wilde
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worden van zijne zonden ; wie wenschte zicli te bekeeren en den weg der Le-

keering te kennen, hoorde dezen prediker nooit te vergeefs.

Intussclien zou men hem groot onregt aandoen , door hem zich voor te stel-

len als een somber man. Neen, hoewel lach en scherts hem vreemd waren,

getuigen zijne levensbeschrijvers nogtans, dat er in zijne gesprekken en ant-

woorden gewoonlijk iets opgeruimds en geestigs was. Doch welaan, wij

willen, om hem beter te doen kennen, woordelijk overnemen wat de be-

roemde Thomas a Kempis ons aangaande hem berigt. „ Hij was," zoo

getuigt deze
, „ opgeruimd van gelaat , vriendelijk in het spreken , kalm

van gemoed , nederig in kleeding , matig in leefwijze , schrander van raad
,

bescheiden van oordeel , streng waar het ondeugden , vurig waar het deug-

den gold 5 een vijand van lediggang, altijd iets doende wat tot stichting kon

dienen , een vriend van eenvoudigheid , een bevorderaar van nederigheid
;

hij bepeinsde de dingen des hemels , drong door in zijn eigen gemoed, was

ijverig in het lezen en bidden; altijd hield hij God voor oogen; de regten

der Kerk nam hij naauwgezet in acht ; den kinderen der wereld gaf hij een goed

voorbeeld." Voorts roemt hij zijne groote weldadigheid jegens behoeftige gees-

telijken en verlatene weduwen , en zijnen ijver om , zoowel door zich zelven als

door anderen, in den nood der armen te voorzien. Zijne eigene behoeften waren

niet groot. Met het alleronmisbaarste en eenvoudigste voedsel, dat hij ge-

woon was zelf voor zich te koken, was hij tevreden. Hij droeg eene grijze

pij van ruwe stof met zwarten gordel en zwarte kap , zonder eenigen opschik

,

op vele plaatsen gelapt, op andere gesleten. Zijne vrienden en latere geest-

verwanten zagen in dit een en ander de teekenen zijner groote nederigheid;

wij , naar onze hedendaagsche begrippen , die evenwel bij de beoordeeling

van dezen prediker geen billijke maatstaf mogen geacht worden, zouden hem

veeleer beschuldigen van overdreven geringschatting der wereld. "Wij mogen

niet in bijzonderheden afdalen , maar voegen er alleen nog bij , dat zijne kleine

huishouding te Deventer , waar hij zijne eigenlijke woonplaats had , evenmin

als zijne kleeding, aan de eischen van netheid en reinheid voldeed. In één

opzigt slechts ontzag hij het geld ook voor zich zelven niet. Hij was, namelijk,

gesteld op het bezit van vele boeken, die hij ijverig en bij herhaling las,

om ze telkens beter te verstaan. Of zij uitwendig sierlijk waren , — daarnaar

vroeg Iiij niet. Toen hij eens iemand zag , die een net gebonden boek had

,

dat hij zorgvuldig behandelde en sloot , zeide hij tot hem : „ Ik heb liever

dat het boek mij bewaakt, dan ik het boek. Het moet dienen om den lezer

nuttig te zijn, niet om de nieuwsgierigheid van den beschouwer te streelen."

Hij ontzag zich dan ook niet , op de randen der bladen en de banden der boe-

ken met vaste hand aan te teekenen , wat hem bij het lezen was voorgekomen

,

of wat hij bij eene of andere gelegenheid meende te kunnen gebi-uiken.

Wij hebben getracht , den lezer een' blik te doen slaan in het karakter van

I. 48
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dezen prediker; thans evenwel haasten vnj ons, iets van de geschiedenis zijns

levens te verhalen. Dat hij de man is, wiens naam aan het hoofd van dit

tafereel vermeld staat, behoeft naauwelijks te worden gezegd.

Geert Groote werd in October 1340 op den Brink te Deventer geboren.

Zijn vader, Wemer Groote, was een welgesteld man, burgemeester en

schepen der stad. Na zijne eerste vorming te Deventer en Aken te hebben

ontvangen, vertrok hij op vijftienjarigen leeftijd naar de hoogeschool te

Parijs, om, gelijk vele andere Nederlandsche jongelingen, in den vreemde de

wetenschappelijke opleiding te zoeken, die het eigen vaderland destijds niet

schenken kon. ^) Na aldaar gedurende drie jaren de scholastieke wijsbegeerte

,

de godgeleerdheid , het kerkelijk regt en de geneeskunst te hebben beoefend

,

werd hij tot meester in de vrije kunsten bevorderd. Het mag deels aan zijne

bekwaamheid, deels aan zijne goede geboorte worden toegeschreven, dat hij

weldra twee kerkelijke ambten, één te Aken en één te Utrecht, ont-

ving. Zonder hierdoor tot eenige bepaalde werkzaamheid geroepen te zijn,

kon hij thans van zijne inkomsten als een welgestelde kanonik leven; ^)

en inderdaad, zoowel in zijne kleedmg als in zijne leefwijze was iets

weelderigs, dat menigen vrome bekommerd maakte over het heil zijner

ziel. Nogtans bragt hij zijne dagen niet in ledigheid door. Te Deventer te-

ruggekeerd, gaf hij door openlijk redetwisten en onderwijzen uitstekende

proeven van zijne geleerdheid. Hiermede niet tevreden en naar steeds hoo-

geren roem jagende , vestigde hij zich te Keulen , deels om aldaar met andere

geleerden te verkeeren, deels om er zelf openbai'e lezingen te houden. In

1366 moet hij — wij weten niet tot welk doel — met voorkennis van de

schepenen zijner vaderstad, aan het pauselijk hof te Avignon zijn geweest.

Nog later vinden wij hem te Utrecht. Over zijn verblijf in deze stad moeten

wij meer uitvoerig spreken; het staat met den verderen loop van zijn leven

in een naauw verband.

Terwijl Geert Groote nog te Parijs verkeerde, stond hij in vriendschappe-

lijke betrekking met zekeren Hendrik Aeger , ook wel, naar zijne geboorteplaats,

Hendrik van Calcar genoemd. Deze merkwaardige man was in 1367 prior

ceworden van het Karthuizer-klooster jNIonnikhuizen bij Arnhem. ^) Niet

minder vroom dan geleerd, en, vooral nadat hij de wereld vaarwel had ge-

zegd, op het geestelijk heil van anderen bedacht, had hij reeds uitgezien

naar eene geschikte gelegenheid, om met meester Geert over de belangen

van diens ziel te kunnen spreken. Nu geschiedde het, dat de prior om ze-

kere zaak naar Utrecht reisde en aldaar vernam , dat Geert Groote óók in

1) Zie boven, blz. 280.

2) Verg. boven, bk. 190, 336, en beneden, liet Derde tafereel.

3) Zie over dit klooster boven, blz, 261.
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die stad was. Terstond ging hij tot hem, sprak met hem over liet hoogste

goed , stelde hem het eeuwige loon voor oogen
, joeg hem schi-ik aan door

het toekomstig oordeel, wees hem op het verachtelijke der wereld, het ver-

gankelijke van al het ondermaansche , de zekerheid van den dood en de

onzekerheid der stervensure, en hield bij hem aan, dat hij zijn leven ver-

anderen en , onder Gods zegen , de wereld verzaken zou. Meester Geert kwam

wel niet terstond tot een bepaald besluit, maar de prior verliet hem toch

met dankbare blijdschap en met een goed vertrouwen op zijne bekeering. ^)

Het duurde ook niet lang, of Groote werd een geheel ander menscli. De

wereldsche vermaken zeide hij vaarwel ; zijne leefwijze werd hoogst eenvou-

dig ; zijne sierlijke kleeding maakte voor eene zeer geringe plaats ; eer en rijk-

dom achtte hij niet meer ; van zijne twee praebenden deed hij vrijwillig afstand

ten behoeve van den Paus. Wie hem vroeger gekend hadden, stonden over

deze omkeering verwonderd. De een achtte er hem te hooger om, de an-

der spotte er mede. Sommige zijner vrienden verzochten hem, dat hij zijne

twee praebenden op hunne zonen zou overdragen, doch hij antwoordde:

„ Waarom zou ik u geven , wat mij zelven niet nuttig is ?" Een der voor-

naamste burgers wilde méér van de zaak weten, en begaf zich daarom tot

den meester zelven, om alles van hem te hooren. Ten hoogste gesticht keerde

hij weder , zeggende : „ Wat spreken de menschen toch zoo dwaas over een'

zoo goed en verstandig man ! Hoe gelukkig zou een iegelijk wezen , die hem

wilde navolgen ! Indien hij in dit goede volhardt , zal hij de oorzaak zijn

van véél goeds." En inderdaad, van zéér veel goeds is hij de oorzaak ge-

worden. Hierop lettende , vergeven wij hem gaarne het overdrevene in zijne

beschouwingswijze en het monnikachtige in zijne deugd; en te éérder, naar-

mate hij hierin te meer geweest is een kind van zijnen tijd, die nog niet wist,

dat men ook in de wereld tegen de wereld kan wezen, dat men niet uit de

wereld behoeft weggenomen te worden om bewaard te blijven van den booze,

1) Ik heb bij dit verhaal Thomas a Kempis gevolgd. Een ander schrijver, Rudolf

Dier van Muiden , noemt eene geheel andere uitwendige aanleiding tot Grootes bekeering.

Volgens dezen , lag meester Geert te Deventer gevaarhjk ziek. Toen kwam zekere pastoor

tot hem met het heilige sacrament, en vermaande hem, dat hij zijne boeken over de

tooverkunst zou verbranden ; want , al oefende hij die kunst niet uit , toch bezat hij boe-

ken daarover. De zieke weigerde, en de pastoor ging heen zonder hem het sacrament te

hebben toegediend. Doch, nadat hij, naar de geneeskundige kennis die hij bezat, zijnen

toestand nog eens regt had onderzocht, liet hij den pastoor terugroepen, zwoer de zwaarte

kxmst af, Uet zijne boeken daarover op den Brink verbranden, genoot het heUige

sacrament, werd in zijne vorige gezondheid hersteld, verliet van ganscher harte de din-

gen der wereld, en werd een geheel ander mensch. — Wij laten dit alles voor hetgeen

het is. Dat Groote, door ziekte aangetast, in tegenwoordigheid van een' priester aUe on-

geoorloofde kunsten heeft vaarwel gezegd en zijne boeken daarover heeft doen verbranden

,

wordt ook door Thomas a Kempis verhaald. Doch , hoewel hij boeken over de toover-

kunst bezat en liad gelezen , heeft hij nogtans ten stelligste ontkend , ooit die kunst te

hebben uitgeoefend.

48*
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en dat de Christen alles het zijne mag noemen, indien hij zelf maar van

Christus is.

Meester Geert achtte thans noodig, eenigeu tijd verborgen te blijven, zich

zoro-vuldig voor de blikken en de gesprekken der menschen te bewaren , zijne

ziel los te maken van alle wereldsche beslommeringen, en alleen voor God

en zich zelven te leven. Hij verliet daartoe zijne geboortestad en de vader-

lijke woning, die hem bij den dood zijner ouders met een aanzienlijk vermo-

gen ten deel was gevallen , en begaf zich naar het Kartliuizer-klooster Mon-

nikhuizen bij Arnhem, waar, gelijk wij reeds zagen, PIendrik van Calcar prior

was. Hier werd hij met opene armen ontvangen. Nu eens in zijne eenzame

cel gezeten, bragt hij zijne uren door in het onderzoek van zijn eigen hart;

dan weder daar buiten, nam hij deel aan den arbeid der broeders in het

klooster of op het veld. Zijn zwak ligchaam legde hij menigvuldige vasten op.

Naar de gewoonte der Karthuizer-monniken ') onthield hij zich van het gebruik

van vleesch. Zijne nachtwaken verlengde hij. Als de slaap hem overviel,

verdreef hij dien door te staan , te bidden , te knielen. Om zijn ligchaam te

kastijden en de lusten des vleesches te dooden, droeg hij een' stekeligen en

knoesterigen gordel. - ) Niets was hem te zwaar , niets te veel ; alles wilde hij

geven voor het heil zijner ziel.

Inmiddels ontgingen zijne meer dan gewone kennis en uitstekende vroom-

heid den kloosterlingen niet. Het werd hun duidelijk , dat zijn ligchaam veel

minder in staat was om de strenge voorschriften der kloosterorde te vervullen

,

dan zijn geest om door de prediking des Evangelies vele zondaren te roepen

tot bekeering. Het strekt hun waarlijk tot eere, dat zij dringend bij hem

aanhielden, niet langer in de eenzaamheid der kloosters te blijven, maar in

de wereld uit te gaan en het volk te leeren en te vermanen. Na drie, of

volwens een ander berigt vijf jaren in hun midden te hebben doorgebragt,

trad hij als openbaar prediker op. Nogtans wilde hij zich uit vrees voor de

zware verantwoordelijkheid niet tot priester laten wijden. „Ik zou" , zeide hij

eens, „voor mijn hoed vol goudguldens geen' enkelen nacht pastoor van Zwolle

willen zijn." Om nu evenwel toch te mogen prediken, sloeg hij een' anderen

weo- in. In het bisdom van Utrecht bestond , namelijk, de gewoonte, dat ook de

1) Verg. boven, blz. 264.

3) Verg. boveu, blz. 330. Om eveuwel billijk te ziju in ons oordeel en Groote naar

waarde te schatten , is het noodig dat wij acht geven op hetgeen hij zelf in zeker

boekske, het eenige Nederduitsche dat wij tot dusverre van hem bezitten, geschreven

heeft: „Alle uitwendige oefening, het zij vasten, het zij geeselen, het zij waken of veel

psalmzingen of veel pater-noster lezen , of arbeid van buiten , of hard liggen , of haar

(d. i. een harig kleed) dragen, — die werken zijn in zoo verre goed en niet meer, dan

als zij geregtigheid, vrede en blijdschap in den Hedigen Geest aanbrengen; want daarom

zal men ze doen en daarnaar meten en nemen min of meer." {Nienw Archief van Kist

en Koyaards, II. blz. 299.)
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diakens prediken mogten. Zoo liet Hij zich dan tot diaken bevorderen , en

trad in zijne vaderstad en daar buiten op voor priesters en leeken, gelijk

wij hierboven reeds hebben gezien.

Van Grootes sermoenen in de landtaal voor het volk is, zoo verre wij we-

ten, niets bewaard gebleven. Slechts de hoofdinhoud zijner prediking wordt

ons aldus medegedeeld : „ Door woorden en voorbeelden en op alle mogelijke

wijzen trachtte hij zijne hoorders te bewegen tot het doen van boete , tot

verachting der wereld, tot haat tegen de zonde, tot begeerte naar een beter

leven , tot vrees voor het jongste gerigt , tot schrik voor het helsche vuur

,

tot liefde voor het hemelsche vaderland, tot het zoeken en vinden van Gods

zaligmakende tegenwoordigheid en den gedurigen omgang der engelen. Niets,

wat tot de zaligheid noodig is, onthield hij aan de ooren dergenen die hem

hoorden. Den ganschen raad Gods verkondigde hij naar den aard , de omstan-

digheden, de kunne en den leeftijd der verschillende personen. Hij legde de

bijl aan den wortel des booms, opdat allen den gereedstaanden regter vree-

zen, de zonde nalaten, en vruchten der bekeering waardig voortbrengen zou-

den." Geen wonder, dat duizenden den prediker gaarne hoorden, die nu eens

als boetgezant door zijne strenge taal de gewetens wakker schudde en de

harten met den schrik des Heeren vervulde , en dan weder als een vredebode

in liefelijke woorden sprak van de zaligheid des hemels en den verborgen oiu-

gang met God. In de gelukkige vereeniging van deze twee zaken ligt mis-

schien het gansche geheim , om een geliefd volksprediker te zijn. Daarenboven

schijnt hij dien voor den spreker zoo gelukkigen takt te hebben gehad, om

zich van korte en puntige gezegden te bedienen. Althans er bestaan nog

enkele spreuken van hem , die welligt oorspronkelijk aan zijne sermoenen zijn

ontleend. Eenige daarvan laten wij hier volgen: „ Het is groot, in die za-

ken te gehoorzamen, welke tegen onzen wensch en moeijelijk zijn; dit is de

ware gehoorzaamheid. — De wetenschap der wetenschappen is, te weten dat

men niets weet. — Hoe verder de meusch zich van de volmaaktheid verwij-

derd kent, hoe nader aan de volmaaktheid hij is. — In niets wordt de

mensch beter gekend , dan als hij geprezen wordt.— In alle dingen der wereld

is verzoeking , al gevoelt de mensch het niet. — De grootste verzoeking is

:

niet verzocht te worden. — Zoo lang de mensch nog iets te snoeijen vindt,

zoo lang staat het goed met hem."

"Wat Grootes kanselarbeid voor de geestelijken in het Latijn betreft, —
daarvan is eeue allermerkwaardigste proeve tot ons gekomen. Op den

14den Augustus 1383 was de gansche Utrechtsche geestelijkheid verga-

derd. Meester Geert , de beroemde volksprediker , zou het woord tot haar

rigten, gelijk hij reeds vroeger had gedaan. Dat hij ook nu weder hoog-

ernstige woorden zou spreken, liet zich voorzien. Doch hoe groot was
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de verrassing , toen hij uit Jesala Lil als tekst aflas : „ Wijkt , wijkt ; gaat

uit van daar; raakt liet onreine niet aan; gaat uit het midden van hen", en

eene boetpreek ging houden tegen die geestelijken , welke , naar de gewoonte

van vele priesters in die dagen, in verboden omgang met hunne dienstbode

of huishoudster leefden.^) Groote, die reeds in een wettig huwelijk gewigtig

Ijezwaar vond voor 's menschen geestelijk heü , kon zulk een' omgang natuur-

lijk allerminst gedoogen. In niet minder dan vier en twintig stellingen, die

hij nader ontwikkelde, toonde hij het onwettige en onheilige van zulk eene

handelwijze aan. Het sermoen zelf, gelijk hij het heeft gehouden, bestaat

niet meer ; doch het gesprokene werd weldra zóó verkeerd overgebragt en gaf

aanleiding tot zóó veel leugen en lastering, dat hij zich verpligt vond, zoo

spoedig mogelijk de gansche schets zijner preek openbaar te maken, en ver-

volgens de preek zelve tot eene breedvoerige verhandeling om te werken. Die

schets nu en deze verhandeling zijn in handschriften bewaard gebleven en in

onze eeuw door den druk openbaar gemaakt. Wij zijn daardoor in staat ge-

steld , zoowel over 's mans grondige kennis van het kerkelijk , het natuurlijk

en het goddelijk regt , als ook eenigermate over zijne predikgaven te kunnen

oordeelen. Ongelukkig evenwel is het breedvoerig opstel te veel verhandeling

geworden om preek te mogen heeten , en te veel preek gebleven om verhande-

ling te zijn. Wijl het ons hier te doen is om hem als prediker te schetsen

,

laten wij een paar gedeelten volgen , die , zoo al niet woordelijk dan toch

zakelijk, tot het oorspronkelijk sermoen schijnen behoord te hebben.

„Terwijl ik, mijne heeren, tot u ga spreken over het vermijden en be-

straffen der priesters , die met hunne dienstboden in dezen onwettigen omgang

leven , wil ik dat niemand mijne woorden zóó opvatte, als of ik de priesters

zelve noch liefheb noch eer. Dit zij verre van mij ! Den priester eer en

bemin ik ten hoogste ; den ontuchtige haat en verfoei ik met geheel mijn

hart. O, mijne heeren, hoe edeler de priesters zijn, des te schandelijker zijn

hunne ontuchtigheden ! Ja, wel zijt gij te eeren , o priesters! en hoog zijt gij

verheven. Wat is magtiger en eervoller , dan het schepsel tot een' God te ma-

ken, -) dan op aarde te ontbinden en den hemel te openen, dan op aarde te

binden en den hemel te sluiten? ^) O uitverkoren geslacht, o koninklijk pries-

terdom, o verkregen volk! U heeft God geroepen tot eene wonderbare ver-

borgenheid. Gij zijt het licht der wereld, het zout der aarde. Gij zijt het

werktuig en de stem van den Heiligen Geest. Gij zijt de hemelsche sleu-

teldragers; gij de schatbewaarders der Kerk en de uitdeelers der geestelijke

1) Men noemde ze focaristen of concubinariën. Verg. boven, blz. 336, 318.

2) „ Transsubstantiare creaturam." De spreker doelt op het veranderen van den ouwel

in het ligchaam van Christus.

3) Hij heeft het oog op de zoogenaamde sleutelen des hemelrijks of de priesterlijke

magt; Matth. XVI: 19.



383

aflaten. Gij zijt de middelaars tusschen God en de mensclien, die Gode de

gebeden des volks, en den volke de gunstbewijzen Gods aanbiedt. Gij zijt

het, die Christus meer dan anderen bemint. Gij weidt de kudde des Heeren

door woord en voorbeeld. Maar, helaas! wiens harte bloedt niet, wanneer

iemand, die tot dezen edelen stand behoort, ergernis geeft of geërgerd wordt?

Daarom vermaan ik u: „ Wijkt, wijkt, gij waardige priesters! gaat uit van

daar, raakt het onreine niet aan."

Een geliefkoosd denkbeeld van Groote was dit , dat de vervolging , die Christus

destijds in zijne leden, zijne geloovigen, onderging, grooter was dan die, welke hij

weleer aan het kruis had geleden. In een' zijner brieven schreef hij zelf, dat

hij gewoon was dit denkbeeld uit te spreken. ^) Des te minder verwondert

het ons, dat hij het ook in zijn sermoen voor de Utrechtsche geestelijkheid

ontwikkeld heeft, „ Deze vervolging" , zoo spreekt hij
, „ is veel wreeder

,

schandelijker en schadelijker, en voor Christus en de zijnen verachtelijker en

hatelijker, dan de kruisiging zijns ligchaams, vooral wanneer zij hem wordt

aangedaan door hen, die hoofdzakelijk geroepen zijn om zijne wachters en

bouwlieden te wezen , en die voor het bewaken en bewaren groote tijdelijke

belooningen, rijkdommen en eerbewijzingen ontvangen. En zoo vervolgen zij

Christus, niet slechts éénmaal, maar zoo dikwijls zij éénen of velen ergeren.

Heeft Christus ons niet volgens de wet der liefde voorgeschreven , dat wij

de ziel des naasten meer dan ons eigen vleesch of ons sterfelijk leven moeten

liefhebben? Heeft Christus óók niet de ziel en de zaligheid van een' iegelijk

veel meer liefgehad dan zijn eigen vleesch? Wie dan den naaste willens

en wetens van zijne zaligheid en van God aftrekt, handelt wel zéér strijdig

met de goddelijke liefde , namelijk met den Heiligen Geest , waardoor zoowel

het geheels mystische ligchaam van Christus als zijne leden onder elkander

,

worden te zamen gehouden en in het leven bewaard. Hoe dan , denkt gij ,

zal het met hem zijn , wiens woorden niet alleen , maar wiens bijna geheele

leven strijdig is met den Heiligen Geest en met de liefde tot den naaste ten

opzigte van diens eeuwige zaligheid?... Wijkt dan, wijkt, gij prelaten, gij

allen! Treurt om het lijden en de kruisigingen van Christus. Schorst en

bant alle ontuchtige priesters. Doet zooveel in u is. Snelt Christus en zijnen

leden te hulp, indien gij het leven wilt hebben met Christus. Gaat uit en

berispt en vermaant en overtuigt die vuile dienaren des Heeren, en raakt,

noch door openbare toestemming, noch door geheime oogluiking, noch door

verdediging, het onreine met uw harte aan."

1) Het was echter niet oorspronkelijk van hem , maar aan sommige kerkvaders

,

vooral aan den heiligen Bernardus , ontleend.
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Wie niet geheel vreemdeling is in de geschiedenis van profeten en predi-

kers, heeft vele malen de bevestiging kunnen zien van het woord des heiden-

schen dichters : „ de waarheid baart haat ," en het zou in zijn oog wel een

wonder schijnen, indien de geestelijkheid van Utrecht zulke vrijmoedige woor-

den straffeloos had geduld. Hoe luider welligt het geweten sprak, hoe meer

men den prediker haatte. Ook tegen andere ondeugden der priesters had hij

]-eeds geijverd: tegen hunne geldzucht, hunne gierigheid , hun' woeker, vooral

ook tegen de simonie, die in allerlei vormen en op verschillende wijzen door

hen werd gedreven. ^) Ook de bedelmonniken -) had hij niet gespaard. Hij,

de vriend van werkzaamheid, kon hunne luiheid en hun' lediggang niet ver-

ilragen, en hij ontzag zich niet, hen openlijk ten toon te stellen. Daarenbo-

ven had zich te Kampen eene magtige partij tegen hem gevormd, wijl hij

een' geliefd prediker aldaar, zekeren Bartholomaeus , een' Augustijner-monnik,

die tot de kettersche secte der Vrije-geesten behoorde, bij den bisschop van

Utrecht had aangeklaagd en voor diens geestelijk geregtshof had doen veroor-

deelen. In één woord : reeds sinds lang had zijne vi'ijmoedige taal , zijne on-

verbiddelijke strengheid , zijn onvermoeide ijver , velen tot zijne vijanden ge-

maakt, en het was niet zouder reden, dat hij op zijne preêktogten altijd

eene kist boeken en een' notaris met zich nam , om de tegenstanders door het

gezag der kerkvaders tot zwijgen te brengen, of, waar het noodig was, ter-

stond proces-verbaal te doen opmaken , ten einde eene wettige aanklagt bij de

regtbauk in te dienen. Thans was de maat vol. De eene partij spande met

de andere zamen, en reeds binnen twee maanden na de geruchtmakende

preek te Utrecht, had de bisschop aldaar, de overigens zeer vrome en deugd-

zame Floris van Wevelinckhoven , ^) een verbod doen uitgaan, waarbij aan

allen in zijn bisdom , behalve aan de wettig geordende priesters alleen , het

preêken werd ontzegd. Inderdaad een listige maatregel, om ook Groote, die

niet meer dan diaken was, voor altijd het zwijgen op te leggen.

En hij zweeg. Toen het volk het verbod naauwelijks kon verdragen, zeide

hij: „Zij zijn over ons gesteld, en wij willen hunne geboden gehoorzamen,

gelijk het betaamt en wij gehouden zijn te doen. Want wij zoeken niet

iemand te beleedigen of ergernis te geven. De Heer kent de zijnen, die hij

van den beginne heeft uitverkoren , en Hij zal hen naar zijn welbehagen

door zijne genade roepen , ook zonder ons." Intusschen zat hij niet stil. Blij-

kens een' zijner brieven dacht hij er over, priester te worden, om zich daar-

door het regt der prediking te verwerven. Ook schreef hij eene openbare

protestatie, die nog bestaat, en waarin bij voor God en menschen getuigt,

het onvervalschte geloof op den eenigen grondsteen , Jezus Christus, te hebben

1) Verg. boven, blz. 336.

3) Zie over hen boven, blz. 265, 366, 273, 276, 337,

3) Zie boven, blz. 180 , 189, en bet volgende Derde tafereel.
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verkondigd. Voorts deden zijae vrienden, wat zij veruiogten. Eén hunner

schreef een' brief aan den bisschop; een ander aan den kamerlieer van den

Paus; nog een ander aan den Paus zelven. ^) Wij weten niet, welke de uitslag

van deze pogingen is geweest. Viie de groote moeijelijkheden kent, waarin

de Paus destijds was gewikkeld, zal ligt begrijpen, dat de zaak van meester

Geert hem niet diep ter harte ging. Vóórdat er antwoord kwam , was Groote

reeds gestorven.

Toch was de laatste tijd zijns levens niet de minst bedrijvige en vruchtbare.

Een man als hij kon niet werkeloos zijn. Al mogt hij niet meer in het open-

baar prediken, toch kon men hem niet beletten, zijne denkbeelden door

spreken en schrijven aan anderen mede te doelen. Nooit had hij gezwegen

,

wanneer iemand tot hem was gekomen om raad of troost of vermaning. Altijd

was hij bereid geweest, in moeijelijke gevallen en bij geleerde vraagstukken

zijn oordeel ook schriftelijk kenbaar te maken. Thans betoonde hij in dit een

en ander nog grooteren ijver. Daarenboven vertaalde hij in dien tijd enkele

stichtelijke werken uit het Latijn in het Nederduitsch , en schreef eene ver-

klaring van eenige moeijelijke Psalmen. Inmiddels was hij uiterst naauwgezet

in de oefeningen zijner godsvrucht, gelijk altoos. De Heilige Schriften te

lezen, was zijn lust, vurig te bidden, zijne spijze, vrome gesprekken te

voeren , zijne vreugde. Vaak klonk er een lied van dank of lof door zijn

eenzaam vertrek. Vele malen des daags wijdde hij zich zelven toe aan God,

en des avonds kwam hij met anderen zamen, opdat zij elkander opmerk-

zaam zouden maken op het verkeerde, dat zij dien dag hadden bedreven.

Ook hoorde hij met groeten eerbied dagelijks de mis; en om door het ge-

woel der menigte niet in zijne aandacht te worden gestoord, had hij eene

eigene afgeslotene plaats in de kerk, waar hij alleen lag geknield en van

waar hij naar het altaar kon uitzien. Zóó sleet hij het laatste jaar zijns le-

vens in de strengste naauwgezetheid en de innigste vroomheid. Alleen zij , die

om den vorm het wezen voorbijzien , zouden gevaar kunnen loopen , hem te

miskennen.

Het leven van een' man als Groote kon niet zouder invloed blijven. Het

zij die invloed zich als met den vinger laat aanwijzen , het zij hij voor het

oog der menschen verborgen is ,
— toch moet hij bestaan. Zoo veel vroomheid

zal steeds anderen tot vroomheid stemmen, zoo veel ijver ook hen tot ijver

verwekken , zoo veel ernst ook hen tot zich zelve doen inkeeren. En wan-

neer het goede, op deze wijze te weeg gebragt, zich tot eenige vaste begin-

1) Zoowel de brief aan den bisschop als die aan den Paus zijn ons bewaard geble-

ven , en getuigen evenzeer tot lof van Groote als van zijne vrienden. De brief aan den

Paus is geda^teekend 21 October [1383]. Men ziet hieruit, hoe vlug alles was geschied.

Slechts weinige weken te voren, den 14den Augustus, was de preek te Utrecht gehouden.

I. 49
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seleu laat terugbrengen , die als de uiting zijn van datgene , wat reeds lang

in de bewustheid van velen heeft gesluimerd , of waaraan zij reeds lang be-

hoefte hebben gevoeld; wanneer het een punt van aansluiting wordt voor

duizenden harten , en in den geest verbindt , wie overigens naar het ligchaani

van elkander verwijderd zijn; wanneer het zelfs uitwendige vormen en zigt-

bare gedaanten aanneemt , en zijne voorstanders drijft tot onderlinge veree-

niging in broederschappen eu maatschappijen , — dan valt het der nakome-

lingschap niet moeijelijk , nog na vele eeuwen , in zekere historische verschijn-

selen den magtigen invloed te herkennen van één' groot man, en tot hem

terug te voeren , wat oorspronkelijk van hem is uitgegaan. Wie de vromen

der vijftiende eeuw in ons vaderland en de aangrenzende deelen van Duitsch-

land had hooren spreken van datgene , wat zij noemden „ de modei'ne devo-

tie ," ^ ) en hun zou hebben gevraagd , van waar deze haren oorsprong had

genomen, — bij zou ten antwoord hebben ontvangen: „In 1384 stierf te

Deventer meester Geert Groote; onze geestelijke vader was hij." Om dit

wèl te begrijpen, moet men niet slechts bekend zijn met den algemeenen

geest van vroomheid, dien hij heeft opgewekt, maar ook met twee allermerk-

waardigste vereenigingen , die onder zijnen invloed en op zijnen raad zijn

ontstaan; wij bedoelen: de Broeder- en Zusterschap des gemeenen levens, en

de Windesheimsche klooster-vereeniging. Over deze laatste zal in het vol-

gende Tafereel afzonderlijk worden gehandeld ; over de eerste spreken wij hier.

Het was Geert Groote met de vroomheid van andei-en zóó zeer ernst, dat

hij noch moeite noch geld ontzag, om haar naar zijn vermogen te bevorderen.

Hoewel hij in een' zijner brieven schreef, dat er op aarde geene plaats is,

waaraan geene verzoekingen verbonden zijn, en geen klooster of kloosterge-

lofte , die den niensch vergunt krijgsman te wezen zonder strijd , — nog-

tans was hij geen vijand van de kloosters zelve , indien men er maar geen'

koophandel dreef in geestelijke waardigheden, of den monniken en nonnen

toestond eigene bezittingen te hebben , of hen liet bedelen in plaats van te wer-

ken, of woekerde met geld en goed, of nog andere en gruwelijker zedeloos-

heid gedoogde. Waren de kloosters naar zijn oordeel goed geweest, hij zou

ze beschouwd hebben als de beste kweekplaatsen voor godsvrucht en deugd,

en hij zou niet noodig hebben geacht, andere inrigtingen daarvoor in de plaats

te stellen. Nu evenwel beschouwde hij het als eene behoefte, die moest wor-

den vervuld.

Zijne eerste zorgen schijnt hij aan de verbeterüig van het devote leven der

vrouwen te hebben gewijd. Tien jaren, namelijk , vóór zijnen dood stond hij zijn

1) „Moderne devotie" en „moderne devoten." Verg. boven, blz. 329. De namen zijn

te eigenaardig om er de aandacht niet op te vestigen, vooral in onze dagen, uu ieder-

een spreekt van „ moderne theologie" en „ moderne theologen." Zelfs in het epitheton

//moderne" blijkt de waarheid van Pred. 1:9,10.
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huis en erf in de Bagijnenstraat te Deventer af, ten behoeve van arme vrou-

wen , „ die God wilden dienen." In de hiervan opgemaakte acte , die nog

aanwezig is, werd bepaald, dat Groote zeker gedeelte van het huis en den

liof tot eigene inwoning en eigen gebruik zou blijven behouden; dat de vrou-

wen, zoo lang hij leefde, onder zijn oppertoezigt zouden staan, en na zijnen

dood, onder dat van de schepenen en raden der stad zouden komen, Yijf

jaren later werden er wetten en bepalingen voor dit huis gemaakt, die jaar-

lijks eenmaal aan de zusters moesten voorgelezen worden , en waaraan wij

het volgende ontleenen. Het huis mogt niet dienen om eenige nieuwe gees-

telijke orde van nonnen te doen ontstaan , maar moest strekken tot eene

woning voor ongehuwde vrouwen, die God te beter wenschten te dienen.

Wie het eenmaal uit eigene beweging had verlaten, of om eenige reden was

uitgezet, mogt er nooit weer inkomen. Zij zouden, gelijk alle andere lee-

ken, in geval van overtreding, teregt staan bij de wereldlijke en niet bij de

geestelijke magt. Zelfs in hare kleeding mogt geen zweem van ordedragt

zijn; zij moest zonder opschik wezen en gelijk aan die van andere eerbare

jonge dochters en vrouwen. Aan het hoofd der vereeniging zou eene meeste-

res staan, ieder jaar bij meerderheid van stemmen door de zusters zelve te

kiezen, wier toezigt over allen en alles ging, en aan wie al de overigen

stipte gehoorzaamheid verschuldigd waren. Niemand mogt opgenomen of uit-

gezet worden dan met gemeenschappelijk goedvinden van de meesteres en de

schepenen der stad. Kedenen tot uitzetting zouden zijn : ongehoorzaamheid
,

oneerlijkheid, twistgierigheid, zucht naar uithuizigheid, vooral onkuischheid,

ja zelfs minnarij. Wie gezond van lijf en leden waren, zouden van den arbeid

harer handen [door spinnen, weven, naaijen en dergelijke] leven. Alles Avat

iemand bezat, zou bij haren dood aan het huis vervallen. — Ziedaar tevens

genoeg, om ons den aard en de strekkmg van deze nieuwe inrigting te doen

kennen. De weduwen en jonge dochters, die in „ meester-Geerts-huis" waren

opgenomen , werden zeer eigenaardig „ zusters van het gemeene (d. i. van

het gemeenschappelijke) leven" genoemd. Eerst was haar aantal te Deventer

zestien. Weldra groeide het tot honderd vijftig aan. Ook vond het voorbeeld

elders navolging, zoodat er in Nederland en Noord-Duitschland niet minder

dan acht en zestig zulke „ maagdenhuizen" bestaan hebben. ^)

Doch Grootes ijver strekte zich verder uit. Hij vestigde zijne aandacht op

de leerlingen der kapittel-school ^
) in zijne vaderstad. Velen hunner, vooral

de behoeftigen, noodigde hij uit om dikwijls in zijne woning te komen, waar

hij dan stichtelijke gesprekken met hen voerde. Ook liet hij hen nuttige boe-

ken afschrijven, waarvoor hij hen betaalde. Later stelde hij daarenboven uit

1) Wat de zusters, tijdens de sclieuring in het bisdom van Utrecht, door het inter-

dict hebben geleden, zie boven, biz. 367, vgg.

2) Zie boven, blz. 279.

49*
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eigene midJelen nog een jaarlijksch inkomen vast tot onderlioud van zulke

behoeftige „ klerken." Ongetwijfeld heeft Groote zelf in den aanvang al de

gevolgen van deze zijne bemoeijing niet overzien. Doch op zekeren dag kwam

tot hem Floris Eadewijns , even als hij , meester in de vrije kunsten , tien jaren

jonger dan Groote, maar door diens prediking „bekeerd", en sedert dien tijd

niet minder zijn innige vriend dan zijn getrouwe leerling. Radewijns was

vicaris der St. Lebuinus kerk te Deventer, maar hij arbeidde toch met de

overige leerlingen mede. Verstond hij de schrijfkunst niet meer dan middel-

matig, — hij effende en lijnde het perkament, zocht schoone plaatsen in de

schriften der kerkvaders op , en vergeleek de afgeschrevene boeken met die

,

welke tot voorbeeld hadden gediend. Deze innig vrome en later hoogst ver-

dienstelijke man kwam dan op zekeren dag tot Geert Groote , en zeide : „ Ge -

liefde meester! wat zou het schaden, dat ik en deze schrijvende klerken van

goeden wil , datgene wat wij wekelijks hebben te verteren , bijeen legden en

gemeenschappelijk leefden?" En het antwoord was: „Gemeenschappelijk, ge-

meenschappelijk ? Dat zullen de bedelmonniken volstrekt niet verdragen , maar

zij zullen uit al hunne kracht trachten te weerstaan." Doch Eadewijns

hervatte : „ Wat zou het ons schaden , zoo wij er toch eens mee begonnen ?

Misschien zou God ons geven dat wij wel slaagden." Toen dacht Groote een

weinig bij zich zelven na. Daarna zeide hij : „ In den naam des Heeren , be-

gint! Ik zal uw verdediger en getrouwe beschermer zijn bij allen, die trach-

ten zullen tegen u op te staan en u in uw voornemen te verhinderen."

Van dien tijd af bragten Floris Radewijns en de klerken van goeden wil hot

wekelijks met afschrijven vei'diende geld in eene gemeenschappelijke beurs

bijeen, en leefden daarvan als broeders zamen in een huis, dat Groote hun

afstond en dat met de woning van Eadewijns werd vereenigd. Toen het

aantal leden der broederschap zóó groot was geworden , dat het hun aan ruimte

ontbrak , namen vele burgers van Deventer sommigen hunner bij zich en gaven

hun huisvesting, voedsel, ja zelfs kleederen, om niet. Aan het hoofd der

vereenigmg stond Floris Radewijns. Zonder plegtige gelofte van gehoorzaam-

heid, gelijk door de monniken werd afgelegd, waren hem allen onderdanig.

Ook was geen der broeders gehouden, tegen zijnen wil tot de broederschap

te blijven behouren; ieder mogt haar verlaten, zoodra hij verkoos. Doch eer

men voor goed werd opgenomen, moest men een proeQaar doorstaan; en wie

zonder geldige redenen vertrok, verbeurde zijn aandeel in het geld, ten be-

hoeve der algemeene kas. In den beginne stonden de broeders te Deventer

reeds des nachts te drie ure op, hielden zich daarna vóór het ontbijt vier

uren met schrijven bezig, en bragten verder den dag onder leeroefeningen

,

godsdienstoefeningen en schrijven door tot 's avonds acht ure, wanneer zij zich

te rust begaven. Doch toen de ondervinding leerde, dat men op deze wijze

te veel van het Hgchaam eischte, en vooral toen de tering meerdere broeders
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ten grave had gesleept, werden de werkzaamheden eerst te vier ure des

morgens aangevangen. De voornaamste arbeid (ieder der broeders moest op

zijne beurt eene week lang het keukenwerk doen ; ook beoefenden zij tot

eigen gebruik allerlei handwerken) bestond in het afschrijven van boeken
,

zoo als de Bijbel , de werken der beroemdste kerkvaders , stichtelijke vertoogen

en dergelijke. Men legde zich volstrekt niet toe op sierlijke letters , fraaije

„ verluclitingen" (ilkistratiën) en keurige banden , maar besteedde alle mogelijke

zorg aan de zuiverheid van den tekst. Wij behoeven niet op te merken , dat

de broeders op deze wijze inderdaad in wetenschappelijken zin werkzaam

waren, en dat zij grooten invloed hebben gehad op de verspreiding van goede

boeken , en de meer algemeene en grondige beoefening der letteren. ^)

Terwijl wij van de broeders spreken , willen wij echter niet aan die te

Deventer alleen hebben gedacht. liet duurde niet lang, of de broederschap

breidde zich als eene groote magt in verschillende steden tot in de zuidelijke

Nederlanden en in Duitschland uit. Xog kort vóór den dood van Geert

Groote werd, door zijne bemiddeling en op zijne kosten, een huis te Zwolle

aangekocht, om tot hetzelfde einde als het Deventersche fraterhuis te dienen.

Daar ontving vijftig jaren later de beroemde Wessel Gansfort (reeds door zijne

tijdgenooten als „ het licht der wereld" begroet en bij de nakomelingschap

in hooge eere gehouden) zijn eerste onderrigt. ^) Toch was hij niet de eenige

wereldberoemde man , die aan de broeders des gemeenen levens zijne vroegste

opleiding had te danken. Ook Erasmus ging reeds op zijn negende jaar te De-

venter bij hen ter school.— Want ook dit moet tot hunne eer getuigd worden
,

dat zij zich in betrekking stelden tot het onderwijs der jeugd , nu eens door

hetzelve geheel of gedeeltelijk te geven , dan weder door het schoolgeld voor

minvermogenden te voldoen en hen van boeken en andere schoolbehoeften te

voorzien. Zelfs een Thomas a Kempis, wiens naam onder de vromen en de

stichtelijke schrijvers van alle eeuwen teregt zoo beroemd is geworden, heeft

verklaard, dat hij aan de ondersteuning der broeders te Deventer, vooral van

hun' rector Floris Radewij ns, zeer veel had te danken. — En ook hiei'mede

is nog niet alles gezegd. In navolging van Geert Groote , hielden de broeders

in de meeste fraterhuizen toespraken in de landtaal voor het volk , hoewel zij

zich onderling gewoonlijk van het Latijn als spreektaal bedienden. Voor deze

godsdienstige zamenkomsten gebruikten zij de Zon- en feestdagen. Dan werd

er een gedeelte der Heilige Schrift in het Nederduitsch voorgelezen, want

het kwam den broederen noodig voor, dat de Bijbel door het volk in de

landtaal werd gekend. Eén hunner schreef zelfs een hoogst merkwaardig op-

stel, waarin hij de nuttigheid van het lezen des Bijbels in de landtaal over-

1) Wat de broeders, tijdens de scheuring in het bisdom van Utrecht, door het interdict

hebben geleden, zie boven blz. 366, vgg.

2) Zie over hem beneden, het Zesde Tafereel,
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tuigend bewees. ^) Voorts hiel den de broeders in die bijeenkomsten of „ col-

latiën' vermanende toespraken , die gretig werden aangehoord. In het kort

:

zoowel op het volksonderwijs in ruimeren zin, als op het schoolonderwijs in

liet bijzonder , zijn de broeders des gemeenen levens van onberekenbaren in-

vloed geweest. Dat zij evenwel door sommigen met zekere kettersche secten

van die dagen werden verward; dat zij door anderen om hun bijbellezen in

de landtaal werden veroordeeld j dat zij zelfs bij het concilie te Constanz

(hetzelfde, dat Johannes Hus en Hiëronymus van Praag levend liet verbran-

den) openlijk werden aangeklaagd, kan ons niet verwonderen. Doch het volk

hield hen in groote achting, en het concilie sprak hen vrij.

En thans verplaatsen wij ons in gedachte te Deventer op den 20s'<=a Au-

gustus 1384. Eene hevige pest heeft zich over den ganschen omtrek, maar

vooral in de stad verspreid. Meester Geert, zelf niet onbedreven in de ge-

neeskunst, is naar menigen kranke gesneld, om hulp voor het ligchaam aan

te bieden en troost voor de ziel. Doch aan het leger van een' der lijders

staande en diens pols aanrakende, gevoelde hij , dat het vergif der pestziekte

hem zelven door vingertop en aderen gleed en kruipende doordrong tot in zijne

borst. In zijne woning teruggekeerd, riep hij Floris Kadewijns en de broe-

ders met nog andere vromen tot zich , en zeide : „ Zie , ik word door den

Heer opgeroepen, en de tijd mijner ontbinding is nabij. Augustinus en Ber-

nardus kloppen aan de deur ; ik kan de door God gestelde grens niet over-

schrijden. Hij, voor wiens liefde ik heb gearbeid, geschreven en gepredikt,

geve mij rust te vinden na den dood!"

En zuchtend en weenend spreken zijne leerlingen hem toe : „ Wat zullen

wij verder doen , en wie zal voortaan onze raadsman zijn ? Gij waart onze

vader en beschermer en hebt ons tot den Heer gebragt. Thans zullen onze

vijanden juichen, zeggende: „Zij hebben geen' leidsman meer, dus zullen zij

weldra te niet gaan." Als men ons bij tiw leven heeft durven bespotten en

belasteren, wat zal men doen nd, uwen dood? Bid dan in den hemel voor

ons, en zend uw' verlaten zonen weldra hulp."

En de stervende antwoordt: „ Hebt vertrouwen op den Heer, geliefden, en

vreest niet de menschen die u lasteren en smaden. Staat vast in uw heilig

voornemen. De Heer zal met u zijn in deze plaats, want wat God wil wer-

ken, dat kan de mensch niet verbreken. Ik beveel u allen Gode en zijnen

heiligen. En zie , heer Floris , mijn geliefde discipel , op wien de Heilige

Geest waarlijk rust, zal uw vader en rector zijn. Neemt hem in mijne plaats

;

1) Wij bedoelen den reeds meermalen in dit werk (bijv. blz. 314, 341) genoemden

Gerard Zerbolt van Zutpben. Behalve het gezegde opstel, schreef hij nog een ander over

het bidden in de landtaal. Deze voor zijnen tijd hoogverlichte man stierf reeds in den

ouderdom van naauwelijks 81 jaren.
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hoort hem, en gehoorzaamt zijnen raad. Ik ken niemand aan hem gelijk, dien

ik zóó hoog acht en zóó zeer vertrouw. Bemint en eert hem als een' vader."

Nog meer sprak hij. Na op gewone kerkelijke wijze het laatste oliesel

te hebben ontvangen, stierf hij des namiddags tusschen vijf en zes ure, in

den ouderdom van nog geen vier en veertig jaren. Juist was het de dag

van den H. Bernardus, dien hij gedurende zijn leven meer dan eenigen ande-

ren heilige had liefgehad , en wiens schriften , door het gedurig lezen , diep in

zijnen geest waren geprent. Zijn lijk werd onder vele tranen naar de Maria-

kerk gedragen , waar hij zoo dikwerf het woord Gods had gepredikt , en al-

daar , na de gebruikelijke lijkdienst , vóór den trap van het sacramentshuisje

begraven. ^) Zijne voor dien tijd rijke boekverzameling had hij aan de Broe-

derschap vermaakt, ouder voorwaarde, dat altijd drie mannen uit haar mid-

den het toezigt daarover zouden houden , en dat zij met het uitleenen mild

zouden zijn. Doch verder dan zijne prediking, zijne eigene schriften en zijne

verzamelde boeken , drong zijn geest door , en wekte in duizenden harten een

nieuw geestelijk leven.

J. G. R. AcQuoY.

1) Het hoofd van Geert Groote is , na vele lotwisselingen ondergaan te hebben , nog

aanwezig. De geschiedenis daarvan komt kortelijk op het volgende neder. Toen de

Maria-kerk vernieuwd zou worden , bragt men 's mans gebeente naar de Groote- of

Lebuinus-kerk, en plaatste zijn hoofd, met de overige beenderen daar bezijden, naast de

overblijfselen van Floris Radewijns. Na etteUjke jaren werd het een en ander door het

kerkbestuur van Deventer afgestaan aan het fraterhuis aldaar. Hier bleef het begraven,

totdat in 1697 een metselaar, die eene opening in den muur brak, de twee doodshoof-

den en verdere beenderen toevallig ontdekte. Men zou er naauwelijks acht op hebben

gegeven, indien niet een Latijnsch opschrift, bij één der hoofden geplaatst , had aangeduid

,

dat dit het hoofd van meester Geert Groote, den diaken was. Met toestemming van den

burgemeester der stad, gins: al het zevondene , in het volgende jaar 1698 , over in het bezit

van het fraterhuis te Emmerik, waar het, van uitvoerige Latijnsche opschriften voorzien,

zorgvuldig achter glas bewaard werd , in den muur van het koor. Toen echter dit fra-

terheeren-klooster, na al de andere fraterhuizen te hebben overleefd, volgens keizerüjk

besliut van Napoleon, op den Isten Januarij 1813 werd opgeheven, werden de beide

hoofden met vier beenderen aan den jongsten der broeders ter bewaring toevertrouwd.

Deze, later pastoor te Xanten, hield ze in zijn studeervertrek, maar heeft ze aldaar op

den Isten October 1855, met toestemming van de twee andere destijds nog levende

fraterheeren , in eigendom afgestaan aan het parochiaal kerkbestuur van Deventer. Zoo

zijn dan de laatste stofl'elijke overblijfselen van Geert Groote naar zijne vaderstad terug-

gekeerd. Daar worden zij thans met die van Radewijns bewaard in het gesticht der

St. Vincentius-vereeniging , en liggen in een gothiek kastje, dat voorzien is van dezelfde

Latijnsche opschriften, die ze in het klooster te Emmerik eenmaal hebben aangeduid.



DEKDE TAFEEEEL.

HET KLOOSTER EN DE KLOOSTER-VEREENIGING VAN WINDESHEIM.

_<

In of omstreeks het jaar 1377 reisden drie mannen van Deventer naar

Brussel. De eene , die tevens tot gids diende , was een vrome leek zonder

geleerdheid; de beide anderen droegen met volkomen regt den titel van

meester in de vrije kunsten. Het doel van den togt was echter niet, een

bezoek te brengen aan dezen of genen geleerde, maar aan Johannes Ruj's-

broeck, prior van het klooster Groenendaal, nabij de genoemde stad. De

naam en de faam van dezen meer dan tachtigjarigen grijsaard waren reeds

lang tot hen doorgedrongen. Zij wisten wel , dat hij vroeger vicaris der

St. Gudula-kerk te Brussel was geweest ; dat hij deze meer wereldlijke dan

geestelijke waardigheid op het zestigste jaar zijns levens had vaarwel gezegd,

om zich in het door hem gestichte Augustijner klooster te Groenendaal te

begeven; dat hij door de kloosterlingen aldaar tot hun' eersten prior was ver-

kozen; dat hij uitstekend was in vroomheid, een diepzinnige geest, een

voortreffelijk hoewel vaak zeer duister schrijver over de geheimen van het

schouwende leven ^) , — doch juist dit alles had hunne begeerte om hem te

zien en met hem te spreken, te meer opgewekt. Bij het klooster aangeko-

men, vonden zij niet een hoog en schoon, maar veeleer een eenvoudig en

armoedig gebouw. Op hetzelfde oogenblik dat zij de kloosterpoort binnentra-

den , kwam de prior hen tegen , en den eersten hunner aanstarende en hem

de hand reikende, zeide hij: „Meester Geert Groote!" Inderdaad, het was

Groote, die vóór hem stond, dien hij weleer nooit had gezien, maar van wien

hij toch reeds veel had gehoord en met wien hij zich naar den geest ver-

bonden gevoelde. Zulke proeven van helderziendheid waren bij Ruysbroeck

niet geheel vreemd; zijne tijdgenooten beweerden zelfs, dat hij profetische

gaven bezat -). Maar genoeg ; wij hebben nog den blik te vestigen op dien

1) Zie boven, blz. 329, 331.

2) Als tegenhanger van dit verhaal , kan liet volgende dienen , dat ons door geloof-

waardige schrijvers is medegedeeld. Toen Johannes Kuysbroeck den S''^" December

1381 op acht en tachtigjarigen leeitijd overleden was, liet Geert Groote te Deventer de

doodklok luiden. Eerst eeuige dagen later kwam het berigt van 's mans dood. De tijd-

genooten schreven Groote, evenzeer als Euysbroeck
,
profetische gaven toe.
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anderen meester in de vrije kunsten, die meester Geert vergezelde. Hij

heette Johannes Cele en stond aan het hoofd der school te Zwolle, waar

hij veertig jaren lang onderwijs gaf in het Latijn, het Grieksch en de rede-

neerkunde, en somtijds van acht honderd tot duizend leerlingen uit allerlei

oorden van het vaderland en de nabijliggende landen om zich henen ver-

zamelde.

Het behoeft niet gezegd te worden, dat Geert Groote, vooral hij, veel

behagen schepte in de gesprekken van Groenendaals prior. Hunne innige

vroomheid trok hem aan, en al moest hij vaak getuigen, dat ze zijn verstand

te boven gingen , toch legde hij ze weg in zijn harte , stelde ze te boek , en

dacht er gedurig over na. Hij was hierin geheel anders dan zijn vriend

Cele, die wel een zeer helder hoofd en uitgebreide geleerdheid bezat, maar

ten eenenmale onvatbaar scheen voor de beschouwende en bespiegelende gees-

tesrigting van een' Kuysbroeck. Eens, terwijl deze met de beide mannen in

gesprek was, zeide hij: „Gij, meester Geert, zult deze waarheid, hoewel ze

u nu nog verborgen is, na weinig tijds verstaan; maar uw reisgenoot , meester

Johannes, zal haar nooit verstaan in dit leven." Doch wat ook te diep of

te hoog mogt wezen , — zelfs het meest nuchter verstand kon alles begrijpen

,

wanneer de grijze prior handelde over het leven en de gezindheden der mon-

niken in het algemeen en der bedelmonniken in het bijzonder. Dan kwam

er eene uitdrukking van geestigheid op dat ernstig gelaat , en de mond , zoo

gewoon aan het bespreken van de verhevenste zaken, begon te schertsen.

Dan maalde hij het kloosterverderf niet minder levendig dan naar waarheid

,

en dwong den toehoorder een' glimlach af. ^) Niemand kon dit gretiger aan-

hooren dan Geert Groote, wijl niemand meer dan hij kon overtuigd zijn van

de vele en grove gebreken, die in het kloosterleven waren ingeslopen. En

als hij dan met die gewone kloosters dat van Groenendaal vergeleek , zoo

eenvoudig , zoo stichtelijk , zoo geheel beantwoordende aan het denkbeeld , dat

hij zich sinds eenigen tijd van eene dergelijke inrigting had gevormd, dan

kon hij den wensch niet onderdrukken , met sommige zijner vrienden óók een

convent te doen verrijzen , waarin men het voorbeeld der Groenendaalsche

broederen volgen, en anderen devoten, zoowel geestelijken als leeken, ten

goede wezen zou. In één woord , het klooster te Groenendaal werd thans zijn

ideaal ; en terwijl wij de pen hebben opgevat , om over het Windesheimsche

convent , dat wel niet door hem zelven , maar toch overeenkomstig zijn verlan-

gen is gebouwd , en over de Windesheimsche klooster-vereeniging , die zijn

denkbeeld in ruimeren zin heefl; verwezenlijkt, te schrijven, hebben wij ge-

meend, zijn' togt naar Ruysbroeck op den voorgrond te moeten plaatsen.

1) Vergel. boven, bl. 276, v.

I. 50
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Welk doel had Geert Groote met het klooster, dat hij zich voornara te

stichten? Ziedaar eene schijnbaar onverschillige, maar inderdaad belangrijke

vraag. Moest het volgens zijn plan slechts dienen, om een inderdaad goed

klooster te zijn, dat aan de geestelijke behoeften van ernstig gezinde mon-

niken voldoen kon? Of om, bij vyijze van een model-klooster, tot een ge-

wenscht voorbeeld voor al de overige in ons vaderland te strekken? Of heeft

hij de gansche zaak in onmiddellijk verband gedacht met de door hem gestichte

broederschap , en het klooster beschouwd , deels als eene geschikte plaats voor

zoodanige broeders, die in het gemeenschappelijk leven minder bevrediging

vonden dan het kloosterleven hun scheen te beloven, deels als een tijdelijk

toevlugtsoord voor al de broeders, zoo zij misschien vroeger of later wierden

aangevallen , wijl zij tot geene door de Kerk goedgekeurde orde behoorden ?

Niet zelden laat men het voorkomen, alsof al de gevolgen eener daad van

een' groot man ook reeds lang te voren in zijn ^\&n hebben gelegen. Men

vergeet , dat in ontelbare gevallen de nadere uitwerking der grondgedachte

geheel van de omstandigheden afhangt. Toen Geert Groote jongelingen om

zich henen verzamelde om voor zijne rekening boeken af te schrijven , wist hij

nog niet, dat daaruit de broederschap des genieenen levens zou ontstaan. Het

ware welligt nooit zoo ver gekomen , als Floris Kadewijns de vroeger ver-

melde vraag niet tot hem had geingt. En hoe weinig Groote zelf tot op dien

dag zulk eene uitbreiding van de oorspronkelijke zaak had bedoeld, blijkt

hieruit, dat hij eerst nog moest nadenken en tegenwerpingen maakte, alvo-

rens hij een goedkeurend antwoord gaf. ^) Zonder iets aan zijne waarde te

ontnemen, houden wij het hiervoor, dat het met zijne inzigten aangaande het

te bouwen klooster op gelijke wijze is gegaan. Bedriegen wij ons niet, dan

was zijn eerste doel geen ander dan dit, een waarlijk goed klooster te doen

verrijzen. Nadat de schrijvende jongelingen tot eene jongelingsvereeniging

waren geworden, mag hij met zijn' onmiskenbaar helderen blik eenig weder-

zijdsch nvit in de meer vrije broederschap en het aan regelen gebonden kloos-

ter hebben gezien; maar eerst op zijn sterfbed, in het vooruitzigt van de

vermoedelijke gevolgen zijns doods, sprak bij daarover op eene geheel eigen-

aardige wijze.

Reeds vroeger hebben wij eenige zijner laatste woorden medegedeeld. ^)

Met opzet evenwel is toen alles, wat op het klooster betrekking had, onver-

meld gebleven. Thans vinde het hier zijne plaats. „Sommigen uwer", zoo

sprak de stervende, „ moeten eene door de Kerk goedgekeurde orde aanne-

men. Bij hen moeten alle devoten van beiderlei kunne, wamieer zij be-

scherming en verdediging wenschen te erlangen, in al hunne nooden eene

veilige toevlugt, raad en hulp kunnen vinden. Zij moeten zoowel alle devo-

1) Zie boven, bl. 388.

2) Zie boven, bl. 390, v.
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teu, die in kloosters of vergaderingen een gemeenschappelijk en apostolisch

leven leiden , als de menschen van goeden wil , die in de gewone maatschappij

verkeeren, in alle liefde opnemen en beschermen. Daarom bid ik u allen te

zamen en een iegelijk uwer in het bijzonder ,
ja, ik draag het ii op in den

naam van God, dat gij na mijnen dood zoo spoedig mogelijk een klooster

bouwt, opdat de devoten en de religieusen ^) in dit gansche gewest onder

zijne vleugelen veilig kunnen wonen , en , van alle vrees voor booze vijanden

ontheven, den Heer aller deugden, zonder iemands tegenspraak en verhinde-

ring, geloovig mogen dienen."

Door deze woorden werden de gemoederen der omstanders blijkbaar ver-

ligt. Zij zagen in , dat er op die wijze althans mogelijkheid bestond , om

,

ook zonder den grooten persoonlijken invloed des meesters , tegen de aansla-

gen der vijanden beschut te blijven. „ Maar welke monnikenorde moet dan

worden aangenomen?" zoo vroegen zij; „die der Karthuizers ?" „Geenszins,"

gaf de stervende ten antwoord ; „ want deze zijn veel te afgetrokken en te

afgezonderd van de menschen, dan dat alle devoten zulk een vrijen toegang

tot hen zouden hebben, als voor ons doel noodig zal zijn." ^) „De orde der

Cisterciënsers dan?" „Ook deze niet, want zij is zwaar genoeg, en in onze

tijden niet voor allen te dragen. ^) Maar gij moet op de plaats, die de

Heer verkiezen zal, zoo spoedig mogelijk de orde der Reguliere kanoniken

aannemen; deze heeft een' meer milden regel, die bijna voor allen, welke

God als kloosterlingen willen dienen
,
geschikt is ; ook schijnt zij niet veel te

verschillen van het devote leven, dat gij nu reeds leidt; het eenige onder-

scheid is dit, dat de Reguliere kanoniken ten gevolge eener gelofte, en gij-

lieden zonder gelofte de liefde beoefent en de drie hoofdzaken der orde be-

tracht. Want neemt toch nooit iemand in uwe gemeenschap op , die , al doet

hij geene plegtige belofte, de kuischheid, armoede en gehoorzaamheid en

bovenal de liefde niet bewaren, noch met de handen arbeiden wil."

Zoo wisten Grootes leerlingen dan nu wat hun meester begeerde. De broe-

derschap des gemeenen levens moest blijven; zij was en bleef de hoofdzaak,

juist omdat zij bestond in eene vereeniging, die vrijwillig deed wat de kloos-

terlingen op grond eener gelofte volbragten. Doch nevens haar en tot hare

bescherming in tijd van nood, moest een convent worden opgerigt, waarin

sommige harer leden als moimiken zouden gaan wonen. Voorts moesten zij,

die dit gingen doen, de orde der Reguliere kanoniken aannemen, als die

de meeste overeenkomst had met de broederschap des gemeenen levens. Het

1) Religieusen waren kloosterlingen; devoten alle menschen van ernstige, godsdienstige

ri'gting, hetzij ze als monniken of nonnen kloostergeloften hadden afgelegd, hetzij ze als

burgers in de maatschappij vromelijk leefden.

2) Vergel. boven, bl. 259, v.

3) Vergel. boven, bl. 229, v,

50*
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is tot regt verstand van ons tegenwoordig tafereel noodig, dat wij, alvorens

verder te gaan, die orde een weinig meer van nabij beschouwen. Wij zullen

trachten , kort en duidelijk te zijn.

Wat is het onderscheid tusschen monniken en geestelijken? De gees-

telijke wordt gewijd, de monnik geordend; de eerste draagt een pries-

terkleed, de ander een ordegewaad. De geestelijke neemt de kerkdienst

met hare ceremoniën waar; de monnik de werkzaamheden van zijn klooster.

De geestelijke heeft de zielzorg voor anderen ; de monnik zorgt voor de za-

ligheid zijner eigene ziel. Doch de beide standen kunnen in één' persoon

te zamen gaan. Men kan , namelijk , door zoowel de priester- als de kloos-

tergelofte te hebben afgelegd, te gelijker tijd geestelijke en monnik wezen.

Het onderscheid tusschen deze twee is dus niet moeijelijk, en de verwar-

ring daarom niet algemeen. Maar fijner is een ander verschil, dat zelfs door

bekwame mannen niet altijd in het oog is gehouden; wij bedoelen dat tusschen

monniken en kanoniken. ') Om monnik te worden, is het genoeg zoo men

maar leek is ; om kanonik te worden , was het , althans in vroegere eeuwen

,

noodig, eerst geestelijke te wezen. Wie geene priestergelofte had afgelegd,

kon in die dagen — wij spreken thans van de achtste tot de eerste helft der

tiende eeuw — geen kanonik zijn. Gelijk reeds vroeger sommige leeken

,

aan zekere regelen gebonden , tot heil hunner ziel zich in kloosters hadden

vereenigd, zoo gingen ook later sommige geestelijken, aan dergelijke regelen

gebonden, in zoogenaamde kaj^ittel-huizen te zamen wonen. Dit geschiedde

in Frankrijk het eerst onder Karel den Groote , maar in ons land had het

reeds spoedig na de invoering des Christendoms plaats gehad. Zulke zamen-

wonende geestelijken noemde men kanoniken. Het woord canon, namelijk,

beteekent regel. De naam kanonik , hiervan afgeleid , duidt dus iemand aan

,

die zich aan zekeren regel houdt. Zij woonden niet slechts te zamen , maar

aten ook te zamen , sliepen te zamen , arbeidden te zamen. Het volk , dat het

kloosterleven altijd als iets bijzonder heiligs beschouwde en daardoor zelfs de

monniken boven de geestelijken begon te stellen, zag thans natuurlijk met dubbelen

eerbied tot de kanoniken op, die de heiligheid van het monnikdom met die van

het priesterschap schenen te vereenigen ; en terwijl men reeds had aangevan-

gen
,
gaven en legaten aan de kloosters te schenken , duurde het nu niet lang

,

of men schonk ze aan de kapittels. Deze werden daardoor zeer rijk en ge-

voelden zelfs zekere onafhankelijkheid tegenover de bisschoppen. Te vergeefs

trachtten deze laatsten de goederen der kapittels als goederen der Kerk te be-

1) Hoewel reeds boven, bl. 190, over de kanoniken is gehandeld, komen wij er

evenwel hier, met het oog op ons bijzonder doel, nog eens op terug. Het een kan

dienen tot verheldering en aanvulling van het ander.
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handelen; de kanoniken lieten het hun niet of slechts gedeeltelijk toe. Zij

gingen verder, vestigden zich ieder in eene afzonderlijke woning, en kwamen

nog maar alleen te zamen om maaltijd te houden. Weldra hield ook dit op.

Zij verdeelden onderling de inkomsten hunner kapittels in aandeelen of

praebenden , leefden hiervan vrij en onbezorgd , en ontzagen zich zelfs

niet, te gaan wonen waar zij wilden. Bij hunnen dood werd hun aandeel

aan anderen toegewezen , en weldra behoefde men niet eens meer geestelijke

te zijn, om zulk eene praebende te ontvangen. Aanzienlijke burgers verkre-

gen ze al ligt voor hunne zonen
,
ja zelfs voor zuigelingen in de wieg ! ^) En

wijl de kapittels de bisschoppen benoemden en als raadgevende ligchamen hun

ter zijde stonden , kreeg de adel van lieverlede de hand in de bisschopskeuze.

Zoo was nu het kanonikschap van eene geestelijke eene wereldlijke waar-

digheid geworden. Men sprak dan ook van wereldlijke kanoniken in te-

genstelling van de vroegere , die altijd geestelijke waren geweest , en

zeide spottende, dat het hun regel was, ongeregeld te leven.-) Doch deze

toestand kon niet blijven. Er werden pogingen tot verbetering aangewend.

De bisschoppen moedigden de stichting van nieuwe kapittel-kerken aan; ook

lieten zij nieuwe kapittel-huizen verrijzen, wier bewoners streng kanoniek, d. i.

volgens vastgestelde regels (meestal die van Augustinus) zouden leven , en

die niet ligt zoo rijk als hunne voorgangers worden zouden. Deze ont-

vingen den naam van Reguliere kanoniken. Zeer pleonastisch voorwaar; doch

men drukte toch scherp uit wat men wilde. Maar zie, ook deze poging, om

de geestelijken aan vaste bepalingen te binden, bereikte haar doel slechts

korten tijd. Doch wat op geestelijk gebied steeds tot de vrome wenschen

bleef behooren, werd op het gebied van het kloosterleven bereikt. Er waren

Reguliere kanoniken, die kloosters bouwden; en wat in de kapittel-huizen

herhaaldelijk mislukt was, gelukte thans daar.

In die kloosters werden nevens de kanoniken ook anderen opgenomen, die

geene geestelijken waren , en zoo werden de Reguliere kanoniken eene mon-

nikenorde, die zich later nog weer in meerdere vertakkingen splitste, maar

altijd gekenmerkt bleef door een' vrijeren geest dan in andere monnikenorden

werd gevonden. De hoofdzaak was de drieledige belofte van kuischheid, ar-

moede en gehoorzaamheid ; het overige hing van nadere bepalingen af. Deze

vrijgevigheid openbaarde zich zelfs in de kleeding. Terwijl andere orden soms

kleingeestig naauwgezet waren op de snede der kleêren , mogten de Reguliere

kanoniken daarin schier naar goedvinden te werk gaan, indien hun kleed,

hetzij langer of korter, met of zonder plooijen , met mouwen tot aan den el-

leboog of tot aan de hand, slechts van wit linnen was vervaardigd, en de

1) Thans zal den lezer duidelijk zijn, wat boven van Geert Groote verhaald is.

Zie bl. 378.

2) „Quorum regula est, hregulariter vivere."
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regenkap, die evenzeer In vorm mogt verschillen, slechts zwart was van kleur;

want het witte linnen kleed behoorde zóó zeer tot het wezenlijke der orde,

dat hij, die dit aflegde, geacht werd te zijn geëxcommuniceerd. Het was na-

melijk een zinnebeeld van de inwendige reinheid des harten , en de zwarte kap

een symbool van den dood en van de verachting der wereld.

Na deze uitweiding over de orde der Reguliere kanoniken, waartoe Geert

Groote op zijn sterfbed bepaalde , dat de bewoners van het nieuw te stichten

klooster zouden behooren, vatten wij den draad der geschiedenis weer op.

De eerste zorg van Floris Radewijns , op ^viens schouders na Grootes dood

alles rustte, bestond hierin, dat hij met de vroedste en vroomste broeders

raadpleegde, waar, wanneer en op hoedanige wijze zij den laatsten wil des

meesters zouden volbrengen. Zij gevoelden het groot gewigt der zaak; daar-

om, hoewel hun hart van ijver gloeide, handelden zij met bedaard en kalm

overleg , vrij van dweepzieke overhaasting. Alles werd gewikt en gewogen , en

het besluit was , dat er zoo spoedig mogelijk een klooster zou worden gebouwd.

In het tweede jaar na den dood van Geert Groote, ging Johannes Brincke-

rinck, de later zoo voortreffelijke rector van de zusters in meester-G eerts-

huis te Deventer, met eenige andere broeders het land door, om eene doel-

matige plaats te zoeken voor het nieuwe gesticht. Eindelijk vonden zij er

eene op de Veluwe , onder den ban van Hattem. Deze plek verzochten zij

,

ter opbouwiug van een klooster, aan "Willem I, hertog van Gelderland. En

wijl niemand eene nieuwe kerk of een nieuw klooster mogt bouwen zonder

toestemming van den bisschop , vervoegden zij zich tevens bij Floris van We-

velinckhoven , ^) bisschop van Utrecht, om diens goedkeuring te vragen. Deze

,

met hun doel zeer ingenomen ,
gaf hun echter een' anderen raad. Zij moes-

ten, zeide hij, liever blijven binnen de grenzen van zijn wereldlijk gebied

in Salland, wijl hij dan beter voor hen zorgen en hun klooster met privile-

giën begiftigen kon. Nu hadden zij juist bij zich zekeren Berthold ten Have,

een'' zeer rijk jongeling uit Zwolle, die weleer door Groote was „bekeerd"^)

en vele landerijen met haar toebehooren, meer dan drie duizend gulden in

waarde, van zijn' vader geërfd had. Dit landgoed lag te Windesheim , ander-

half uur ten zuiden van Zwolle, aan de oostelijke zijde van denijssel, en

de jongman aarzelde niet, het aan de broeders te schenken. Nog een ander

uit het gezantschap, Hendrik van Wilsem, weleer schepen van Kampen,

1) Zie boven, bl. ISO, 189, 384.

2) Groote had hem zóó lief, dat hij in zekeren brief, die nog bestaat, aan hem

schreef: „Beminde broeder, vau de verwantschap met u wijk ik niet af, wijl de god-

delijke geboorte uit éénen Vader ons tot broeders naar den geest heeft gesteld. Om deze

broederlijke betrekking te verlaten, zou het noodig zijn den Vader te verlaten."
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eveneens een bekeerling van Groote en ijverig bevorderaar der goede zaak,

voegde daarbij vijftien morgens land, gelegen onder het dorp Zuithem. Zoo

werd dan nu besloten , dat het klooster zou gebouwd worden te Windesheim

,

op het vroeger erfdeel van Berthold ten Have , in de parochie van Zwolle

,

onder de dioecese van Utrecht,

Thans koos Floris Radewijns, met toestemming van allen, zes der vroomste

en verstandigste broeders uit, om aan het hoofd van den arbeid te staan; tot

hen behoorden ook de beide genoemde schenkers van grondbezit. Aan deze zes

droeg men op, zich met eenige andere broeders en personen van goeden wil

naar Windesheim te begeven , en daar , met hulp van God en goede men-

schen, het klooster te bouwen. Vol vertrouwen begaven zij zich op weg. Zij

vonden den voor hen bestemden grond met wilgenboomen beplant; menschen-

woningen waren er niet. Door den nood gedrongen, namen zij hunnen intrek

in het nederig huis van den opzigter des landgoeds , totdat zij voor zich zelve

hutten hadden gemaakt , ligte woningen van ruwe planken , met klei en rijs-

jes gevoegd en met stroo gedekt. Daar rustten zij des nachts; dadr bereidden

zij hunne spijzen des daags. Nadat alzoo in de meest dringende behoefte was

voorzien , begonnen zij het terrein op te nemen en de plek te bepalen , waar

het klooster het best kon worden gebouwd ; want de jaarlijksche overstroomin-

gen van den IJssel maakten dubbele voorzoi'gen noodig. Maar gelukkig was

er een heuvelachtig gedeelte des gronds; en nadat men de hoogte en opper-

vlakte meermalen had gemeten en alles wel overdacht en besproken , werd

men het eens over de plaats. En om niet in den blinde voort te werken en

later te moeten afbreken wat eerst met moeite was opgetrokken , maakte men

een wèl doordacht plan, bakende en teekende alles af, en begaf zich toen

aan den arbeid.

In 1387 werd de bouw aangevangen. De groote huisvader Floris Radewijns

(zoo vinden wij hem genoemd, en de naam is te eigenaardig om hem niet

over te nemen) ondersteunde de broeders, zooveel hij kon. Nu eens kwam

hij zelf hen bezoeken en moedigde hen mondeling aan; dan weder zond hij

hun eenige der broeders uit Deventer toe, om hen in het bouwen te helpen.

Weldra waren er grondslagen gelegd. Daarop verrees eene kerk van gebak-

ken steenen met een rieten dak. Rondom de kerk was eene opene ruimte. Dan

volgden drie huizen met eetzaal en bakkerij. De onkosten , die meer dan drie

a vier duizend gulden (eene voor die dagen aanmerkelijke som) bedroegen,

werden bestreden door de reeds genoemde gift van Hendrik van Wilsem en

andere vrijwillige schenkingen , zoowel van vrouwen als van mannen , onder

welke laatste wij met vreugde ook Lambertus Stuurman ontmoeten , denzelf-

den van wien Geert Groote de pest had overgeërfd, ^) maar die geluk-

kig was hersteld.

1) Zie boven, bl. 390.
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In de kerk werden drie altaren aangebragt; en toen het gelieele werk nog

vóór het einde van hetzelfde jaar 1387 bijna was voltooid, begaven zich

Floris Radewijns en de vroegere afgevaardigden naar Floris van Wevelinck-

hoven met het verzoek , om hun klooster als een klooster van Reguliere ka-

noniken te erkennen en het door zijn' suffragaan te doen inwijden. ^) De

bisschop was zeer verheugd over den voorspoedigen afloop der zaak; doch

toen hij de inkomsten der nieuwe stichting onderzocht, bleek het hem, dat

zij niet toereikende waren om het klooster te onderhouden. Hij mogt dus aan

het verzoek niet voldoen. Maar ook dit geldelijk bezwaar werd door nieuwe

schenkingen uit den weg geruimd, waarop de bisschoppelijke goedkeuring

volgde. En als een bewijs, hoezeer Floris van Wevelinckhoven de zaak

voorstond, kan de raad gelden, dien hij den broederen gaf. „Zorgt," zeide

hij
, „ dat gij de bezittingen , die uw klooster nu heeft en later ontvangen

zal, niet hebt liggen in één gewest, maar zooveel mogelijk verspreid in het

grondgebied van twee of drie vorsten, opdat gij niet alles gelijk op het spel

zet bij het opkomen van een' of anderen oorlog."

Nu scheen dan alles volbragt. Doch de broeders hadden nog eene zorg van

geheel anderen aard. Zij wilden behooren tot de Reguliere kanoniken, maar

niemand hunner kende de instellingen dier kloosterorde , en teregt begrepen zij

dat eigene aanschouwing hunne beste leermeesteres zou zijn. Daar werd dan

besloten , dat de zes broeders , die het eerst de gelofte te Windesheim zouden

afleggen, zelve de Middenzee (de tegenwoordige Zuidei'zee) zouden overste-

ken , om het klooster van Reguliere kanoniken te Eemstein , bij Dordrecht

,

te gaan bezoeken. Dit klooster , zelf nog niet meer dan vijf jaren oud , stond

te goeder naam. Geert Groote was er bij zijn leven zéér meê ingenomen

geweest, had de stichting voorgestaan zooveel hij kon, en brieven voor en

aan de broeders aldaar geschreven. En geen wonder: zij hadden immers te

Groenendaal geleerd , wat thans de mannen van Windesheim bij hen kwamen

leeren. Deze begaven zich dan op reis. Maar zie , toen ze op de zee waren

,

ontstond er een zware storm, en allen vreesden schipbreuk en dood. Slechts

één behield zijne kalmte en zijn geloof. Dat was Hendrik van Wilsem ; en

op vasten toon sprak hij de overigen aldus aan: „ Mijne welbeminde broe-

ders, zijt goedsmoeds; wij hebben niets te vreezen; zonder twijfel zullen wij

veilig en ongedeerd aan de plaats onzer bestemming komen." Door zijn' moed

hield hij de wankelenden staande. Inderdaad kwamen zij behouden aan land.

Toen men hem vroeg: „Hebt dan ook gij niet gevreesd?" antwoordde hij:

„ Ja , maar ik heb vast geloofd , dat het besluit onzer oudsten , hun door God

ingegeven, door geene lagen des vijands ooit kan worden verhinderd."

Te Eemstein aangekomen, werden de broeders met liefde ontvangen. Na-

dat zij het doel van hunnen togt hadden bekend gemaakt, deelde men hun

1) Vergel. boven, bl. 189.
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alles zonder eenige achterhoudendheid mede. Wel waren de monniken ddar

zelve nog nieuwelingen in de kloosterhervoi'mlng, maar zij leidden hunne

gasten overal rond, legden hun alles uit, verdiepten zich met hen in menig

gesprek, leerden hun al de instellingen hunner orde, en toonden hun het

geheele ceremoniaal en rituaal. Bij hunne terugkomst was de mond der rei-

zigers vol van lof over de Eemsteinsche broeders, en allen prezen met

hen God, „die te hunnen tijde den menschen zulk eene liefde ingeboezemd

en hunnen weg voorspoedig gemaakt had."

De zeventiende October van het meermalen genoemde jaar 1387 was voor

Windesheini een feestelijke dag. Keeds vroeg in den morgen zag men , van

allerlei kanten uit den ganschen omtrek, mannen en vrouwen in groote me-

nigte naar dit weleer onbewoonde oord opgaan. Het gerucht had zich ver-

spreid, dat de nieuwe kerk ingewijd en de nieuwe kloosterlingen geordend

zouden worden. En in waarheid: Hubert, suffragaan van den Utrechtschen

bisschop , versierd met al de teekenen zijner hooge waardigheid , volbragt , als

vertegenwoordiger des bisschops, de plegtige wijding der kloosterkerk met

hare altaren en het kerkhof. Nadat dit had plaats gehad, naderde Hubert,

in het priesterlijk kleed gehuld, met zijne dienaren het hoogaltaar. Terwijl hij

daar stond , bragt Floris Eadew^ijns met eenige anderen de zes broeders , die

geordend zouden worden, tot hem. In stillen ootmoed knielden zij neder.

En zich tot Hendrik Klingebijl van Höxter , den eersten der zes , wendende

,

ontdeed de suffragaan hem van zijn wereldlijk kleed, en trok hem terstond

daarop het ordekleed der Reguliere kanoniken aan , zeggende : „ Leg af

den ouden mensch met zijne daden, en doe den nieuwen aan, die naar

God geschapen is in de geregtigheid en heiligheid der waarheid." En vóór het al-

taar zijne stem verheffende , las de nieuwgeordende , ten aanhooren van alle aan-

wezenden, van een stukje perkament, dat hij in de hand hield, zijne belofte

aldus: „Ik, broeder Hendrik Klingebijl van Höxter, beloof, met hulp van

God, voortdurende kuischheid, armoede zonder eenig eigen bezit, en gehoor-

zaamheid aan den wettig aan te stellen prelaat en zijne opvolgers , naar den

regel van den heiligen Augustinus , en naar de instellingen , die het kapittel

alhier bevelen zal." En nog eenmaal nam de suffragaan het woord; in naam

van den bisschop di'oeg hij den monnik, die ook priester was, de zielzorg en

liet ambt van rector in het nieuwe klooster op , totdat de broeders zich van

een' wettig gekozen prelaat zouden hebben voorzien.

Met de vijf overigen, één voor één, had de plegtige opneming in de orde

van Augustinus op dezelfde wijze plaats. Ieder hunner in het bijzonder las zijne

gelofte voor. En men merke wel op, aan wien zij gehoorzaamheid beloofden.

Niet aan den bisschop van Utrecht, maar aan dea prelaat, dien zij zelve zou-

den kiezen. Dat was een wijze maatregel. Zoo kwamen zij niet in de magt van

een' ander, maar waren slechts onderworpen aan een' man hunner eigene keuze.

L 51
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Wie in volgende jaren op den Zondag na den zeventienden October Win-

desheim bezocht , bemerkte weldra , dat er een kerkelijk feest werd gevierd.

Dat was het- verjaarfeest van de inwijding der kloosterkerk. Op den inwijdings-

dag zelven had de suffragaan Hubert daartoe bevel gegeven.

Hoe leefden en wat deden de broeders te Windesheim?

Men stelle zich hun' kring op de regte wijze voor. Hoewel er in den be-

ginne slechts zes waren, die de monnikengelofte hadden afgelegd, groeide

hun getal van lieverlede aan. Nog was er geen jaar na de inwijding des

kloosters verstreken, toen twee broeders des gemeenen levens uit Deventer

zich bij hen voegden. In 1392 en 1409 geschiedde hetzelfde met zestien

mannen op éénen dag. Behalve deze waren van tijd tot tijd nog dertien an-

dere opgenomen , zoodat ruim twintig jaren na de stichting het aantal reeds

drie-en-vijftig beliep. Tot het personeel te Windesheim behoorden intusschen

nog meerdere menschen. Niet weinige zoogenaamde „ vromen" of „ bekeer-

den" kwamen in het klooster wonen , zonder evenwel kloostergelofte te doen.

Zij wilden slechts den godvruchtigen omgang der monniken genieten. Nadat

zij op verschillende wijzen beproefd waren , of het hun waarlijk ernst was , lief

en leed met de kloosterlingen te deelen, werden dezulken dan opgenomen en

als broeders behandeld ; en hoewel sommigen er tot hunnen dood toe bleven , was

het verblijf inderdaad slechts tijdelijk : het klooster verbond zich tot niets

,

maar voorzag in hunne behoeften, zoo lang en zoo veel het kon. Ook waren

zij door hunne kleeding onderscheiden. De monniken droegen , gelijk wij reeds

gezien hebben, witte mantels met zwarte kappen. De inwonende devoten wa-

ren gekleed op dezelfde wijze als Geert Groote, Floris Eadewijns en de broe-

ders des gemeenen levens, namelijk, in eene grijze pij met een' zwarten gordel

en eene zwarte kap.

Ziedaar dan den kring van menschen in Windesheims convent. Vestigen wij

thans op hun leven en werken het oog.

In het algemeen moet gezegd worden , dat hun leven zeer eenvoudig was.

Armoede, nederigheid, geringachting der aardsche dingen en hoogschatting

der hemelsche, waren te Windesheim als te huis. Even als de broeders te

Deventer , ontvingen zij dagelijks niet meer dan eene zeer matige hoeveelheid

brood en scharbier, die voor ieder afzonderlijk werd afgepast. Waar armoede

heerscht, is het genot kort; maar honger was voor hen de beste saus. Drie-

maal 's weeks aten zij vleesch, niet geroost of aan het spit gebraden, maar

gekookt, wijl het, op deze wijze toebereid, naar hunne meening ligter te

verteren was en de zinnelijkheid minder prikkelde. Drie andere dagen voed-

den zij zich met eijeren en melkspijs; des Vrijdags werd er bijna geheel ge-

vast. Althans zoo was het in den beginne. Doch het duurde niet lang, of
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er vertoonden zich vreeselijke gevolgen van deze sobere leefwijze. Twee

monniken (één hunner was dezelfde Berthold ten Have , die door zijne mild-

dadigheid de stichting des kloosters had mogelijk gemaakt) werden krankzin-

nig, en er was geen twijfel, of te weinig voeding was de oorzaak daarvan.

Toen nam men een' geheel anderen stelregel aan. Ieder mogt eten, zooveel

hem lustte; en wanneer zich voortaan te Windesheim iemand aanmeldde om

monnik te worden, dan vroeg men hem eerst, of hij plan had goed te eten,

goed te slapen en van harte te gehoorzamen , wijl men inzag , dat deze drie

punten den grondslag uitmaakten van alle volharding in het kloosterleven.—
In de kleeding werd niet de minste opschik geduld. Het behoorde zelfs tot

de zeldzaamheden , een' Windesheimschen monnik of devote te zien , wiens

mantel of kap niet versleten
,

gescheurd of versteld was ; hetzelfde gold van

de schoenen en laarzen. Slechts op de hoogere feesten droegen zij betere

kleêren , wijl zij het betamelijk vonden , bij die gelegenheden het uitwendige

in overeenstemming met het inwendige te doen zijn. — Wat hun' dagelijk-

schen arbeid betreft, — deze was, naar gelang der omstandigheden en per-

soonlijke bekwaamheden, van zeer verschillenden aard, maar altijd ijverig,

schier tot het ongeloofbare toe. Men achtte den tijd veel te kostbaar, om

hem ongebruikt te laten voorbijgaan, en veroorloofde slechts aan bejaarden

en zwakken eenige rust, die dan nog altijd aan geestelijke oefeningen moest

gewijd worden. De lezer herinnert zich, in hoe korten tijd de kloosterkerk

met de meest noodige gebouwen verrees. Doch deze arbeid moest, althans

in de eerste jaren , nog worden voortgezet. Het gebeurde niet zelden , dat

sommigen bij het ontwaken de innig vermoeide leden uaauwelijks konden be-

wegen, maar zich toch aan den arbeid begaven, wetende dat het werk hen

wel genezen zou. Terwijl eenigen cement bereidden, droegen anderen op

hunne schouders of in hunne handen steenen aan ; wederom anderen waren

bezig de muren op te trekken. Inmiddels zag men sommigen met beitel en

boor het hout bewerken. Op de akkers rondom het klooster werd te gelijker-

tijd door andere broeders allerlei veldarbeid verrigt; naar den aard van het

jaargetijde ploegden en zaaiden of maaiden zij , of reden het gewonnen hooi

en graan naar de schuren. Wederom anderen reinigden het vaatwerk of wie-

schen de kleêren , bakten het brood of brouwden het bier. — Intusschen ver-

gaten de kloosterlingen hunne hoogere belangen en geestelijke behoeften niet.

Om zich in de zoo moeijelijke en toch zoo nuttige kunst van het zwijgen te

oefenen, spraken zij in de bid-, de slaap- en de eetzaal geen enkel woord.

Zoodra het geluid der klok hen had opgeroepen, kwamen zij tot den maaltijd

bijeen , zongen eerst hun „ benedicite" en hun „ gratias" , en luisterden ver-

volgens, onder het eten, naar hetgeen door één' hunner werd voorgelezen. De

arbeid werd niet aangevangen zonder gebed, niet geëindigd zonder dankzeg-

ging aan God en bede om verschooning voor datgene , wat minder goed mogt

51»
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zijn verrigt. Wanneer aan eenige broeders te zamen een werk was opgedra-

gen, dat minder inspanning en nadenken vereisclite, dan repeteerden zij ge-

woonlijk met gezamenlijke stemmen eenige psalmen of andere geestelijke lie-

deren. Of zij zwegen allen eenigen tijd stil , om zicli aan eigene vrome be-

peinzingen over te geven. Of zij spraken met elkander tot onderlinge stich-

ting en onderrigting , over hetgeen zij in den Bijbel en in de boeken der

kerkvaders hadden gelezen. Want men meene niet, dat de kloosterlingen van

Windesheim slechts ambachtslieden en landbouwers waren. Integendeel, hun

voornaamste arbeid was, even als die der broeders te Deventer: het afschrij-

ven van boeken. Toen zij te Windesheim kwamen, hadden zij niets, maar

van lieverlede groeide hunne verzameling van koorboeken, voor de kerkdienst

bestemd en op de naauwkeurigste wijze „ gecorrigeerd
,
geaccentueerd en ge-

solfiseerd", tot vijf-en-dertig dikke boekdeelen aan, en bevatte hunne boe-

kerij meer dan honderd groote afschriften van de meest beroemde werken

der kerkvaders, allen met duidelijke letter op perkament vervaardigd. En het

was hun niet genoeg , deze werken af te schrijven , gelijk zij ze vonden

;

neen , zij oefenden eene letterkundige kritiek daarover uit. Gelijk zij , om

een goed stel kloosterregelen voor Reguliere kanoniken en goede kerkboeken

te bezitten , van heinde en ver zulke regelen en boeken hadden te leen ge-

vraagd en daaruit met veel zorg één standaard-exemplaar hadden te zamen

gevoegd, evenzoo handelden zij ook met de werken der kerkvaders. Ja, zij

deden nog eene lofwaardige , maar uiterst moeijelijke schrede verder. Uit de

boekerijen van verschillende dioecesen en kloosters leenden zij Bijbels, d. i.

handschriften van de Latijnsche vertaling des O. en N. Verbonds , weleer door

Hiëronymus vervaardigd , later door Alcuinus verbeterd ^) , maar thans reeds

weder door het gedurig afschrijven op ontelbare plaatsen verminkt. Door on-

derlinge vergelijking, en vooral door vergelijking met de meest oude en ge-

loofwaardige exemplaren, bragten zij eindelijk een' zoo veel mogelijk gezui-

verden Bijbel tot stand, en deze werd het voorbeeld voor alle volgende,

die in het klooster werden vervaardigd. Dat deze arbeid een arbeid van vele

jaren was, behoeft niet te worden gezegd. Ook ziet ieder gemakkelijk in,

dat de Windesheimsche broeders inderdaad voortreffelijke mannen zijn geweest

,

die groeten invloed hebben uitgeoefend op de verbetering der letteren en de

verspreiding der Heilige Schrift. Er kwam nog bij, dat zij zeer mild wa-

ren met het uitleenen hunner boeken; door deze te doen lezen en er hun

goed voorbeeld en hunne stichtelijke gesprekken bij te voegen, meenden

zij meer nut te doen , dan door lange sermoenen te houden.

Ziedaar genoeg over hun leven en streven.

1) Vergel. boven, blz. 118.
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De groote bloei, waartoe het Windesheimsche klooster in betrekkelijk kor-

ten tijd kwam , zou echter door het stichtelijk en werkzaam leven zijner be-

woners naauwelijks kunnen verklaard worden. Ook andere oorzaken droegen

daartoe het hare bij , en wel voornamelijk deze drie : de voortdurende giften

,

door belangstellende mannen en vrouwen geschonken ; de privilegiën , door

den bisschop van Utrecht verleend, en het voorregt van uitstekende priors

te bezitten. Over dit een en ander een enkel woord

!

Gelijk het terrein zelf, waarop het klooster verrees , eene gift was ge-

weest , en de kloosterkerk en kloostergebouwen uit vrijwillige schenkingen

waren ontstaan , even zoo vloeiden den Windesheimschen broeders voortdurend

nieuwe gaven toe. Naar gelang van hun vermogen gaven sommigen weinig,

anderen veel ; de een deed het in geld , de ander in land. En alles geschiedde

zonder afpersing of bedelarij. Eens nogtans zonden de broeders twee hunner

naar den rijken prior van zeker klooster, om eene bijdrage tot het optrek-

ken vau nieuwe gebouwen te vragen. De prior ontving hen met een vrien-

delijk gelaat, en antwoordde lagchende: „Mijne lieve broeders, dat wil ik

gaarne doen." Daarop stortte hij een' grooten hoop gelds op de tafel uit en

zeide: „ Telt hier eens duizend goudguldens af." Toen zij dit gedaan had-

den
, ging hij voort : „ Ziet , deze goudguldens geef ik u op grond van de ware

liefde , die ik u toedraag ; bidt voor mij." Op een' anderen tijd gaf een pastoor

hun een' geheelen Bijbel, in drie boekdeelen , met zeer goede hand geschreven
;

hij was honderd kroonen waard. Zelfs Willem V ,
graaf van Holland , schonk

hun honderd Fransche schilden.

Bij deze vrijwillige schenkingen moeten de privilegiën gevoegd worden, die

Floris van Wevelinckhoven hun als bisschop van Utrecht verleende. Hij nam

hen niet slechts onder de bijzondere bescherming van den Utrechtschen stoel

,

maar gaf hun ook volmagt om kloosterbepalingen naar eigen goedvinden te ma-

ken, en stond hun toe, zelve hun' prior te benoemen. Voorts zou zulk een

prior alle magt en gezag over zijne onderhoorigen hebben , en , in overleg

met de overige broeders, een' supprior aanstellen, die bij zijne afwezigheid in

zijne regten zou treden. Daarenboven waren zij niet gehouden, alle kerke-

lijke vergaderingen [te Utrecht] bij te wonen ; allen , die in het klooster stier-

ven , zouden eene vrije begraafplaats hebben , en niemand mogt hen voor

eenige regtbank dagen , zelfs niet eens voor die van Utrecht. — Maar ook

nog op andere wijze was hij hun ten voordeel. Het bezit van een' eigen mo-

len, om het graan te malen, was natuurlijk voor de broeders van groote

waarde. Zij begonnen er in 1391 een' te bouwen. Doch de Heer van Voorst

,

die de uitbreiding hunner magt met leede oogen aanzag , weerstond hun

,

zeggende dat de wind in Salland aan hem behoorde, en dat dus niemand

zonder zijne toestemming aldaar een' molen mogt plaatsen. De monniken brag-

ten de zaak voor bisschop Floris. Deze was zeer verontwaardigd, en zeide
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dat niemand der levenden eenig regt op den wind in zijn gebied had, dan

alleen hij en de Utrechtsclie kerk. Terstond gaf liij hnn een' gezegelden brief

met volle vergunning om den molen te bouwen, vrij te gebruiken en ten

eeuwigen dage te bezitten.

Als derde oorzaak van den bloei , waartoe het klooster kwam , hebben wij

genoemd : het bezit van uitstekende priors. Over hen allen te schrijven , zou

ons veel te verre voeren. Doch het is niet meer dan pligt jegens de nage-

dachtenis van een' edel man , dat we althans iets verhalen van Johannes Vos

van Heusden, den tweeden prior van Windesheim. — Gelijk zijn bijnaam

reeds aanduidt, was hij te Heusden geboren. Naar de met lof bekende school

te Deventer vertrokken zijnde , leerde hij in die stad Floris Radewijns en de

broeders des gemeenen levens kennen. Hij bezocht hen dikwijls , en sprak

met hen over het heil zijner ziel. Wijl hij eene goede hand van schrijven

had, stelde men hem aan Geert Groote voor, of hij afschriften voor hem

mogt vervaardigen. Groote zag hem scherp aan , en zeide : „ Dat is de man

,

dien ik gezocht heb, met wien ik iets goeds op aarde zal werken." Hij liet

den jongeling vele malen bij zich komen, sprak met hem en versterkte hem

in het goede. Na Grootes dood bleef Johannes Vos te Deventer bij de broe-

ders des gemeenen levens. Doch weldra toonde hij groote begeerte, om Re-

guliere kanonik te worden. Floris Radewijns zond hem daarom naar Win-

desheim. Op zijn dringend verzoek werd hij als monnik gekleed, en legde,

na den gewonen proeftijd te hebben doorgebragt , de kloostergelofte af Hij

was toen zes-en-twintig jaren oud. Geheel tegen zijn eigen verlangen , en

alleen om aan de begeerte van Floris Radewijns en den prior Werner Keyn-

kamp te voldoen. Het hij zich tot priester wijden; en toen genoemde prior

in 1391 zijne betrekking neerlegde, werd Johannes Vos, op acht-en-twintig-

jarigen leeftijd, met algemeene stemmen tot zijn' opvolger gekozen. Ook nu

bleef hij nederig, gelijk voorheen, en een voorbeeld van alle Christelijke deug-

den, zoodat men gaarne erkende, dat er onder al de overige broeders geen

tweede aan hem gelijk was. Zij gehoorzaamden hem gewillig en zonder vreeze

,

want nimmer gebruikte hij den toon van gezag , en zelfs zijne teregtwijzin-

gen waren minzaam en zachtmoedig. Nooit was Windesheims klooster gast-

vrijer en weldadiger dan onder zijn bestuur, en wie raad, hulp en bescher-

ming zocht , kon zeker zijn ze bij hem te zullen vinden ; want hij was een

van die menschen, wier hart ruimte heeft voor allen, en die de gansche we-

reld wel gelukkig zouden willen maken. Ook in stoffelijk aanzien nam Win-

desheim in zijne dagen zeer toe. De vele en rijke giften, waarvan reeds ge-

sproken is, behooren meestendeels tot dit tijdperk. Aan de kerk werd een

koor gebouwd, en vier altaren bij de reeds bestaande gevoegd. Het klooster

werd uitgezet, doelmatig ingerigt en met een' steeuen muur omgeven. Zelfs

liet Johannes Vos eene aanzienlijke menigte materialen aanvoeren, om
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eene grootere kerk van den grond af op te bouwen. Doch na reeds lang en

veel door het asthiua te hebben geleden, stierf hij in 1424. Hij was toen

drie-en-dertig jaren prior geweest. In de overtuiging , dat eene hoogst eenvou-

dige leefwijze de beste waarborg voor de duurzaamheid en den bloei des kloos-

ters zou zijn , verzocht hij den broeders , nog kort vóór zijnen dood , zich altijd

aan deze vier punten te houden: vooreerst, dat zij zich hunne spijs en drank

niet in tinnen, maar in houten of steenen schotels zouden laten voorzetten ;

ten tweede, dat zij hunne reizen niet te paard zouden doen; ten derde, dat

zij niet zouden nalaten, gelapte en gesleten kleêren te dragen; ten vierde,

dat zij het vleesch steeds gezoden , of op andere wijze gekookt , maar nimmer

aan het spit gebraden zouden eten. ^)

De goede naam, waarin Floris Radewijns en Johannes Vos van Heusden

stonden , en de gunstige faam , die van het convent te Windesheim uitging

,

A^erspreidden zich zóó ver en zóó snel, dat velen, die in andere oorden kloos-

ters voor Reguliere kanoniken wilden bouwen, daarover eerst met de beide

genoemde mannen raadpleegden en hun om de toezending van geschikte per-

sonen verzochten. Rijken en aanzienlijken uit Gelderland, Holland, Zeeland

en Westfalen, zag men met dit doel naar Deventer en Windesheim reizen,

en het kan niemand verwonderen, dat de kloosters, die op deze wijze ont-

stonden, met het moederklooster in naauwe verbindtenis bleven. Immers zij

werden niet slechts met hulp van Deventersche broeders en Windesheimsche

monniken gebouwd , maar namen ook de orde-regelen , de zeden en gewoon-

ten der laatstgenoemden over, en schier altijd werd, op hun eigen verzoek,

een Windesheimer hun eerste prior. Of ook , — reeds bestaande conventen

,

behoefte gevoelende aan eene betere inrigting en aan hervorming van het

kloosterleven , verzochten één of meerdere "\^''indesheimsche broeders te leen

,

om in hun midden de „reformatie", gelijk men het noemde, in te voeren.

Iia één woord: de wensch, weleer in het hart van Groote opgekomen, op zijn

sterfbed in meer bepaalden vorm door hem uitgesproken, en door de stich-

ting van Windesheims klooster ver\Tild, had onder Gods bestuur onbereken-

baar groote gevolgen. Onwillekeurig komt ook hier de gelijkenis van het

mosterdzaad ons voor den geest.

Het eerste convent, dat op de genoemde wijze ontstond en daarom zeer

eigenaardig de eerste dochter van Windesheim is genoemd geworden , was het

klooster Mariënbron bij Arnhem; het werd reeds in 1392, dus vijfjaren na

het Windesheimsche
,

gebouwd. Kort daarna verrees , evenzeer met behulp

1) Wat met de kloosterlingen van Windesheim niet lang na den dood van Johannes

Vos , tijdens de scheuring in het bisdom van Utrecht , ten gevolge van het interdict is ge-

schied, zie boven, blz. 366.
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van dit laatste, het klooster „ 't Nieuwe Licht" bij Hoorn. En toen het reeds

bestaande klooster Eemstein bij Dordrecht, waar de Windesheimers zelve

de instellingen der Reguliere kanonikeu hadden geleerd, i) zich met hen in

nadere betrekking stelde en één' hunner tot prior koos , rees het denkbeeld

op, dat de vier kloosters zich zouden vereenigen tot een zoogenaamd kapittel

of eene kloostervergadering , aan wier hoofd Windesheim staan zon. Dien ten

gevolge zonden zij in 1395 een' afgevaardigde naar Rome, ten einde Paus

Bonifacius IX te verzoeken, hun vrijdom te geven tot de oprigting van zulk

een kapittel, en hun tevens verlof te schenken, om ook kloosters uit andere

bisdommen in hmme vereeniging op te nemen. Het een zoowel als het ander

werd hun met nog meerdere voorregten verleend. Jaarlijks mogten zij eene

algemeene vergadering tot het bespreken der gezamenlijke belangen te Win-

desheim houden.

Met verbazende snelheid breidde deze kloostervereeniging zich uit. Er wa-

ren nog geen volle twintig jaren na de inwijding van het Windesheimsche

convent verloopen, toen het kapittel reeds twaalf kloosters van Reguliere

kanoniken omvatte , die allen dezelfde regelen volgden , op dezelfde wijze

leefden, ja zelfs in kleeding en gezang, in ceremoniaal en rituaal niet van

elkander verschilden. Wederom weinige jaren later voegden zeven kloosters

van Regulieren in Braband, en hieronder ook dat van Groenendaal en een

nonnenklooster, zich bij hen. Nog grooter was de uitbreiding, toen het

kapittel van Regulieren te Neuss (in het bisdom Keulen) , dat uit twaalf kloos-

ters bestond, zich geheel bij het Windesheimsche liet inlijven. ^) Doch ook

hierbij bleef het niet. Dieper in Duitschland , tot in Saksen , strekte het zich

uit, zoodat er ten laatste niet minder dan zes-en-tachtig mannen- en zestien

vrouwenkloosters toe behoorden, die, hoewel in achttien verschillende bisdom-

men verspreid, allen denzelfden regel op dezelfde wijze volgden, en jaarlijks

door hunne afgevaardigden op de algemeene vergadering te Windesheim wer-

den vertegenwoordigd. Voeg nu hierbij meer dan vijftig vereenigingen van

broeders en zusters des gemeenen levens ; daarenboven meer dan honderd

Tertiarissen-kloosters , die wel niet tot een kapittel van Reguliere kanoniken

konden behooren, maar toch door den invloed van Windesheim meer of min

zijn hervormd geworden; bedenk voorts, dat er kloosters en vereenigingen

van twintig , maar ook van drie- en vierhonderd personen bestonden , en be-

reken dan , hoevele menschen gedeeld hebben in het goede , dat van Geert

üroote en zijne eerste volgelingen is uitgegaan.

Intusschen waren het niet slechts monniken , die hunne ingenomenheid met

1) Zie boven, blz. 400, v.

2) Het HoUandsche kapittel van Reguliere kanoniken, dat van Sion bij Delft, heeft

zich nooit met het Windesheimsche verbonden. Beiden stonden steeds viiendschappelijk

naast elkander.
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Windesheims klooster en Wlndeslieims kapittel betoonden. De beroemde Pierre

d' Ailly, aartsbisschop van Karaerijk, die meer dan eens de broeders des

gemeenen levens begunstigde en in zijne bescherming nam , vaardigde , als pau-

selijk gezant, in één jaar (1413) niet minder dan twintig, deels zeer uitvoe-

rige brieven, ten voordeele van Windesheimsche kloosters uit. — Toen Jo-

hannes Vos met nog twee anderen op de algemeene kerkvergadering te

Constanz (1414—1418) verscheen, en in naam van het kapittel een verzoek

tot de aanwezenden rigtte, won het drietal aller harten. De kardinalen lieten

hen zelfs door een' talrijken stoet met brandende waskaarsen en fakkels naar

hunne verblijfplaats geleiden. Ook de algemeene synode te Bazel schonk

het kapittel, in 1435, allerlei voorregten, en gaf het onbeperkte vrijheid tot

het onderzoeken en hervormen van Eeguliere kloosters in Brunswijk en andere

oorden. Vele Pausen betoonden hunne toegenegenheid, sommige zelfs hunne

voorliefde jegens Windesheim. Eu toen de beroemde kardinaal Nicolaas van

Cusa, 1) door Paus Nicolaas V ter klooster-visitatie en reformatie afgevaar-

digd, na reeds door Oostenrijk en Noord-Duitschland te zijn getogen, in

1451 ook te AVindesheim aankwam ,
gaf hij zijne ingenomenheid met de

broeders op verschillende wijzen te kennen. Hij hield zelf een zeer schoon

sermoen , zong zelf met groote plegtigheid de mis , begaf zich daarna met

de kloosterlingen in hunne eetzaal, zweeg gelijk zij, at met hen, en hoorde

even als de overigen de voorlezing gedurende den maaltijd aan. Van de vele

privilegiën, door hem aan het kapittel verleend, kunnen nog zijne brieven

getuigen. Zijn streven was , de klooster-vereeniging van "Windesheim uit te

breiden , en , voor zoo verre dit niet kon geschieden , andere klooster-vereeni-

gingen met haar in betrekking te stellen , opdat het goede , dat in haar was ,

zich in steeds ruimeren kring mogt openbaren. Dit voert ons tot een ver-

haal, waaruit tevens zal kunnen blijken, hoe streng het kapittel van Win-

desheim zich hield aan zijne eenmaal aangenomen beginselen.

Sedert het jaar 1116 bestond er een klooster in 't Neue Werk bij Halle.

Er was een aartsdiakenschap aan verbonden, dat zich bijna elf mijlen in

den omtrek uitstrekte , en acht steden , vele dorpen en twintig duizend zielen

bevatte. Dit klooster was reeds door een' voormaligen Windesheimschen mon-

nik , van wien wij straks meer zullen verhalen, hervormd geworden; en toen

nu Nicolaas van Cusa op zijne inspectie-reis aldaar in 1451 was aangekomen

,

bepaalde hij, dat het met andere kloosters in den omtrek zou vereenigd

worden tot een kapittel van Reguliere kanoniken , onder den naam van provin-

ciaal-kapittel van 't Neue Werk. Dit nieuwe kapittel werd door den Paus

goedgekeurd, en ontving van hem alle regten en voorregten, die het kapittel

van Windesheim genoot. Doch de aartsbisschop van Maagdenburg, inziende

dat de klooster-hervorming noch krachtig noch van blijvenden aard zou zijn,

1) Over hem zal in het volgende Tafereel afzonderlijk worden gehandeld.

I. 52
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Indien dit kapittel op zich zelf bleef staan , gaf den raad , dat men zich in

dat van Windesheim moest laten inlijven. Er werd dan besloten, dat men

zich geheel op de wijze van dit laatste inrigten en daarna vereeniging vra-

gen zou. De reeds genoemde voormalige Windesheimsche monnik , zelf

sinds vele jaren een hooggeacht prior, werd afgevaardigd om het verzoek

over te brengen. Doch na rijp beraad gaf de prior van Windesheim hem een

weigerend antwoord : vooreerst , omdat het klooster te Neue Werk een eigen

archidiakonaat bezat; ten tweede, omdat de hoofden der kloosters in dat ka-

pittel hooge waardigheden bekleedden ; ten derde , omdat de monniken in die

kloosters gewoon waren minder streng te leven, waardoor hun voorbeeld van

verkeerden invloed voor al de overige in het kapittel van Windesheim zou

kunnen woi'den. Het een zoowel als het ander streed met de beginselen,

die men altijd had gehandhaafd, zoodat het verzoek werd van de hand

gewezen. Doch opdat de eendragt en de eenvormigheid zooveel mogelijk mogten

bevorderd worden , besloot het kapittel van 't Neue Werk , altijd minstens één

der broederen van Windesheim tot bijwoning zijner jaarlijksche vergaderingen

uit te noodigen ; en reeds Nicolaas van Cusa had bepaald , dat de vergaderingen

van Windesheim ééns om de drie jaren door twee broeders van het kapittel

van Neue Werk zouden worden bezocht.

Er blijft ons nog over, eenige proeven mede te deelen uit de talrijke

klooster-hervormingen, die in en buiten ons vaderland door het kapittel van

Windesheim zijn volbragt. Er zal tevens uit blijken, hoe diep het zedebe-

derf in de kloosters was doorgedrongen , en hoe noodig derhalve hunne refor-

matie was.

Keeds bijna drie eeuwen had te Ludingakerke of Luinkerk, bij Eraneker,

eene abdij bestaan, meer berucht door de strijdlustigheid, dan beroemd door

de vroomheid harer bewoners. ^) Meer dan eens leverden zij in het open

veld slag aan de monniken van een naburig klooster. In het jaar 1428 be-

vatte deze abdij slechts weinige priesters, maar wel vijftig leekebroeders

,

die met die van een ander convent een verbond hadden gemaakt, dat zij

elkander onderling zouden bijstaan met honderd gewapende mannen. Dien

ten gevolge hadden zij dat gansche gedeelte van Friesland onder hun juk

gebragt. Gelijk zich vermoeden laat , leefden zij noch in armoede noch in ont-

houding, maar hadden vrouwen bij zich in het klooster. Over hun ergerlijk

gedrag werden klagten ingediend bij den bisschop van Utrecht , Frederik van

Blankenheim. ^) Deze zond afgevaardigden om de zaak te onderzoeken, en

zie , men bevond , dat bijna al die kloosterlingen geene gelofte hadden afgelegd

,

1) Vergel. boven, blz. 338.

2) Vergel. boven, blz. 354, v.
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en nu reeds vele jaren zonder regel hadden geleefd. Toen hun gevraagd

werd , hoe zij er toe gekomen waren , om het gewaad van Reguliere kanoniken

aan te nemen , antwoordden zij : „ Zoodra wij in dit klooster kwamen , zagen

wij hier mannen met witte mantels en die toch goed konden vechten. Toen

hebben wij ons óók zulke mantels laten maken en hebben die ons zelven

aangetrokken." Daarop vroeg men hun, of zij wel eens van een' regel had-

den gehoord. „Nooit," gaven zij ten antwoord. Om kort te gaan, — de

bisschop oordeelde , dat deze kloosterbewoners geene monniken waren , dat zij

hunne witte kleederen moesten afleggen en 'de abdij verlaten. Dit deden zij

ook zonder eenige tegenspraak. Slechts twee of drie hunner bleven, om ge-

lofte te doen. Daarop zond de bisschop naar Windesheiui om eenige broe-

ders, die het klooster van Luinkerk zouden hervormen. Aan dit verzoek werd

voldaan. De broeders herstelden de gebouwen en bragten het kloosterleven

op een' goeden voet; het klooster werd ingelijfd in het Windesheimsche

kapittel.

Onder deze hervormers van Luinkerk vinden wij een' man, die meer dan

iemand anders heeft bijgedragen tot de klooster-reformatie in zijne dagen. Dat

is de monnik , van wien wij straks zeiden , dat wij meer van hem zouden ver-

halen. Zijn naam is waardig, met groote onderscheiding te Avorden genoemd;

hij heette Johannes Busch. ^) Te Zwolle uit een aanzienlijk en welgesteld ge-

slacht gesproten (zijn grootvader van moeders zijde was lid van den raad

der stad en vriend van Geert Groote, die, als hij te Zwolle verkeerde , vaak

zijn' intrek bij hem nam) , had de leerzame knaap het degelijk onderwijs van

Johannes Gele -) ontvangen , en was zelf in diens school werkzaam geweest

,

als leermeester in het Grieksch en de logica voor zestig tot tachtig scholieren.

Het plan zijner ouders was , hem den doctorstitel te doen verwerven. De jon-

geling dacht er echter anders over. Hij sprak tot zich zelven : „ Wat zou het

u baten , of men al tot u zeide : goeden morgen , heer doctor ! en gij moest

na uw leven ter helle varen, om daar eeuwig te branden ?" Vooral dat denk-

beeld van de eeuwigheid, of, gelijk hij zelf het heeft uitgedrukt, dat woord

„ ewichlike und ommermer" deed hem bedacht zijn op het heil zijner ziel

,

en niettegenstaande den wensch zijns vaders en de tranen zijner moeder , be-

gaf hij zich in het klooster te Windesheim , waar hij , na een' proeftijd van

anderhalf jaar, op den zesden Januarij 1419 als monnik gekleed werd , en

juist een jaar daarna de gelofte van armoede , kuischheid en gehoorzaamheid

aflegde in handen van den prior Vos. Deze Johannes Busch nu had in zijn'

persoonlijken moed , zijne menschenkennis , zijne vlugheid en gevatheid en

zijn' praktischen aanleg , even zoovele geschikte hoedanigheden , om als kloos-

ter-hervormer op te treden. Hij was dan ook gedurende meer dan veertig

1) Zie boven, blz. 327, v.

2) Zie boven, blz. 393.
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jaren schier zonder opTiouden in die betrekking werkzaam. In 1479 stierf hij

als tachtigjarig grijsaard in het klooster zur Saltze, bij Iliklesheim in Ha-

nover, dat hij zelf weleer had hervormd, en waar hij jaren lang, tot kort

vóór zijn' dood, prior was geweest. De hervorming van dit convent is te merk-

waardig , om er niet eenige oogenblikken bij te vertoeven.

Het klooster zur Saltze of in Sulta , aldus genoemd naar eene waterbron

,

die, gelijk men verhaalde, weleer zout en later zoet water opleverde, was

reeds meer dan drie eeuwen door Reguliere kanoniken bewoond geweest,

toen Johannes Busch in 1439 alleen werd afgezonden, om de ordelooze mon-

niken aldaar tot regel en tucht te brengen. Hij bevond, dat een iegelijk

hunner deed wat hem beliefde, zoodat er, noch in de kerk noch in het kloos-

ter, noch in de eetzaal noch in de slaapzaal, eenige orde was te bespeuren.

Na acht dagen in hun midden te hebben doorgebragt , zeide hij : „ Zoo gij

wilt , zal ik u leeren wat gij hebt in acht te nemen ; doch wilt gij dit niet

,

dan zal de bisschop van Hildesheim het u wel laten gebieden." Toen ant-

woordde de meer dan zestigjarige j^roost : ^) „ Zeg gij het ons maar , en wij

zullen het gaarne hooren ; doch houd die groote heeren van onzen hals."

Busch schreef hun nu alles voor, wat zij als Reguliere kanoniken hadden

te doen, doch hij kon er niets goeds van verwachten, als geene broeders uit

reeds hervormde kloosters hier kwamen inwonen, en andere broeders van hier

naar zulke kloosters ter leering werden gezonden. „ Zoo lang zij allen te

Sulta blijven ," zeide hij , „ kunnen zij nooit geheel worden hervormd." Eén

,

die naar een ander klooster zou gaan, ontsnapte. Vele anderen dwongen om

een verlof van één of meer jaren. Toen besloot Busch met de hoofden van

reeds hervormde kloosters, dat hun wensch zou worden gevolgd. Sommigen

zouden één, anderen twee, wederom anderen drie en meerdere jaren het con-

vent verlaten en daarna terugkeeren, doch ieder hunner op den hem bepaal-

delijk aangewezen tijd. Inmiddels zou men goede monniken bij de overge-

blevene plaatsen, en de reformatie kon alzoo krachtig worden aangevangen

en geleidelijk voortgezet. De proost nam zijn ontslag , en Busch werd in zijne

plaats verkozen. Deze reisde nu in het volgende jaar naar Windesheim, om

de opneming van zijn klooster in het kapittel te verzoeken, en dit verzoek

werd toegestaan. Intusschen bragten de monniken , die het convent voor eeni-

gen tijd met verlof hadden verlaten, den ganschen omtrek in beweging. De

anderen, die er waren gebleven, maakten allerlei aanslagen tegen het leven

van Busch. Één hunner wilde hem met zijn mes doorsteken; een ander gaf

1) Een klooster, waar een proost het bestuur over heeft, heet eene proostdij ; een

klooster , waar een abt over regeert , heet eene abdij ; en een klooster , dat onder een

prior staat, eene priorij. Het behoorde tot de statuten van het Windesheimsche kapittel,

dat de hoofden der kloosters, die daartoe behoorden, geen' hoogeren titel dan dien van

prior mogten dragen.
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den raad, dat men erwten moest strooijen op den trap, die naar zijne slaap-

kamer leidde; een derde klom des nachts langs eene liooge ladder naar het

venster van die kamer, maar kwam nog bij tijds tot bezinning. Zóó groot

was niet zelden de verbittering der kloosterlmgen , die men tot orde en tucht en

tot een heiliger leven trachtte te voeren, en dit had niet slechts bij monni-

ken , maar ook bij nonnen plaats
,

gelijk ons het volgende voorval zal leeren.

Op twee mijlen afstands van Hildesheim lag een Regulier vrouwenklooster.

Ook daarheen werd Johannes Busch met twee mannen door den bisschop ge-

zonden, om het te hervormen. De nonnen gedroegen zich zeer halsstarrig, en

stelden zich aan, alsof zij te arm waren om gemeenschappelijk te kunnen

leven. Doch de ijverige hervormer liet zich hierdoor niet afschrikken en ging

in hare cellen, om alles wat zij bezaten, bijeen te zamelen. Nu hadden de

meesten een klein keklertje , waarin men met drie of vier treden afdaalde

,

en dat met luiken werd gesloten. Om hem in deze keldertjes alles te wij-

zen, gingen de zusters het eerst er in. Doch toen de beurt aan de

laatste was gekomen , zeide zij : „ Ga gij maar vooruit , vader ; mijn kelder-

tje is toch even als die van de andere zusters." Zonder nadenken steeg

Busch den trap af, en — terstond ging het luik digt en werd goed geslo-

ten. De arme hervormer riep uit al zijne magt tot zijne medgezellen , en ein-

delijk werd het luik geopend. Hij had er echter zóó veel van geleerd, dat

hij in een vrouwenklooster nooit weer alleen in een' kelder ging.

In andere conventen werd Busch daarentegen minzaam en met liefde ont-

vangen. Zoo verhaalt hij onder anderen, dat hij met zijne medeafgevaar-

digden te Erfurt in een nonnenklooster kwam, waar de priorin en de zusters

de eenvoudigheid en nederigheid zelve waren en in groote armoede leef-

den. Wat zij nog bezaten, bragten zij terstond en gewillig tot hem: eenig

geld, enkele gouden ringen, paternoster-kralen en dergelijke. Daarna onder-

wierpen zij zich zonder tegenspreken aan het gemeenschappelijke leven, en

plaatsten eene roede bij de klooster-hervormers , opdat deze bij de hand zou

zijn, als eene van haar wegens overtreding moest getuchtigd worden.

Men meene echter niet, dat de reformatie der nonnenkloosters alleen door

mannen geschiedde. Neen, ook vrouwen namen daaraan een werkzaam aan-

deel. Onder deze hervormsters moeten bovenal met eere genoemd worden

de nonnen van Diepenveen bij Deventer. ^) Het klooster van Reguliere ka-

nonikessen aldaar, in navolging van het Windesheimsche mannenklooster door

Johannes Brinckerinck , ^) den rector van de zusters des gemeenen levens te

Deventer, gesticht, was in 1403 ingewijd, en behoorde tot het kapittel van

Windesheim. De eerste priorin, Hille Sonderlants, uitstekend door vroom-

heid en nederigheid, muntte niet minder uit in ijver voor de goede inrigting

1) Over hare weldadigheid zie boven, blz. 333.

2) Zie boven, blz. 331, 398.
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van nieuwe, en de liervorming van reeds bestaande kloosters. Na eenigen

tijd te Diepenveen te zijn geweest , koos men haar tot priorin in een convent

te Amsterdam , „ opdat zij daar een goed fondament zou leggen." Toen zij

er in twaalf jaren veel nut liad aangebragt , kwam ze naar Diepenveen terug.

Eenigen tijd daarna werd zij in het klooster Klaarwater bij Hattem begeerd,

om er eene goede schikking te maken. Doch toen de meeste nonnen zich

tegen haar verzetten , wijl zij niet konden dulden dat eene Reguliere kano-

nikes aan Benedictijner-nonnen wetten stelde, togen de welgezinde met Hille

naar Friesland, waar zij het Nyeklooster stichtten. Naauwelijks was zij van

hier naar Diepenveen teruggekeerd , of men riep haar als priorin naar Gent

,

om ook diar alles op een' goeden voet te brengen. Eindelijk „voer zij tot

haren beminden Bruidegom, dien zij zuiverlijk gezocht had en trouwelijk

gediend."

Wij zouden vele voorbeelden kunnen bijbrengen van nonnen , die het goede

in verschillende kloosters kwamen invoeren. En dat zij niet altijd op vriende-

lijke wijze werden ontvangen, laat zich reeds vermoeden, maar moge onder

anderen bevestigd worden door het volgende verhaal.

Bij Munden aan de Wezer lag een oud klooster, Hilwertshuizen genaamd,

welks eerste beginselen opklommen tot den tijd van Karel den Groote, en

waar reeds menige dochter van hertogen en graven rust voor de ziel had ge-

zocht. Doch later sloop het algemeen kloosterbederf ook binnen zijne muren.

Eindelijk kwam het zóó ver, dat de nonnen zich geheel ter wereld keerden,

en met de gezellen uitreden, om gansche dagen te jagen én te spelen. De

vromen in den omtrek ergerden zich daaraan , en de ouders , die hunne doch-

ters aan dit klooster hadden toevertrouwd, begeerden dat het, gelijk reeds

meermalen was geschied, op nieuw zou worden besloten. ^) Het kostte onge-

loofelijk veel moeite en tijd, het zoo ver te brengen, en toen het emdelijk

geschied was , stelden de nonnen zich als onzinnigen aan. De hertogin , on-

der wie het klooster stond , gaf daaraan thans eene deugdzame non uit een

ander convent tot priorin ; doch deze had zelve geene kennis van het ware

kloosterleven. Er werden dan twee nieuwe nonnen aangevoerd, die dit aan

de overige zouden leeren. Ook deze poging mislukte ; de twee nonnen waren

zóó zacht jegens zich zelve en zóó hard jegens anderen , dat men ze moest

verwijderen. „En toen zij weder van daar voeren", zoo lezen wij in het

handschrift, waaraan wij dit ontleenen , „ toen liepen de nonnen in het klooster van

groote blijdschap voor de vensters , en sloegen haar het heilige kruis achterna

,

en zeiden: God zij geloofd, dat wij de duivelen kwijt zijn!" Op verzoek van

1) Besloten kloosters zijn zulke, die door geen hunner bewoners, om welke reden

ook , mogen worden verlaten. De insluiting kon altijddurend of tijdelijk zijn. Men ge-

bruikte dit middel dikwijls , om het zedebederf binnen de muren , door afsnijding van den

omgang met de buitenwereld , te keer te gaan.
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de priorin , begaf zich nu zekere prior naar Windesheim , en verzocht om

twee of drie zusters van Diepenveen, ten einde het klooster Hilwertshuizen

te hervormen. Het verzoek werd toegestaan; men zond een' wagen naar Die-

penveen, en drie zusters kwamen daarin over. Doch naauwelijks hadden de

nonnen hare aankomst vernomen , of zij begonnen te schreijen en te roepen

:

„ De duivels zijn gekomen !" en het misbaar werd zóó groot , dat de priorin

aan de drie zusters verzocht, hare witte kleederen af te leggen, alvorens zij bin-

nen gingen. Toen zij binnen waren, werden zij niet liefelijk ontvangen; de

nonnen vermeden hare tegenwoordigheid en wilden niets van haar weten. Ter-

wijl de priorin eene der drie door het klooster leidde, viel eene non van

boosheid op den grond neder, en spartelde met de voeten en schudde met

het hoofd. „Lieve mater," zeide toen op teederen toon de Diepenveensche

zuster , die meende dat deze non zware pijn had , „ laat haar toch wat wijn

te drinken geven , zoo zal het wel beter worden." De non , hoerende dat de

nieuwe zuster zóó barmhartig was, werd geheel veranderd, en van lieverlede

namen de hervormsters de harten zóó zeer in, dat allen haar achtten en be-

minden. Toen de zusters omtrent zes jaren te Hilwertshuizen waren geweest,

en in dien tijd ook nog in een ander klooster hervorming hadden aangebragt

,

werden zij weder naar Diepenveen ontboden. De nonnen hadden haar thans

zóó lief, dat zij den broeder , die met een' wagen gekomen was om ze af te

halen, baden, ze langer te mogen behouden. Ziende dat dit niet baatte,

deed de mater met het gansche convent haar in groote droefheid uitgeleide

tot aan de poort des kloosters. Jammer maar, dat de tucht weer zoo spoedig

werd verstoord en de goede lessen vergeten! Doch de nonnen bleven ge-

tuigen: „Och, of wij de zusters van Diepenveen ten einde toe bij ons hadden

gehouden, zoo zouden wij wel bij onze eerste vurigheid zijn gebleven, wat

ons nu verre is."

Wij hebben den blik laten gaan over de opkomst en den bloei van Win-

desheims klooster en kapittel. Om billijk te zijn , moeten wij er bijvoegen

,

dat het vele goede, waarvan wij spraken, wel het meest aan dien bloeitijd

eigen was. Althans in de kloosters, die tot het kapittel behoorden, slopen

óók wel verkeerdheden in , en niet allen bleven bij hun' eersten ijver. Doch

waartoe de schaduwzijde in hare bijzonderheden aangewezen? Laat ons liever

besluiten met een kort overzigt van de laatste lotgevallen des kloosters.

In 1510 viel Karel van Egmond, hertog van Gelderland, met een leger

in Overijssel, sloeg het beleg voor Deventer, begaf zich naar Twente, ver-

overde Oldenzaal en plunderde het uit. In dezen benarden toestand besloten

de staten van Overijssel, dat er eene algemeene schatting zou worden uitgeschre-

ven, waarvan men zelfs de geestelijken niet zoude uitzonderen. Slechts de bur-
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gers der drie hoofdsteden, Zwolle, Deventer en Kampen, behoefden niet bij

te dragen, maar moesten voorloopig zorgen voor geld. Zij hadden echter niet

genoeg in voorraad , en namen daarom het meeste bij de kloosters op. Zoo

leenden zij van het Windesheimsche alléén twee duizend goudguldens , eene som

waaruit ligt is op te maken, tot welk een' staat van rijkdom dit convent ge-

komen was.

Maar niet slechts door zijne schatten diende het de hoofdsteden des lands.

Zoo vinden wij in het volgende jaar 1511 de afgevaardigden dier steden te

Windesheim vergaderd , om over staatkundige belangen te spreken. Was het

vrijwillig of gedwongen? Zóó veel is zeker, dat het klooster spoedig reden

had om zich te beklagen. Want nadat hertog Karel reeds veel onheil in

Overijssel had gesticht en eenigen tijd gemeene zaak met Zwolle gemaakt had ,

werd hij weer de vijand van al de drie steden, en liet de kerk te Windes-

heim versterken , om den toegang tot Zwolle van de zuidzijde te verhinderen.

Thans besloten de drie steden , de kerk te belegeren. En inderdaad , in Decem-

ber 1527 werd dit beleg aangevangen, doch gelukkig weldra weder opge-

broken , ten gevolge van een valsch gerucht , dat de hertog met groote krijgs-

raagt in aantogt was.

Had het klooster te Windesheim alzoo reeds veel geleden door staatkun-

dige beroeringen, — niet minder kreeg het te verduren in de eerste tijden

van den tachtigjarigen oorlog. Het verdrag, waarbij Zwolle zich in 1572 aan

den graaf van den Berg had overgegeven en dat door hem zelven van wege

den prins van Oranje was onderteekend, werd trouweloos geschonden. Even

zoo ging het te Kampen en in andere plaatsen. Wie de Koomsche godsdienst

beleden , verloren meest allen hunne ambten. Door het geheele gewest wer-

den de kerken van haar zilver, goud, beeldwerk en altaren beroofd. Ook de

kei'k van Windesheim onderging dit lot. Onder opzigt van den prinsgezinden

burgemeester van Zwolle werden hare altaren afgebroken en naar zijn huis in

de stad gevoerd. Later evenwel, toen Zwolle weer onder koning Filips kwam,

werd alles teruggenomen.

Eindelijk brak het voor Windesheim beslissende jaar 1578 aan. De rid-

derschap had den graaf van Kennenberg tot stadhouder van Overijssel ge-

kozen, en de algemeene staten hadden die keuze bekrachtigd. De steden nog-

tans weigerden hem te erkennen; doch zij moesten toegeven. Deventer was

nog slechts de eenige Overijsselsche stad, die zich in Spaansche handen be-

vond. Doch wijl het noodige geld tot het beleg ontbrak, kregen de kloosters

in het gansche gewest aanschrijving, hoeveel elk hunner, naar gelang van

zijne inkomsten en rijkdommen , opbrengen moest. Windesheim werd voor

vier honderd, — het fraterhuis te Deventer voor drie honderd goudguldens

belast. Maar ook dit geld was niet toereikend voor de onkosten van het be-

leg. Zoo besloten de staten dan op den 24sten Augustus 1578 tot eene alge-



417

meene uitzetting , waarvan ook de geestelijken en de kloosters niet werden

verschoond. Wel behielden zij al hunne voorregten, maar hunne bezittingen

werden hun, ten behoeve van het gewest, ontnomen. De monniken verspreid-

den zich , en weldra stond het klooster van Windesheim ledig. Spoedig daarna

werd het zelfs gesloopt. Slechts het ziekenhuis bleef gespaard, en de lieden

uit den omtrek oefenden daarin hunne godsdienst uit. Wanneer deze slooping

is geschied, staat niet aangeteekend. In het begin van 1580 vinden wij nog

melding gemaakt van „ de religieusen van Windesem ," doch op de lijst der

kloosters, die de staten in 1581 besloten te doen afbreken, opdat zij den

vijand niet tot schuilplaatsen zouden dienen, komt de naam van Windesheim

niet meer voor ; hoogstwaarschijnlijk dus was het toen reeds verdwenen.

De bezittingen van het klooster bleven in wezen. De regering van Zwolle

deed pogingen , om ze te verkrijgen tot het aanleggen van stadsvestingwerken

tot herstel der scholen en om arme scholieren te onderhouden; doch men

stond ze haar niet af. In 1599 werd er tot besturing van deze vroegere

kloostergoederen van Windesheim een afzonderlijk rentmeester aangesteld, en

zóó bestond de zaak nog in 1790.

En het kapittel? Nadat Windesheim zelf, waar de algemeene vergaderin-

gen plagten te geschieden en welks prior zoowel voorzitter dier vergaderingen

als hoofd des kapittels was , uit de rij der kloosters was verdwenen ; nadat

daarenboven zeer vele andere kloosters in Noord-Nederland, die er óók toe

behoord hadden , eveneens waren afgebroken , moest de zaak eene andere ge-

daante aannemen. Toch bleef de klooster-vereeniging bestaan, en bij meerder-

lieid van stemmen werd de prior van één der kloosters tot opperhoofd over de

vereeniging gekozen. De laatste, van wien wij weten, dat hij deze waardigheid

heeft bekleed, was Pieter van St. Truijen, prior te Leuven. Hij aanvaardde

haar in 1656.

Zóó ontstond , zóó bloeide , zóó verdween het klooster te Windesheim in iets

minder dan twee eeuwen. Zijne bewoners hadden den welverdienden roem

van vroomheid, werkzaamheid en weldadigheid. Dezelfde kerkhervorming,

die het wel niet regtstreeks maar toch zijdelings had helpen voorbereiden,

gaf aanleiding tot zijn' val. Maar het viel niet, vóórdat het zijne taak vol-

bragt en zijne roeping vervuld had.

Wie het tegeiiwoordige dorp Winsem , op den straatweg van Zwolle naar

Deventer, bezoekt, vergete niet, de kerk aldaar te beschouwen; zij mag met

eene waarschijnlijkheid, die aan zekerheid grenst, gehouden worden voor

een gedeelte, het eenig overgeblevene, van het weleer zoo uitgestrekte kloos-

ter van Windesheim, namelijk voor het ziekenhuis, dat, gelijk wij boven

zagen, bij de slooping van het gebouw bleef gespaard. Hij herinnere zich,

dat de grond in den omtrek door monniken is ontgonnen, wier harten God

I. 53
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in vroomheid dienden en wier liederen vaak in de kloosterkerk weergalmden.

Hij vertegenwoordige zich die eenvoudige mannen met witten mantel en

zwarte kap, en zie er de plek op aan, waar weleer, jaar aan jaar, de af-

gevaardigden van zoo vele kloosters, zelfs uit België en Duitschland, te za-

men kwamen. Hij bedenke, dat van daar met de boeken, die in het klooster

werden afgeschreven, kennis en wetenschap, en met den regel, die in het

klooster gevolgd werd, zedelijkheid en godsvrucht in wijden kring zijn ver-

spreid; in één woord, dat het eene plek is, die met de geschiedenis der Chris-

telijke Kerk in het algemeen , en met die van Nederland in het bijzonder , op

het innigst is verbonden.

J. G. R. AcQuoY.



VIERDE TAFEREEL.

NICOLAAS VAN CUSA IN BETREKKING TOT NEDERLAND.

Omstreeks het midden der maand Augustus van het jaar 1451 , des Vrij-

dags na St. Laurens, was het anders stille Deventer in rep en roer. De

magistraat, in ambtsgewaad gedost, stond vóór het bisschopshof, omgeven

door een' stoet van hellebaardiers. De verschillende gilden met hunne banieren

hadden zich nevens hen geschaard, om aan het feest van den dag deel te

nemen. Het volk , groot en klein , was in grooten getale de poort naar de

zijde van den weg naar Zwolle uitgestroomd en vergezelde de acht en tachtig

schutters , die de magistraat had uitgezonden , om den man , dien men bin-

nen de muren verwachtte, met eere in te halen.

Monniken en nonnen , pastoors en kapellanen , vroeger menigmaal ver-

deeld , schenen alle oneenigheid en veete te hebben afgelegd , hadden hunne

kloostercellen en kerken verlaten en vereenigden zich tot hetzelfde doel,

hetwelk de wereldlijke overheid en het volk beoogden. Zelfs de broeders en

zusters des gemeenen levens, weleer wegens hunne gehechtheid aan den Paus

uit de stad verdreven , maar vóór eenigen tijd weder daarin toegelaten , meng-

den zich onder de bonte menigte. Zij vooral stelden er groot belang in, om

den man te ontmoeten, van wien zij bescherming en gunst verwachtten, ter

handhaving hunner verkregene regten en ter vrije uitoefening van het werk,

dat hunne inrigting zich ter taak had gesteld, doch waarbij men hen aan

banden wilde leggen.

Weldra kwam die menigte een' anderen stoet tegen , aan wiens hoofd zich

de kardinaal Nicolaas van Cusa bevond
,
gezeten op een' muilezel ^) , en dra-

gende een zilveren kruis , een geschenk van Paus Nicolaas V , die hem her-

1) Op deze wijze zal hij zijne reize wel niet vervolgd hebben, daar hij binnen zes

weken de voornaamste steden in Overijssel , Gelderland , Utrecht en HoUand bezocht en

hier en daar eenige dagen vertoefde,

53*
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waarts had afgevaardigd. Uit aller mond ging de kreet op : „ Wees welkom

!

Gij zijt gekomen, o begeerde! dien wij im'iepen in onze duisternis."

Waartoe was nu die man gekomen? Bij gelegenheid of liever ten gevolge

van het jubeljaar') was hij gezonden, als pauselijk legaat, om aflaat van

zonden te prediken en te schenken. Het zal in het vervolg blijken , dat dit

door hem op geheel andere wijze is gedaan, dan zulks menigmaal vóór en na

hem geschied is , zoodat hij geenszins met de zoogenaamde aflaathandelaars is

gelijk te stellen. Doch dit was het éénige doel zijner komst hier te lande niet.

Paus Nicolaas meende alzoo geschikte gelegenheid te vinden, om aan het

verlangen van het concilie van Bazel , ook door Cusa sterk voorgestaan en

door dezen Paus goedgekeurd , te voldoen , om , namelijk , de geestelijkheid

binnen de perken van haar gebied terug te brengen , tot naleving harer pligten

te bewegen , onzedelijkheid te beteugelen , de kloosters te hervormen tot

de observantie der oude kerk en onder de kloosterlingen orde en tucht te

herstellen. Keeds op het concilie van Bazel had Cusa hieromtrent van Ne-

derlanders, die er tegenwoordig waren, berigten ingewonnen, en had hij zich

voorgenomen, om wat hij ter verbetering kon aanwenden te beproeven.

Dat dit nu mede in het doel zijner komst begrepen was , blijkt zoo wel uit

zijne aanstelling met dezen uitgedrukten last, als uit zijne handelingen. Hij

had er zelfs alles toe voorbereid en zijn plan aan sommige achtbare geeste-

lijken hier te lande, die hij kende, te voren medegedeeld, wier hulp hij

daartoe had ingeroepen. Ook de Paus, die hem zond, had hiertoe aanleiding

gevonden uit een verzoek van hertog Filips van Bourgondië , reeds te dien tijde

heer der meeste Nederlandsche gewesten. Filips had, namelijk, kort te voren

zijne landen , wat hunne geestelijke belangen betrof, onder de hoede des

Apostolischen zetels gesteld en op hulp en voorziening in den gezonken staat

der geestelijkheid aangedrongen. Reeds vóór eenige jaren had Filips met Rudolf

van Diephout , bisschop van Utrecht , een concordaat gesloten ter regeling van

de jurisdictie in Holland, Zeeland en Friesland, waarbij de geestelijkheid in

wereldlijke zaken, of bij overtreding der burgerlijke wet, onderworpen werd aan

de geregtshoven des hertogs , terwijl de bisschop slechts zijne zorg tot zaken van

geheel geestelijken aard zou uitstrekken. Voorts waren er ook schikkingen ge-

maakt tegen het toenemen van kloosters, tegen het drijven van neringen en

ambachten door kloosterlingen, hetwelk tot schade der gemeente strekte, en

tegen het verrijken der kloosters door erfmakingen, zonder consent of octrooi

van kommissarissen , door den hertog aangesteld. De zending van Cusa, die

voor Filips geen onbekende was, en als aartsdiaken van Luik tot hem in be-

trekking stond, was dezen vorst welgevallig, en heeft ook bijgedragen, om

1) Zie boven blz. 348 eu het aldaar medegedeelde over deii aflaat.
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de geestelijkheid te onderwerpen aan die verordeningen, waaraan zij zich tel-

kens onttrokken had. In 1452 zijn deze verordeningen door Cusa's invloed

vernieuwd en meer verbindend verklaard.

Eindelijk moet niet worden vooi'bijgezien , dat hem mede was opgedragen,

de verdeeldheid tusschen de geestelijkheid zelve weg te nemen en vooral de

scheuring in het bisdom van Utrecht te heelen. Om al deze redenen is het

dan wel niet bevreemdend , dat vele wereldlijke en geestelijke overheden , zoo

wel als het volk, de komst van dezen legaat reikhalzend te gemoet zagen,

maar dat velen , vooral onder de geestelijken en bedelmonniken , met huivering

waren bezield voor den man, die algemeen erkend werd, strenge zedelijkheid

en regtvaardigheid voor te staan
,
gelijk hij ze zelf beoefende.

Met dit veelomvattend doel voor oogen , zijner moeijelijke taak volkomen

bewust , maar gezind en geschikt om die te volbrengen , was hij in het begin

des jaars van Kome naar Duitschland getrokken , en had in vele aanzienlijke

plaatsen , vooral ddar waar bisschopszetels waren , bovenal aan hervorming ge-

arbeid. Hij had, nadat hij de misbruiken en verkeerdheden, die er beston-

den, van nabij had leeren kennen, synoden belegd, op de kerkelijke veror-

deningen daartegen gewezen , en de straffen herinnerd , welke de Kerk daarop

bepaalde. Hij had de bisschoppen en abten verantwoordelijk gesteld en mid-

delen aangewezen , om het kwaad te beteugelen. Door zijne leerredenen in

de kerken had hij de geestelijkheid en het volk tot ware godsdienstigheid

opgewekt en steeds op den voorgrond gesteld, wat de leuze was van zijnen

zender , den Paus : „ geregtiglieid is beter dan offerande ," en zelfs geleerd

:

„ de mensch wordt niet geregtvaardigd uit de verdiensten der werken , maar

„ uit het geloof, waarvan liefdewerken de vruchten zijn."

In dienzelfden geest spraken de hem vergezellende geestelijken Johan

Busch, een kloosterbroeder van Windesheim , deKarthuizer monnik Dionysius

,

mede een Nederlander, en Johan Capistranus. Hij meende, dat het Evan-

gelie, echter zoo als de Kerk dat verklaarde, den volke moest worden ver-

kondigd , opdat het Christus zou leeren kennen en eeren , en dat het ernstig

woord der overtuiging krachtiger werkte op zedelijkheid, dan ceremonie en

kerkbevel. Hij had hierin ten voorbeeld Geert Groote, en wees menigmaal

op den monnik Bernardus, een' vroom man, die onder Paus Martinus V door

de kracht zijner taal bij het volk bewerkte , wat het bevel van den Paus niet

vermogt , die ook om zijn' persoon niet hoog geacht werd.

Wat nu Cusa in Duitschland had zoeken te bewerken, trachtte hij ook

in Nederland te doen , en wij zullen zien , hoe hij het deed , wat ten deze uit

zijne handelingen en nog bestaande verordeningen blijkt en wat tijdgenooten

,

getuigen zijner daden , vermelden.

Van de reeds genoemde mannen en nog- vele anderen vergezeld , begaf hij

zich bij zijne komst hier te lande het eerst naar Noorthoorn, Diepenveen,
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Windesheim en Zwolle. Daar voegde zich hoogst waarschijnlijk bij hem Fre-

derik van Heilo , een voortreffelijk geestelijke dier dagen ^) , aan wien wij

de kennis van eenige bijzonderheden tijdens zijn verblijf hier te lande te

danken hebben.

Dat Cusa zich nu allereerst naar deze plaatsen begaf, zal wel hieruit moe-

ten verklaard worden, dat hij in persoon zich wilde overtuigen, of de regels

en het gedras der AVindesheimsche kloosterlingen en die hun voorbeeld volg-

den, inderdaad van dien aard waren, dat hij overeenkomstig de besluiten

van het Bazelsche concilie, overal de kloosters hervormen en althans de

Augustijner in verband stellen en zuiveren mogt naar den orderegel van

Windesheim. De voortreffelijke inrigting van dit klooster en het gedrag der

bewoners verwierven zóó zeer zijne goedkeuring, dat hij niet aarzelde , dit overal

ten voorbeelde te stellen. Hij vertoefde één' nacht te Windesheim, hield in

het kapittelhuis eene leerrede, bediende er plegtstatig de mis, en vóór hij

vertrok , bevestigde hij niet alleen naar de volmagt , hem verleend , al de

vroegere aan dit klooster geschonkene voorregten , maar gaf aan alle klooster-

lingen, die onder het generaal-kapittel van AVindesheim behoorden, den aflaat

van het jubeljaar om niet , doch onder belofte van volharding in goede werken

,

vooral werken der liefdadigheid.

Hij gaf voorts scherpelijk acht op de biechtvaders , door wier tusschen-

komst hij aan hen, die met een boetvaardig hart den aflaat begeerden, dien

verleende, waarvoor zij het geld, dat ieder naar zijn vermogen doch vrijwil-

lig opbragt, gedeeltelijk ten minste moesten aanwenden tot ondersteuning of

opbouw van kerken en kloosters, die er behoefte aan hadden in hun eigen

vaderland, of die giften aan armen uitreiken, zonder voor zich zelve daarvan

iets te houden , of van de biechtelingen iets aan te nemen ^). Hij verleende

onder anderen honderd dagen aflaat aan degenen , die de St. Michielskerk te

Zwolle zouden helpen opbouwen. Hij zelf nam nimmer eenig geschenk aan,

maar verordende, dat het overschot der giften bij rigtige verantwoording hem

zou worden toegezonden, opdat het elders tot hetzelfde einde zou worden be-

steed, en ook daaruit zond hij zelfs iets terug, zoo als waarschijnlijk ter op-

bouwing van de kerk te Arnhem. Reeds hieruit ziet men, dat zijn bedrijf geen

eigenlijke aflaathandel was, niet uitsluitend diende ten voordeele der Pau-

selijke schatkist, ten minste tijdens zijn verblijf hier te lande. Over den af-

laat zelven zullen wij later, uit zijn eigen woord, zijne meening leeren ken-

nen, zoo als hij die in het openbaar ook te Deventer en elders heeft uitge-

spi'oken.

Wij noodigen onze lezers , nadat zij nu eenigzins den merkwaardigen man

,

wiens verblijf en bedrijf hier te lande van groeten invloed waren , hebben lee-

1) Zie over hem boven blz. 349 en 350.

2) Volgens den schrijver van het Chronicon M. B. beloonde hij zelf de biechtvaders.
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ren kennen, uit, om te vernemen, hoe hij verder werkzaam was en wel

allereerst als aflaatprediker.

Te Deventer gekomen en door den magistraat verwelkomd , werd hij op

eenen kostbaren maaltijd onthaald. Ook elders, zoo als te Arnhem en

Dordrecht , vinden wij vermeld , dat hetzelfde geschiedde. Doch tevens is er bij

opgeteekend: „dat hiervan degenen, die hem ontvingen, meer en lastiger nut-

„ tigden , dan hij , die ontvangen werd , als gevoelende zich tot geheel wat groots

„ en beters gedreven , en steeds wonder ingetogen van leven." Hij sloeg ech-

ter de hem aangebodene beleefdheid niet af, maar maakte ook die gelecrenheid

zich ten nutte, om het doel zijner komst te bevorderen , inlichtingen aangaande

den staat van zaken in te winnen en stichtelijke woorden te spreken. Waar

hij, zoo als hij te Deventer deed, in zijne gesprekken er aan indachtig maakte,

dat het Koningrijk der hemelen niet bestaat in spijs en drank, dadr prees hij

tevens betamelijkheid en matigheid ook door zijn voorbeeld aan
,

gelijk hij

overal daartoe de geestelijkheid opwekte , welke over het algemeen in dit opzigt

weinig naauwgezet was , allerminst de bedelmonniken , die ook in Deventer talrijk

waren , en reeds vroeger ergernis gegeven hadden. Nog denzelfden dag bezocht

hij kloosters en kerken , en den volgenden morgen trad hij in de Lebuinus-

kerk op, om eene rede te houden, waarin hij vooi'namelijk over den aflaat,

en wat er mede in betrekking stond, handelde. „Velen, zoowel van hoogen

als lagen stand, zoo wereldlijken als geestelijken, werden in hunne gemoede-

ren zeer ontroerd door zijne redenen," zegt een tijdgenoot. Hij schetste de

zonden en ongeregtigheden, waaraan zij zich schuldig hadden gemaakt, en

de ellende, die er uit voortvloeide. Dit noemde hij de duisternis, waarin zij

zich bevonden. Wilden zij daarin licht zien ontstoken , dan moesten zij hunne

zonden belijden , er waar berouw over gevoelen , er afstand van doen , en zich

voornemen, voortaan goede werken te doen, vooral werken der barmhartig-

heid. Dan eerst kon de aflaat van nut zijn, terwijl er alle waarde en kracht

aan ontnomen werden, wanneer men in de zonde bleef , of er een' vrijbrief voor

de zonde in zocht ^). Cusa noemde den aflaat dienstig tot vergeving der zonden

,

maar niet tot kwijtschelding der straf, welke geen mensch, geen Paus geven

kan. Ieder moest de gevolgen zijner zonden lijden , om steeds daaronder een

boetvaardig hart om te dragen , boete te doen en tot verbetering te komen

,

waardoor dan vrijspraak van schuld en straf kon verworven worden. Hij sprak

het zelfs uit , dat ware boete den aflaat missen kon. „ De regte aflaatbrief,"

zoo zeide hij, „die in Gods oordeel gelden zal, is te vinden in de Heilige

„Schrift." Hij wees op Christus , den éénigen Middelaar , wiens éénige regtvaar-

1) Hierin kwam hij overeen met één' zijner voorgangers, die verklaarde, dat wan-

neer men, op den aflaat steunende, daarop zich opzettelijk bezondigde, alsdan de l)eloofde

vergeving van zonden zou teruggenomen en de aflaat van nul en geener waarde zou

zijn. Aan zulke bepalingen wordt in de aflaten der 16(1'? eeuw niet meer gedacht.
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diglieid den ouregtvaardige regtvaardigt. Hij verwonderde zich, dat de reli-

gieusen, die zulks moesten weten, zijn hoofd zoo moede maakten om aflaat,

„ naardien een verbroken en nederig hart vergeving van alle zonden heeft."

Hoe is het mogelijk, vraagt men welligt, dat de man, die dit leerde, nog

aflaat verleende , en niet veeleer bekeering en vergeving van zonden in den

naam van Christus predikte , en dat de vergiffenis alléén van God is ; maar hij

hield vast aan de verordening der Kerk , en stond in het denkbeeld , dat Christus

zijnen dienaren , en wel allereerst aan den Paus , volmagt gegeven had , om de

vercifFenis zelve te schenken. Intusschen, zien wij niet voorbij, dat Cusa verre

verwijderd was van de meening, vroeger en later op pauselijk gezag ook hier te

lande bij den aflaat voorgestaan , dat deze diende , niet slechts om levenden maar

ook dooden , niet maar van de tijdelijke straffen , maar ook van die des vagevuurs

te bevrijden. Ook hij ontsloeg van geloften, die men had gedaan , om, name-

lijk, ter verkrijging van aflaat, naar Rome te reizen; maar hij deed het met

geheel andere bedoelingen, dan waarmede Bonifacius IX en vele Pausen na

hem, dit toestonden. Hij beoogde meer het welzijn van hen, die deze gelof-

ten hadden gedaan, dan het voordeel der pauselijke schatkist, ter wier be-

hoeve men die geloften afkoopbaar had gesteld door de opbrengst van een

gedeelte der kosten, op welke zulk eene reis te staan kwam. Hij keurde die

reizen zelfs af, omdat zij de menschen eer slechter dan beter maakten , velen

onttrok aan eenen nuttigen werkkring , en de kloosterlingen aan orde en tucht

ontwende. Hij beval daarom, dat men, in plaats van die voorgenomen reizen,

werken der liefdadigheid zou doen, ook als bewijzen van dankbaarheid voor

den verkregen aflaat ^).

Gelijk wij reeds vermeldden, heeft hij ook elders in dezen geest gesproken

,

en genoegzaam kennen wij nu zijne denkwijze , om hem als aflaatprediker te

beoordeelen. Vóór wij hem eqhter in andere plaatsen zien handelen , moeten

wij nog iets in het midden brengen, wat tijdens zijn verblijf te Deventer

plaats had.

Wij verplaatsen ons in het Fraterlmis. Het is onzen lezers bekend, wat

tot die stichting van Groote aanleiding gaf, en wat zij beoogde ^). Was de

kapittelschool , waarop Groote zelf het eerste onderwijs genoten had, alleen

voor vermogenden toegankelijk, Groote had het denkbeeld opgevat en ver-

wezenlijkt , om ook minvermogenden in dit voorregt te doen deelen , om voor

jongelieden van goeden aanleg den weg tot wetenschap open te stellen. Daartoe

had hij imedehelpers noodig, en weldra vond hij die. Hij vereenigde hen tot

een vroom en werkzaam leven, vooral tot het geven van onderwijs. Het was

eene godsdienstige en toch niet kloosterlijke vereeniging, gelijk zulks vroeger

1) Hij logenstrafte hierdoor de meening, die door eene ondergeschovene pauselijke bul

(zie boven blz. 349) bij velen was ontstaan.

2) Zie boven, Tafereel II, blz. 376, vv.
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is in het lictt gesteld. Reeds van den aanvang af had die instelling den argwaan

der kerkelijken opgewekt, daar deze niet konden dulden, dat leeken, zonder

kloostergelofte, dat is, volgens de toen gebruikelijke uitdrukking, zonder religie

of zonder reUgieusen te zijn , zich tot heilige oefeningen vereenigden. De instel-

ling, die zulke heerlijke vruchten droeg en in den beginne ondersteund werd

door de wereldlijken , had echter ook met velerlei bezwaren te kampen, maar

zich daaronder staande gehouden, en was in de eerste helft dezer eeuw in vollen

bloei. Men zag zelfs den toevloed van leerlingen uit den vreemde aangroeijen,

en onder deze telde men ook onzen Nicolaas de Cusa, eigenlijk Chrijffs,

maar die later den naam van Cusa , naar zijne geboorteplaats Cues , een

dorp aan den Moezel , in het Triersche , had aangenomen. Als kind zich

niet kunnende schikken naar de inzigten zijns vaders en weerzin heb-

bende aan het bedrijf, waartoe deze hem bestemde, was hij door den

graaf van Manderscheit , die in de nabuurschap woonde, met toestem-

ming zijns vaders opgenomen , en deze , den voortrefFelijken aanleg van

den jongeling leerende kennen , had hem ter opvoeding en onderwijzing

aan de broeders te Deventer toevertrouwd, wier instelling ook in Duitsch-

land als voortreffelijk bekend stond. Hier werd hij gedurende twee of drie

jaren liefderijk verpleegd, maakte zich het uitnemend onderwijs ten nutte,

en werd alzoo gevormd, om niet alleen een wetenschappelijk, maar ook een

braaf man te worden , die door zijnen praktischen geest zich steeds onder-

scheidde. Hij leerde hier ook onze volkstaal kennen , welke hij nog op lateren

leeftijd sprak en hem thans zeer te stade kwam. Vervolgens te Padua tot

doctor in du godgeleerdheid bevorderd , bleef hij aan die wetenschap en aan

andere wetenschappen , bijzonder aan de wis- en natuurkunde, zijn leven toe-

wijden en hield zich als kanonik in verschillende betrekkingen met kerkelijke

zaken bezig, zonder echter tot eenige geestelijke orde over te gaan.

Thans tot de waardigheid van kardinaal verheven en in zijne missie tot de

behandeling van velerlei belangrijke aangelegenheden geroepen, vergat hij de

verzorgers zijner jeugd niet. Hij heeft toen en later getoond, dat hij hooge-

lijk was ingenomeii met deze wetenschappelijke kweekplaats, daar hij bevond,

dat men steeds werkzaam was in den geest van den stichter en , bij eenen

onberispelijken levenswandel , de heilzame taak behartigde , waaraan hij voor

zich zelven zoo veel te danken had. Het was hem tot vreugde te aanschou-

wen, dat het oud en beperkt gebouw, waarin tijdens zijn vroeger verblijf de

broeders zich moesten behelpen, door een ruimer huis vervangen was, geschikt

voor zeventig kostgangers, en niet minder trok de vergrootte boekerij, met nieuwe

leermiddelen voorzien, zijne belangstelling. Hij woonde niet alleen gedurende

eenige. uren het onderwijs bij, en gaf hiei-over zijne goedkeuring te kennen,

maar hij nam ook deel aan eene handeling, door Groote ingesteld en daarna

steeds in eere gehouden. Men was gewoon , eerst bij bijzondere gelegenheden

I. 54
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en later dagelijks, een gedeelte van de Heilige Schrift of van eenig goed

boek te lezen, terwij t'én der broeders daarbij aanmerkingen voegde van

sticlitelijken of uitlegkundigen aard. Dit noemde men eene coHatio of vereeni-

ging tot geestelijke versterking. Het waren eigenlijk volksvoordragten, want

deze collatiën , in de volkst lal gehouden , vonden weerklank bij het volk , dat

ze volgaarne bijwoonde. Soms werden er ook vragen aan de aanwezenden

gedaan. Meermalen was Cusa als knaap hierdoor geleerd en gesticht ; thans

nam hij zelf die taak op zich , en gaf hierdoor aan hunne instelling eene

schoone lofspraak en eenen spoorslag tot volharding op den ingeslagen weg. Oude-

ren en jongeren , leermeesters en leerlingen dankten den man, die hier nog als

broeder onder de broederen was. Nu had dan ook de rector van het frater-

huis, de geleerde en trouwhartige Egbert ter Beek, den moed, om de be-

langen van de broederschap aan Cusa aan te bevelen en zijne bescherming

in te roepen tegen de kerkelijken , die ook thans wederom poogden hen te

dwingen, zich naar de Windesheimsche kloosterorde te schikken. Cusa, hoe-

wel hij dien regel voor kloosterlmgen goedkeurde, begreep echter, dat die

den broederen niet moest worden opgedrongen, omdat die band voor hen niet

noodig was, ja zelfs schadelijk zou zijn. Hij prees hunne tijdelijke, vrijwillige ver-

eeniging en afzondering van de wereld, maar verbonden met eene werkzaamheid

voor en in de wereld, waardoor velen gevormd werden, om later in ver-

schillende betrekkingen des levens nuttig te zijn en als het ware broeders des

gemeenen levens te blijven. Hij bevestigde daarom hunne instelling zonder

eenig bevel uit te vaardigen , dat met hunne wenschen streed. — Hij bood

hun wel de waardigheid van kanoniken aan, maar drong die hun niet op,

toen velen die weigerden.

Zoo als wij opgaven , toonde hij daarna zijne blijvende ingenomenheid met

de broederschap, door eene gift van belangrijke boekwerken, en door, bij

uitersten wil, uit zijne nalatenschap, eene som van vierduizend achthonderd

gouden Rijnsche guldens in handen van den Magistraat te doen stellen, ten

einde te Deventer twintig jongelingen te doen opvoeden en onderwijzen door

de broeders des gemeenen levens. Zeventien zouden steeds door den rector

van het door hem in zijne geboorteplaats gestichte Xenodochium ^) gezon-

den worden, terwijl aan den Magistraat de volmagt gegeven werd er drie te

nemen uit hunne stedelingen. Men noemde dit de Cusaansche beurs. Gedurende

de 15de eeuw (na 1467) en later, zijn alzoo door deze gunstige beschikking

vele jongelieden gevormd, hetwelk wel onder de zegenrijke gevolgen van

1) Dit XenodocHum of Hospitium bestaat nog. Het is ingerigt voor 33 oude be-

hoeftige mannen : 6 uit den adellijken , 6 uit den geestelijken stand , de overigen uit

leekeu te nemen. De leefregel is, ten opzigte der leefwijze, die van Windesheim , maar de

kloostervormen zijn merkelijk gewijzigd, omdat het geen klooster, maar meer een toe-

vlugtsoord is , waarin de bewoners een stil en vroom leven kunnen leiden, en elk nuttig

werk vindt, waarvoor hij smaak en geschiktheid bezit.
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Cusa's verblijf hier te lande raag geteld worden. De broeders gedachten hem

menigmaal , en de beroemde AVessel G ansfort , inwoner van het fraterhuis te

Zwolle, heeft gebruik gemaakt van handschriften , waarvan Hegius op de boekerij

van Cusa, te Cues bewaard, afschriften genomen had ^).

Het wordt opgegeven, dat hij, na te Deventer zich eenige dagen te hebben

opgehouden , zeer vergenoegd zijne reis naar Nijmegen en voorts naar Arn-

hem voortzette ^). Daar was het onthaal , dat hem te beurt viel
, gelijk aan

dat te Deventer, en zijne liberaliteit kenmerkte zich even als te Zwolle door

zijne zorg tot verderen opbouw der hoofdkerk. Ook hier stelde hij zijn ge-

voelen over den aflaat voor, gelijk hij te Deventer had gedaan , zoo als ook

blijkt uit de aflaatsbuUe, aan schepenen en raden en hunne wettige vrouwen

gegeven, waarin hij tot boete vermaant en tot werken van vroomheid op-

wekt. "Waar hij vervolgens optrad en verkeerdhc den ontdekte , ijverde hij

daartegen. Dit deed hij onder anderen te Haarlem. Hij had vernomen , dat velen

aldaar zich als pelgrims naar Wilseuack in Brandenburg begaven , waar men

beweerde , dat een priester onder het altaar eene met bloed van Christus ge-

kleurde hostie gevonden had. Weldra was eene bijgeloovige menigte der-

waarts henengestroomd , en het gerucht verbreidde alomme, dat aldaar won-

deren geschiedden. Hiertegen was eene synode, te Maagdenburg gehouden,

opgekomen; maar de Pausen Eugenius IV en Nicolaas V hadden de zaak in

bescherming genomen, ten minste, ze onbeslist latende, niet tegengestaan , en

alzoo voedsel gegeven aan het bijgeloof. Cusa meende hierdoor niet gebon-

den te zijn, verkLiarde, na kennis der zaak verkregen te hebben, dat alles

bedrog was ,
gebood dat die bloedige hostie moest verwijderd worden en

vaardigde in Junij 1451 een bevel uit tegen het ter beêvaart gaan naar die

plaats. Hij herinnerde hieraan te Haarlem en maakte ook voor Nederland

verbindend , wat hij ten dezen opzigte elders had uitgevaardigd. Het stuk

,

waarin zijne meening tegen die bloedige hostiën , wonderen en aanbidding van

beelden is uitgedrukt , is te merkwaai'dig , om hier niet in zijn geheel te

worden medegedeeld.

„Wij bepalen en bevelen, dat er, gelijk regtens is voorgeschreven, visi-

tatiën geschieden ^j. Indien de daartoe verordende gewone geestelijken bij

het bezoek hunner kerspelen of op eenige andere wijze bevinden, dat ergens

de menigte tot eenige beelden zamenstroomt , en indien zij , ingelicht zijnde

,

1) Zie Archief van Kist en Royaards, Ie Serie, D. IX. blz. 73, vv., en 2e Serie

D. III. blz. 113—175; en G. M. Delprat. De broederschap van G. Groote, blz. 73, en

over Cusa, blzz. 47, 66, 329—296.

2) Waarschijnlijk is hij van Nijmegen, over Dordrecht , Delft, 'sHage, Leiden , Haarlem

en Amsterdam , naar Utrecht gereisd , en heeft van daar zijnen togt naar Arnhem voortgezet.

3) Later verordende hij, dat op die visitatiën ook onderzoek zou worden gedaan,

of er in sommige dioecesen zich ook bevonden , schuldig aan eenig ergerlijk bedrijf, om op

hen de kerkelijke straf toe te passen of den wereldlijiien arm tegen hen in te roepen.

54*
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bevonden hebbeu , dat het volk dit doet , om door eene vereering van zoo-

danig beeld , in strijd met het geloof, dispensatie te gewinnen , dan moeten

zij het beeld wegnemen , en overigens alles voorkomen , waardoor afgoderij

zou worden gepleegd. Insgelijks , indien eene hostie veranderd wordt in bloe-

dig vleesch of in zigtbaar bloed, dan moet die geheel en ganschelijk bedekt

worden , en mag die , naar gemeen kerkregt , op geenerlei wijze aan het volk

worden vertoond, opdat het niet verleid worde, en opdat die heillooze toe-

strooming tot die plaatsen om er gewin uit te trekken, worde verhinderd. —
Want omdat zij die kleur het bloed van Christus zeggen te zijn en verzeke-

ren , dat zij het gelooven en aanbidden ; en , omdat priesters , uit zucht naar

geldgewin , niet alleen toelaten , dat zulke dingen plaats hebben , maar het

volk trekken en verleiden door verbreiding van voorgewende wonderen , op-

dat men geloove en aanbidde : Naardien wij eene zoo verderfelijke zaak

,

strijdig met ons geloof, zonder de grootste beleediging van God, niet stilzwij-

gend kunnen laten bestaan, — daar het Katholiek geloof ons leert, dat het

verheerlijkt ligchaam van Christus verheerlijkt bloed in de verheerlijkte ade-

ren heeft, — zoo besluiten en bevelen wij, naar de volmagt ons thans gege-

ven, opdat, ten opzigte van hetgeen plaats heeft, alle dwaling, door welke

het eenvoudige gemeen verleid wordt, weggenomen worde, dat de priesters

overal , waar zoodanige hostiën gevonden worden , nadat deze onze ordonnantie tot

hunne kennis zal gekomen zijn, ten eenenmale eene verdere verbreiding van

veranderde hostiën zullen nalaten, en geenszins zoodanige wonderen weer

openbaar maken , die het volk verleiden kunnen ; en dat zij niet zullen toestaan

,

dat er looden afbeeldsels van zoodanige veranderde hostiën gemaakt worden

,

en dat alzoo de priesters die hostiën na het eindigen der communie nemen

zullen."

Duidelijker en krachtiger kon Cusa zich wel niet uitdrukken, en het was

ook daarom noodig, dewijl te dier tijde ook hier te lande dit bijgeloof diepe

wortelen had geschoten, en op sommige plaatsen de priesters, met oogluiking

hunner geestelijke overheid , uit winzucht zoodanige bloedige hostiën den volke

vertoonden. Niet overal werd echter zijn woord behartigd ^) , hoewel het toch

veler oog voor het bedi-og geopend heeft, en zeker iets goeds heeft bewerkt.

Mannen , als de reeds genoemde Frederik van Heilo en anderen , beriepen

zich later op hetgeen hij verordend had en drongen op de naleving aan -).

Het bleek intusschen al meer en meer , dat er ter verlichting des volks , ter

1) Op eene synode te Keulen, in 1452, onder zijne voorzitting gehouden, zijn deze

zijne verordeningen herhaald en bekrachtigd , en ook voor Nederland verbindend verklaard.

3) Deze geestelijke ging verder, en verklaarde, dat de verdienstelijkheid van anderen

niets tot onze zaligheid toebrengt; dat niet van den Paus maai' van Christus heil te ho-

pen is voor den boetvaardige; dat het inroepen van de voorspraak van heUigen een

overblijfsel is van het heidendom; dat het goede, dat men doet, niet \regens den aflaat

,

maar uit liefde tot God moet geschieden.
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wegneming der dwaling, en ter liei'vorming der Kerk, meer moest gedaan

worden, gelijk later is geschied, al heeft een en ander, door Cusa geleerd

en verrigt, ter voorbereiding gestrekt. Wat hij toch deed, was niet genoeg-

zaam , en er was somwijlen eene tegenstrijdigheid in op te merken , welke on-

gunstig werkte. Zoo volgde hij , te Dordrecht gekomen , waar men voorgaf

in het bezit van een gedeelte van het kruis van Christus te zijn, hetzelve,

toen het in processie werd rondgedragen, barrevoets met veel devotie. Hij

jjreekte nu ook aldaar wel vromelijk tegen het bijgeloof, en dat er aan die

reliquie geene wonderkracht verbonden was; maar hij kon hierdoor den indruk

niet wegnemen , dien zijne eerstgenoemde handeling had verwekt. —• Wij wil-

len deswege den staf niet over hem breken , omdat wij alsdan den tijd zouden

vergeten , waarin hij leefde , maar merken verder liever het goede op , hetwelk

hij zocht te bewerken.

Daartoe was hij ook werkzaam te Utrecht, waar zijne taak, wegens den

aldaar bestaanden staat van zaken , hoogst moeijelijk was. Welke tooneelen

daar vóór zijne komst hadden plaats gehad , welke ongeregeldheden en gruwe-

len er zelfs waren gepleegd , hoe hierbij het godsdienstig leven was verkwijnd

,

en ook in de kloosters over het algemeen een wereldsche zin heerschte, is in

vorige tafereelen aangewezen. Cusa wist het, dat hier wel eene hervorming

van het hoofd tot de leden noodig was , en hij aarzelde niet , om den bisschop

zoowel als de geestelijkheid , kanoniken en kloosterlingen , overheid en burgerij

,

in één woord , allen hunne zonden onder het oog te brengen , tot boete te ver-

manen, om alzoo behoefte aan den aflaat te doen gevoelen. Hij getuigt

dat hij hun apostolische vermaningen gegeven heeft, om hen tot de vreeze Gods

te brengen. Dit mogt hij niet uitwerken, en wij zullen zien, wat hij hiertoe

nog later beproefde.

Slaan wij vooraf gade, wat hij heeft gedaan, om de altijd nog bestaande

spanning en niet volkomen geheelde scheuring in het bisdom van Utrecht

weg te nemen, en den bisschop Kudolf van Diephout, — die, hoewel door

den Paus erkend, na den dood van Zweder van Kuilenburg, in Walraven

van Meurs, dien de partij van Zweder had gekozen, eeuen tegenstander be-

hield, — het gerust bezit zijns zetels te verzekeren. Walraven, niet bij magte

om met geweld zich te laten gelden, was intusschen door het kapittel tot

bisschop van Munster verkozen ; maar het volk vereenigde zich niet met die

keuze en belette hem zijne waardigheid te aanvaarden. Hij bleef alzoo zijne

aanspraak op Utrecht behouden, waar zijne partij niet stil zat. — Cusa had

nu den Paus bewogen, om hem als bisschop van Munster te bevestigen, in

de hoop , dat het volk hierin berusten zou. Te Utrecht was hij werkzaam

om den bisschop en de geestelijkheid over te halen , aan Walraven den veer-

tienden penning harer inkomsten aan te bieden , opdat deze van alle aanspraak

op Utrecht zou afzien. Hierin slaagde hij, doch de rust was van korten
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duur, daar de geestelijkheid iu verzet kwam tegen Rudolf van Diephout,

toen hij zijnen vroegeren mededinger met de wapenen ondersteunde , om hem

op zijnen bisschopszetel te bevestigen. Er kwamen meer redenen van misnoe-

gen bij, en na den dood van Rudolf herleefde de oude tweespalt. De gees-

telijkheid koos Gijsbrecht van Brederode , die tot de Hoeksche partij behoorde

,

de magistraat verklaarde zich voor David van Bourgondië, een' natuurlijken

zoon van hertog Filips, die welda een leger zond, om David als bisschop van

Utrecht te doen erkennen. Op nieuw was het Sticht het tooneel van al de

ijsselijkheden des oorlogs; maar het verzet was vruchteloos, en weldra stond

David van Bourgondië, door den Paus aireede erkend, aan liet hoofd eener

geestelijkheid, die hem vijandig was, en voor welke zoowel de ridderschap

als een groot deel der burgerij jiartij trok. Men zegt, dat Cusa hem begun-

stigde, niet alleen ter wille van den hertog, maar ook omdat hij hem voor die

waardigheid meer geschikt achtte dan zijn' mededinger, en omdat hij hoopte,

dat hij de door hem gemaakte heilzame verordeningen, door de geestelijkheid

steeds tegengewerkt, zou handhaven, hetgeen deze ook gedaan heeft.

Welke die verordeningen waren en hoe hij op de naleving er van heeft

aangedrongen , verdient te dezer plaatse te worden herinnerd. — Tijdens zijn

verblijf te Utrecht had hij veel vernomen en gezien, dat hem regtmatige

ergernis gaf. Niet slechts met woorden , maar ook door zijne handelingen

"zocht hij het kwaad te stuiten , en tevens orde en zedelijkheid te herstellen.

Allereei'st trachtte hij ook hier de Augustijner kloosters naar den Windes-

heimschen regel te hervormen, om vele nu ledige handen en hoofden tot

werkzaamheid op te leiden en lust tot onderzoek, tot lezen en schrijven in

de kloostercellen over te brengen. ^) Hij drong er verder sterk op aan , dat

men het toenemen der bedelmonniken, en hun schaamteloos en onzedelijk

prediken zou tegengaan , dat men degenen onder hen , die in de kracht des

levens waren en in eigen onderhoud konden voorzien, die orde zou doen

verlaten of doen overgaan tot eene andere, die tot nuttige werkzaamheid en

godvruchtige handelingen verpligtte. Hij droeg den bisschop de zorg op, om
de bedelmonniken te verpligten tot de hervorming over te gaan , onder be-

dreiging, dat men hun anders den biechtstoel, den kansel en het termineren

zou ontnemen. Hij gaf hieromtrent statuten, die door latere welgezinde bis-

schoppen , onder anderen door David en Filips van Bourgondië in herinnering

zijn gebragt, maar die reeds te zijner tijde niet zijn nageleefd.

Allerkrachtigst ijverde hij tegen de onzedelijkheid , waarvan sommige vrou-

1) Hij noodzaakte echter niet alle kloosterinstellingen tot liet volgen van Windes-

heim. Het kapittel van Sion, hetwelk insgelijks herstelling der kloostertucht beoogde,

lijfde hij niet bij Windesheim in , maar bevestigde het als generaal-kapiltel van Reguliere

kanoniken in Holland en Zeeland. Cusa zelf was kanonik. Men zie over de Eeguliere

kanoniken boven, blz. 366 en 367.
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wenkloosters in het bisdom van Utreclit het tooneel waren. Vernemen wij,

wat hij hieromtrent nog tijdens zijn verblijf te Utrecht, omtrent het midden

van Septembei", openbaar maakte: „Daar wij," zoo luidt het in één zijner

mandementen, die hij aan de deuren der Domkerk liet aanplakken , „naar getui-

genis zoowel van vele geestelijken als wereldlijken , zijn onderrigt , dat vele

vrouwenkloosters openstaan voor een ieder, die er wil binnen treden, en dat

er, wegens verzuim der daar verpligte insluiting (c 1 a u s u u r), binnen dezelve

vele schandelijke en verfoeijelijke dingen geschieden , die door God bovenal

strafwaardig worden gekeurd in dezulken , wdke door eene heilige gelofte van

kuischheid zich als bruiden Hem hebben toegewijd , zoo hebben wij het van

onzen pligt geacht, ter wegneming dier ei'gernissen en ter bevordering van

het heil der zielen, voor te schrijven en te bevelen, gelijk wij doen bij deze

,

dat een iegelijk man, die van het op handen zijnde feest van den heiligen

Mattheus af, zonder verlof van den vicaris des bisschops ^}, eenig vrouwen -

klooster, om welke reden ook, binnengaat, geëxcommuniceerd is, en dooreen

iegelijk daarvoor gehouden zal worden, en de zoodanige, als hij volhardt,

bij de godsdienstoefeningen, en overal waar hij zich bevindt, zal vermeden

worden, enz. Bevelende, onder bedreiging van gelijke straf en verbeurte van

alle voorregten, aan alle kapellanen en andere priesters, die de dienst in die

kloosters verrigten, dat zij, wetende dat iemand tegen onze verordening eenig

vrouwenklooster is binnengegaan , den zoodanige openlijk bekend maken , op-

dat het door ons gestelde interdict strengelijk gehandhaafd worde. Vervolgens

bevelen wij, dat iedere non, die van genoemden dag af, ook als er door de

abdisse of priorin, of wie ook, verlof is gegeven, tenzij gezegde vicaris er

in onzen naam in hebbe toegestemd , haar klooster verlaten durft
, geëxcommu-

niceerd is en wel zonder hooger beroep; dat alle priesters, die zulk eene

non, aan dit vergrijp schuldig, kennen, haar als geëxcommuniceerd openlijk

moeten kenbaar maken ; wij bevelen gelijkelijk , dat alle zoodanige nonnen
,

die voor het tegenwoordige buiten hare kloosters zich bevinden, vóór het

genoemde feest zich er weder heen zullen begeven, om in afzondering Gode

hare geloften te betalen ; wij bevelen , dat alle leeken en geestelijken

,

als zij in eenige parochie , na het genoemde feest , eenige non buiten haar kloos-

ter zonder een geschreven verlof van den vicaris , aantreffen , dat zij , zoolang

deze daar vertoeft, het strengste interdict zullen handhaven; maar wij geven

aajQ denzelfden vicaris de volmagt, om die nonnen, welke tot bezinning ko-

men en tot haar klooster wederkeeren met de gezindheid om in afzondering

den kloosterregel te onderhouden, van de uitgesproken sententie en censuur

te ontslaan, bij het opleggen van heilzame boete: van al het overige, wat te-

1) ïe dier tijde Gerliardus, proost van Oldenzaal, een vriend van Cusa. Hij be-

stuurde later, tijdens de afwezigheid van Eudolf van Dieptout, het bisdom. De bisschop

zelf schijnt steeds meer het tijdelijke dan het geestelijke behartigd te hebben.
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gen deze onze verordening moge bedreven zijn, houden wij de absolutie aan

ons en onzen overste (den Paus)."

Vóór wij in het licht stellen , welken indruk deze zijne verordeningen ge-

maakt hebben, herinneren wij aan eene bijzondere gunst, welke hij aan de

geloovigen , ten behoeve van de kapel der zusters van de gezegende Egyptische

Maria te Utrecht, verleende. Het stuk, waarin dit vervat is, bevat meer dan

die gunst alleen, en doet ons zijne denkwijze kennen, als niet geheel in over-

eenstemming met hetgeen hij elders leerde. Hij zegt er in , dat de goddelijke

barmhartigheid de vrome geloften der geloovigen, die op die barmhartigheid

hopen , vooral dan met welgevallen en gunst bekroont, wanneer hunne vroom-

heid ondersteund wordt door de gebeden en verdiensten der heiligen. Hij

geeft er zijne begeerte in te kennen , dat de kapel van genoemde zusters in

eere worde gehouden, en opdat de geloovigen uit devotie zich te liever naar

dezelve begeven zullen, naarmate zij aldaar meer zich zullen versterkt ge-

voelen door de gunst der goddelijke genade , verleent hij , naar de almagt en

barmhartigheid Gods en steunende op de verdiensten en het gezag der Apos-

telen Petrus en Paulus , aan degenen , die met waar berouw gebiecht hebben,

en die op de hooge feesten en door hom genoemde heilige dagen, deze kapel

devotelijk bezoeken, de godsdienstoefeningen bijwonen, en van hunne goederen

bijdragen tot opbouw dier kapel ^) en ter vermeerdering en herstelling harer ver-

sierselen, honderd dagen afslag van de hun opgelegde poenitentiën voor nu

en het vervolg.

Waarschijnlijk is deze zijne verordening gunstiger opgenomen en pieer be-

hartigd , dan het geval is geweest met de vroegere , door ons genoemde. Al

spoedig na zijn vertrek uit Utrecht vernam hij , dat bovenal zijn decreet tot

handhaving der clausuur in de daartoe gehoudene vrouwenkloosters tegenstand

had gevonden , en men over het algemeen ongenegen was overeenkomstig zijne

statuten te handelen. Van vele zijden appelleerde men van al zijne verordenin-

gen
,

gelijk onder anderen blijkt uit een protest van Egberta van Vleuten ,
priorin

van het Witte-Vrouwen-klooster te Utrecht , namens het geheele convent uitge-

sproken , eene adhaesie bevattende aan hetgeen reeds door anderen was geschied ^).

Men kon niet ontkennen, dat hetgeen Cusa berispt had berispelijk was , maar

men achtte zich niet gehouden aan zijne bevelen. Het was eigenlijk het oude

verzet tegen den Paus, hetwelk in dit opzigt onregtmatig was, omdat hetgeen

Cusa had bevolen, gelijk hij getuigt, niets nieuws, maar door de Kerk en

de algemeene kerkelijke voorschriften verordend was. Te meer is dit verzet af te

1) Dit noemeu wij eene gunstige zijde van den aflaat, dien hij verleende. Hij heeft

veel bijgedragen tot voltooijing van hoofdkerken hier te lande, die sinds lang in aan-

bouw waren.

3) Er werd hierbij ook geappelleerd van den veertienden penning, door de kapittelen

der vijf kerken, aan de geestelijkheid en ook aan de kloosterlingen opgelegd, naar het

voorstel van Cusa.
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keuren, omdat men de goede bedoeling van Cusa ten eenenmale voorbijzag

en het kwaad in bescherming nam, om er in te volharden. Dit was in der

(laad alzoo. Van hier dat hij in October van hetzelfde jaar aan den bisschop

en de geestelijkheid van Utrecht een' vermaanbrief schreef, waaruit wel blijkt

,

dat de geestelijkheid aan de handhaving zijner statuten zich onttrok , omdat

zij over het algemeen aan het kwaad, dat hij wilde beteugelen, zich schuldig

maakte en aan onzedelijkheid zich overgaf, waarvan hij haar nog zoekt terug

te brengen. „Wij hebben vernomen," dus schrijft hij, „dat gij onze veror-

deningen veracht en uw zegel hecht aan het verzet tegen de clausuur, door

eenige kloosterlingen gedaan. Niettegenstaande wij u hebben vermaand met

de zoodanigeu geene gemeenschap te houden , waardoor gij de verleende indul-

gentie verbeuren zoudt, wilt gij liever die indulgentie missen, dan van op-

stand u onthouden. Wie ziet niet in, dat God u daarom weldra verlaten zal?

Want indien gij geloofdet, gelijk de geloovigen doen, aan een leven na dit

leven, gij zoudt de verachtelijke en voorbijgaande genoegens niet stellen bo-

ven de goddelijke genade. Wie ziet niet, dat gij u om niets anders bekom-

mert dan om in deze wereld wellustig te leven naar uwe verkeerde begeer-

lijkheden, en hiertoe schatten te vergaderen^)? — Indien gij het gevaarlijke

hiervan niet inziet, het is omdat gij blind zijt in uwe zonden. Sommigen uwer

zijn toch, niettegenstaande de kerkverordening en onze censuur, openlijk de

vrouwenkloosters binnengetreden, om daar met de nonnen maaltijden te hou-

den; en dezulken duldt gij onder u en in de heilige bediening." Na te heb-

ben aangewezen, hoe dit in strijd was met hunne roeping, en aan het volk,

bij hetwelk een ernstiger zin was ontwaakt, ergernis gaf, herhaalt hij het,

dat hij dit kwaad moest beteugelen, al zou het ook hun verderf berokkenen.

„ Er komt een einde" schrijft hij „ aan zulk een vleeschelijk leven onder den

schijn van godsdienst, en het rijk zal van u weggenomen worden." Hij dreigt

hen verder met de ongenade van den Pauselijken Stoel, maar hoopt, dat dit

niet noodig mag zijn. Hij vermaant hen ten slotte, dat zij zich bekeeren,

daar hij anders genoodzaakt zou zijn, de hulp van den wereldlijken arm tegen

hen in te roepen, en (Jen ban tegen hen uit te spreken. De toon van dezen

brief is gestreng, maar op zijn standpunt moest hij wel dit uiterste aanwen-

den, om, zoo mogelijk, het verderfelijk kwaad nog te stuiten, hetwelk naar

zijne innige overtuiging alle geestelijk leven deed versterven, en dit deel der

Kerk te gronde zou rigten. Wel moet de geestelijkheid diep gezonken zijn,

welke of zich aan dit genoemde kwaad schuldig maakte, of niet bij magte

of gezind was, om het te bestrijden en uit te roeijen. Wij weten niet, wat

Cusa later gedaan heeft, om zijne verordeningen te handhaven, maar al le-

1) Hij was een tegenstander van de vermeerdering der goederen van de geestelijk-

heid, en van wereldlijk gezag haar toe te kennen. Dit heeft hij in zijne geschriften

meermalen duidelijk uitgesproken,

I. 55
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Jen zij ook schipbreuk, wij erkennen gaarne, dat hij met een goed doel een

goed werk verrijrt heeft, hetwelk niet overal vruchteloos was.

Minder gunstig kan ons oordeel zijn over hetgeen hij na zijn vertrek ten op-

zigte van den aflaat verordende. Het is alsof hij , toen hij te Keulen teruggeko-

men was, opmerkzaam is gemaakt of het zelf inzag, dat door zijne mildheid en

edelmoedigheid in Nederland, de Roomsche geldkist schaars was ge%Tild, en

nu besloot hij, om hierin te voorzien, tot den buitengewonen maatregel eener

herhaalde afkondiging van den aflaat, op begeerte, zoo als gezegd woi'dt,

der geloovigen. Hij opende een' nieuwen termijn van volle aflaten, waarvan

de strekking voornamelijk finantiëel was. Hij stelde hiertoe commissarissen

aan, die in de voornaamste steden zoo vele biechtvaders als zij noodig acht-

ten, zouden benoemen, om volgens eene cedul van aflaten, een tarief, gelden

of aalmoezen te verzamelen, om die door den vicaris-generaal van den bis-

schop van Utrecht hem te doen geworden. Deze maatregel werd dan ook

door velen afgekeurd en de schrijver van het Magnum Chronicon Belgicum

beklaagt er zich over. Meer algemeen en openlijk is dit later geschied, toen

op onbeschaamde wijze er eigenlijk handel in aflaten gedreven werd en men,

in plaats van zedelijkheid te beoogen, onzedelijkheid bevorderde. Eindelijk is

het geheele stelsel, de grond, waarop men den aflaat bouwde, gevallen, toen

men de ongenoegzaamheid er van tot bevrediging van de behoefte der mensch-

heid aanwees en gevoelde. Zoo is het ook gegaan met de kloosters en de

religieuse vereenigingen , toen het bleek, dat zij hadden uitgediend. In de

vijftiende eeuw waren zij nog in den geest des tijds, die echter eene refor-

matie verlangde
,

gelijk dan ook vele kloosterlingen en kanoniken daartoe

genegen waren. Dien geest kweekte Cusa aan , en waar zijne verordeningen

werden behartigd, is er, niettegenstaande de eigenaardige belemmeringen van

de kloostervormen voor het waarachtig geestelijk leven, nut gesticht, vooral

waar een meer praktische geest zich op werken der liefde rigtte. Op den

duur konden evenwel de beginselen, die van het kloosterleven onafscheidelijk

zijn, niet de heerschende blijven. De onevangelische afscheiding van de we-

reld, de leer der werkheiligheid en der verdienstelijkheid van de goede wer-

ken , de streng ascetische geest , die er werd aangekweekt , en die zich meester

maakte van geheel het religieuse leven , — het was alles in tegenspraak met het

Evangelie en de Christelijke vrijheid. Bovendien konden de strengste kerkelijke

verordeningen het kwaad niet weren , waartoe men zoo menigmaal in de kloos-

ters verviel , waartoe hunne rijke inkomsten verleidden , en hetwelk soms langen

tijd verholen bleef. Het doel van kloosterhervorming, ook tot heilzame wer-

king op het volk, mislukte na verloop van eenigen tijd, omdat het boven

aangeduide grondeuvel de instelling zelve aankleefde. Die hervorming rigtte

zich in de kloosters meestal op het uitwendige leven, en was daardoor niet

in staat de zedelijk-godsdienstige opvoeding des volks door het Christendom
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te behartigen, noch genoegzaam door te di'ingen tot den inwendigen mensch.

Dat deed ook de geestelijkheid niet, welke over het algemeen niet gevormd was

om het Evangelie te verkondigen ; maar die , naar het voorschrift eener van den

geest van Christus afgewekene Kerk , meestal slechts geesteloozen vorm en

ceremonie behartigde. Daarom moest de Kerk zelve hervormd worden. Dit is

geschied in de volgende eeuw. Maar de vijftiende strekte tot voorbereiding, en

zelfs de mislukte pogingen ter hervorming der bestaande instellingen moesten

er toe leiden. Er was meer te doen, dan verkeerdheden aan te wijzen en die

weg te nemen. Er moest, gelijk dit reeds het streven der dévoten was, iets beters

naar het Evangelie in het licht worden gesteld, en daarvoor moesten hart

en zin geopend worden. Cusa heeft dit somwijlen gedaan i), maar was te veel

gehecht aan de bestaande Kerk en te veel gebonden om het onbevangen en

doortastend te doen.

Wat later door anderen daartoe is geschied, zal in de volgende Tafereeleu

worden aangewezen.

1) Wij zouden uit zijne geschriften vele proeven van zijne Evangelische denkwijze

hebben kunnen bijbrengen; maar wij moesten hem schetsen in zijne betrekking tot

Nederland, wat hij hier geleerd en verrigt heeft. Men zie voorts onze Verhandeling in

het ATcldef, ter vroeger a. pi.

E. B. SWALUE.

55*



VIJFDE TAFEREEL.

JoHANNES Brugman.

„Hij kan praten als Brugman." Dit spreekwoord , sedert vier eeuwen in ons

vaderland toegepast, heeft den naam van een' predikenden monnik onderhouden

,

wiens verdiensten , bijna der vergetelheid prijs gegeven , in onzen tijd en door

een' onzer geschiedkundigen weder aan het licht zijn gebragt. ') Die naam

voert ons terug naar het midden der vijftiende eeuw en herinnert den invloed

eener welbespraaktheid , die tot welsprekendheid ontwikkeld , hare waarde ont-

leent van de overwinningen , die zij behaalt bij het doel dooi' haar beoogd.

Gedurende ruim twintig jaren trad Brugman , door de verschillende gewesten

van ons vaderland zwervende, in klooster- en parochiekerken voor ontelbare

scharen op, en verhief zijne stem tegen de heerschende zedeloosheid, zonder

aanzien van stand of rang. In 1452 te Groningen, twee jaren later in Fries-

land, daarna te Kampen, Deventer, Arnhem en Nijmegen, in 1458 te 's Gra-

venhage en in andere plaatsen van Zuid-Holland , te Zutphen en in het stedeke

Gelre, sedert 1462 te Amsterdam, Haarlem, wederom in Friesland, vooral

in Gaasterland, te Kuilenburg, ja waar al niet? kastijdde zijne tong de on-

gebondenheid, de speelzucht, de ontwijding der heilige tijden en de wraak-

gierigheid , terwijl zij tevens aandrong op de beoefening der liefde onder alle

menschen en der weldadigheid jegens behoeftigen.

En wat getuigt de geschiedenis van de gevolgen zijner boetprediking? Te

Bolsward verbood de regering in 1455 „ het dobbelen en andere boeverij , en

het avontuurlijk spelen om geld of goed op eene straffe van twee ponden."

Vijfjaren later, toen de drost van Gelre met de burgemeesteren, schepenen

en den raad der stad zijne „ goede onderwijzinge" hadden aangehoord , werd op

hun' last in de kerk en elders afgekondigd , dat wie binnen Gelre bij dag of

nacht , in eigen huizen of herbergen dobbelde , telkenmale eene boete van vijf

marken zou betalen, en wie met woord of daad den waard of de waardin

eener herberg dwong , kaarslicht voor de speeltafel te ontsteken , „ dat zou

geweld gerekend en (als zoodanig) gerigt worden." Niet zonder vrucht ijvei'de

hij te Bolsward tegen het houden van markten en het verkoopen van vleesch

op heilige dagen; maar in 1464 verplaatste Gerard van Kuilenburg in de stad

1) JoHANNEs Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijföende eeuw
,

yrootendeels volgens MandscJiriften geschetst door W. Moll. 2 Deelen 1854. Naauwclijks

is liet noodig op te merken , dat ons Tafereel uit dit werk is getrokken.
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van dien naam, en in spijt van den hertog van Gelre, de jaarmarkt, die den

St. Jansdag ontheiligde, op eenen anderen dag, daartoe door de prediking van

Brugman gedrongen. En al heeft later onderzoek niet bevestigd, wat door

sommigen verhaald is , dat het hem gelukte , vooral te Amsterdam , de Hoek-

sche en Kabeljaauwsche twisten , ten minste voor eenigen tijd ,
geheel of ge-

deeltelijk te doen bijleggen , datzelfde onderzoek heeft aan zijn' invloed in 1455

toegekend de invoering van het zoogenaamde stadsboek te Bolsward , zijnde

eene omschrijving van het stadsregt , door regering en burgerij na te leven

,

waardoor aldaar aan de twisten der Schieringers en Vetkoopers een einde is

gemaakt. En wie mag verzwijgen wat hij heeft bijgedragen om in 1463 de

partijschappen te vernietigen waardoor geheel Gaasterland den ondergang

nabij was gebragt, toen hij er eenige predikatiën hield om de gemoederen

tot vrede te bewegen en het nederleggen der wapenen. Het was in een van

die sermoenen , dat hij plotseling aan zijne hoorders vroeg : „ of zij tegen den

wil van den God des vredes nog verder durfden voortgaan met zondigen,

zoo een onmondig kind door zijn voorbeeld een teeken gaf, hoe liefelijk het

werk der vergiffenis en verzoening in het oog des Heeren is?" Hij had een

kind in de vergadering doen plaatsen, welks vader kort te voren door zijne

medeburgers gedood was; tot dien wees rigtte hij het woord: „kindeke,"

sprak hij
, „ hebt gij liefde tot den vrede en wilt gij afstand doen van alle

voornemens tot wraak over den doodslag uws vaders, wanneer gij opgewas-

sen zijt? zoo steek tot een teeken uwe regterhand op!" Het kind deed het.

De hoorders stonden verbaasd; maar ons verwondert het niet, dat de oorlog

in Gaasterland sedert dien dag geëindigd was , en evenmin , dat de regerin-

gen van verschillende steden , met name Arnhem , Deventer , Zutphen als

ware het , wedijverden in het uitnoodigen van hem om toch over te komen

en het volk „wat goeds te leeren en te prediken." En uit de stadsrekenin-

gen blijkt, dat zij hem, bij vergoeding van reis- en verblijfkosten, soms twee

flesschen „ malvesie en romenie" vereerden. Alleen de Amsterdamsche rege-

ring maakte eene uitzondering en zocht hem te weren. Keeds in 1411 had

zij eene handvest van hertog Willem gevraagd en verkregen , waardoor aan

geestelijke orden het koopen of verkrijgen van gebouwen belet werd , en het

vervallen van het Minderbroederklooster zag zij met welgevallen. Hoe zou

zij dan den man begunstigd hebben, die niets minder bedoelde dan de hervor-

ming en het herstel van zijne orde? Zelfs de poging der hooge regering tot

dat herstel scheen vruchteloos te blijven, toen Jelis Krabelijn „raad van on-

zen genadigen Heere Carolus" (Karel den Stoute) was gezonden met brieven

van den hertog en den stadhouder , aan schout , burgemeesteren , schepenen

en raad en alle vroedschappen en rijkdom „van der stede Amsterdam" om den

kloosterlingen in 1462 den weg te banen. Maar toen deze in dezelfde week

het feest van hun' patroon , den heiligen Franciscus , vierden en dagelijks Brug-
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man lieten optreden , bleek het spoedig , dat die prediker , naar wien het volk

van alle zijden stroomde, haar te magtig was, en zij eindigde met toela-

ten , waar verhinderen oproer had kunnen verwekken. Dat de geestelijkheid

,

zoo hier als elders , de regering tegen de paters stemde , was niet onnatuur-

lijk , omdat zij voor niet biecht hoorden , en wie waagt niet het uiterste om

te behouden, wat hij regtmatig bezit? Zoo zond zij twee priesters onder het

gehoor van den prediker , met de hoop dat hij iets zeggen of doen zou , wat

men later tegen hem en zijne zaak zou kunnen gebruiken. Het verslag door

hen aan den provisor en deken van Amstelland gegeven , mogt bewijzen , hoe

beschamend die prediking voor de priesters was, aanleiding tot beschuldiging

van den prediker kon het niet zijn. Hij was voorzigtig genoeg geweest , of-

schoon anders uit het hoofd sprekende , om van een' reep papier of parkement

te lezen , wat hij in betrekking tot lien te zeggen had , en hetgeen zij hebben

overgebragt , is reeds voldoende om den invloed te verklaren , dien Brugman

heeft geoefend, en een staaltje van zijne welsprekendheid. Hij las het volgende

:

„Wel Brugman, Brugman! wat erger kwaad menscli plagt du te wezen!

Du plagt te gaan met lange messen , en bordeelen te helpen houden ! Zeg mij

,

Brugman ! waarom bist du nu gekomen ? Om die nog te houden ?

„Trouwe neen! du wilt die nu verjagen, zoo daar anders (God betere het
!

)

niemand is die ze denkt te verjagen.

„Brugman, bist du gekomen om schoutambachten en kerken te pachten? —
„Neen, du wilt immers geen simonie doen, maar simpelijk gaan in een

arm, verworpen, gelapt kapke!

„Brugman , wilt du de paters en alle kloosters en ook de parochiekerken verderven ?

„Trouwe neen!

„Brugman, wilt du biecht hooren om geld?

„Ti'ouwe neeni Brugman wil den schapen de wol laten en gaarne ieders

biecht hooren om Gods wil , zonder geld.

„Brugman, wilt du ook van de lieden wegloopen, die de pestilencie heb-

ben, als sommigen wel doen?

„Trouwe neen! Du wilt altoos bij hen blijven, zijn zij rijk of zijn zij

arm; dijnen mond op beuren mond leggen en tot den dood bij hen blijven." —
Na dit te hebben voorgelezen hief hij een crucifix in de hoogte en sprak:

„Gij goede lieden! Gij hebt wel gehoord, waarom ik met mijne arme,

schamele broederkens gaarne met u wonen en een snood kloosterke hebben

zoude, om u allen den weg des eeuwigen levens te wijzen en daar in te hel-

pen. Maar overmits dat er eenigen zijn, die, mogten zij, dit gaarne verhin-

deren zouden, ofschoon zij er nogtans geene magt toe zullen hebben; wilt

wèl doen en devotelijk bidden voor die lieden , opdat zij van hun kwaad opzet

in deze zaak aflaten. En , lieve vrienden in Christus ! daar wij hier willen blij-

ven en ook wel bijstand en hulpe zullen behoeven, om in deze zaak tot onze
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meening te komen, zoo begeer ik, om den gekruisten God, daar dit crucifix

naar gemaakt is, dat allen die hier tegenwoordig zijn, en ons bijblijven en

niet verlaten willen, bun' vinger opsteken!"

Terstond waren alle vingers in de hoogte. Eenige hoorders, die bij den

predikstoel zaten, riepen zelfs: „Heer, wij zidlen bij u blijven ter dood

toe !" Brugman antwoordde : „ zoo wil ik hiervoor mijn' ouden hals laten." —
Naauwelijks is het noodig op te merken, dat de zijdelingsche beschuldi-

ging met satirieke bitterheid tegen de Amsterdamsche geestelijken en het

inroepen van den bijstand des volks, verre van onberispelijk zijn; maar wie

zal ontkennen, dat hij „de zielen mende waar hij wilde?" Dit is dan ook het

kenmerk der ware welsprekendheid en verklaart den invloed van den volks-

prediker op de schare, boven hen, wier welsprekende opstellen de bewonde-

ring van den smaakvollen lezer ten allen tijde verdienen. Al ware ons van

Brugmans uiterlijke voordragt niets bekend geworden, wij zouden haar reeds

uit de medegedeelde proeven kunnen afleiden; maar door Dionysius den Kar-

thuizer, een' zijner tijdgenooten en vrienden, weten wij, dat hij „ gloeijende

woorden" sprak „ zonder het zout der gematigdheid ," en dat hij zijne stem

hard en lang aan één en boven hare kracht uitzette , zoodat wij aan eene

ruwe, schreeuwende voordragt mogen denken, met eene heftige gebaarma-

king waarbij de woorden als in de gemoederen worden ingeslagen. Wij stel-

len ons de natuurlijke aangeboren gave van den enthusiast voor, die eene

magnetische kracht oefent zelfs op den beschaafde , anders prijs stellende op

eene kunstmatige stemleiding en gesticulatie. Daarbij werkte de symbolische

handeling sterker, die hem in het Gaasterland het weesje, te Amsterdam

het crucifix en elders zeker iets anders dienstbaar deed maken aan het doel

zijner rede. Maar wanneer de hoorder soms niet gebiologiseerd werd , waartoe

vooral te Haarlem de vatbaarheid ontbrak, verhinderde juist de voordragt

den indruk , en was spotternij het loon dat hij oogstte. Dit moeten wij ten

minste opmaken uit zijne mededeeling in den uitvoerigen brief aan de Broe-

ders van het gemeene leven te Deventer , dat de duivel , door den mond van

dezen of genen bezetene , als om hem te bespotten, onder zijn prediken uitriep:

„ dwaas , overbodig is uw werk en geschreeuw ; want van wie gij spreekt

,

komen en zijn hier niet; postkens en spiering moogt ge krijgen of vangen,

maar karpers en snoeken, die zal ik krijgen en vangen." Ook lezen wij dat

te Arnhem iemand, die hem in de kerk stoorde, dis krankzinnig naar de

Sabelspoort geleid werd. Of men echter krankzinnig moest zijn om den spot

te drijven met hetgeen Brugman soms voordroeg, laat ik onbeslist; maar be-

sluitende uit het eenige sermoen , dat , behalve vier weinig beteekenende kleine

fragmenten, van zijn preêkwerk is overgebleven, schijnt het mij ten minste

niet in strijd met het gezond verstand, wanneer de hoorder zich ergerde aan

de platheid der taal, de zinnelijkheid der voorsteUing, het valsch vernuft en
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de smakeloosheid der allegorisch-mystieke behandeling, die Brugman met

vele predikers van zijn tijdvak gemeen had. Ja zelfs verwondert het ons

niet, dat men boven zijn eenig overgebleven sermoen tot titel heeft geschreven :

Kluchtige predikatie. Zij is uitgesproken in een nonnenklooster, — men gist

te Amsterdam in 14G2, ~ waarschijnlijk uit het geheugen opgeschreven door

eene of meerdere der hoorderessen, en in het midden der vorige eeuw door

Le Long uit een hoogst gebrekkig handschrift uitgegeven. Wij hebben haar te

beschouwen om den preektant van Brugman onpartijdig te kunnen beoordeelen.

De tekst is van Psalm XXIII vs. 5, volgens de door hem gebruikte verta-

ling: „Gij hebt eene tafel toebereide Het onderwerp: „de geestelijke tafels, de

maaltijden der innige zielen , welke de Heer der Kerk den zijnen bereid heeft."

Het plan is verre van kunsteloos , en de stijl naïf-geestig , frisch , vol verschei-

denheid. Het geheele sermoen getuigt van eene fantasie, die, gevoed door de

allegorisch-mystieke schriftverklaring van zijn' tijd, bij eenigen smaak, het

ernstige van het belagchelijke zou hebben vrij gehouden , waardoor de rede soms is

ontsierd , zoodat wij wel gouden appelen opmerken , als wij denken aan de vruchten

van zijn vernuft, maar geenszins voorgedragen op zilveren schotels. Xa eene niet

onwaardige inleiding, handelt het eerste deel over de drie tafelen , door den Heer

bereid, eene in de woestijn, de andere op het hooi, de derde m het Avondmaal.

„De eerste tafel was de tafel der woestijnen, daar Hij vijf duizend menschen

spijsde van vijf garstebrooden en luttel visch. De vijf garstebrooden betee-

kenen de vijf boeken van ^lozes, en regt als de garste scherp ende hard is

ende blijft hem in de tanden hangen, alzoo waren de vijf Mozesboeken. En

de figuren en de profetiëu in het Oude Testament waren duister en zwaar te

verstaan, en de oude vaders lagen daaraan en knaagden regt als eene korst

en konden niet verstaan. Zij hadden de korst en wij hebben de kruim. Dat

zij hadden in de figuren , dat hebben wij in waarheid. In de Bijbelen staat

geschreven : toen Onze lieve Heer de kinderen Israëls leidde uit Egypte in

het land der beloften door de woestijn , toen hadden zij gebrek van brood en

van nooddruft. Toen murmureerden zij tegen God en zeiden: En mag God

niet eene tafel bereiden in de woestijnen? Regt of zij zeggen wilden: neen,

hij en heeft geen magt. Met dat logen zij valschelijk. Toen liet Onze lieve

Heer regenen manna, dat is, hemelsbrood, alzoo overvloediglijk , dat het daar

lag op de aarde , alzoo wit , regt of het gerijpt of gesneeuwd had geweest

,

en had alle zoetigheid van smaak in hem. Dat was eene figuur van het hei-

lig Sacrament. ^Maar zij waren ondankbaar en spraken: wan (wat dan)! hoe

zoet is dit brood, ons walgt van deze zoete laffe spijzen! Daarom begeerden

zij vleescli, dat zij in Egypte plagten te eten.

De andere tafel had Onze lieve Heer bereid in de woestijn op het hooi.

Daar gaf hij der schare tarwebrood ; dat was smakelijker dan garstebrood

,

en dat beduidt de Heilige Schriftuur , die wij nu hebben.
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De derde tafel had hij bereid in het Avondmaal. Daar gaf hij puik der tarwe

,

dat was zijn heilig ligchaam. Toen daarna gefeest en gebrast was , toen ging men

daarvan maken een' pannekoek , dat was het heilig Sacrament. Jezus was daar

gast ende waard , en des anderen daags werd hij gebraden aan het kruis. . .

."

In het tweede deel spreekt Brugman wederom van „ drieërhande tafelen in

de Heilige Schriften. De eerste is de tafel der figuren en der Schrifturen.

De andere is de tafel der gratiën , dat is de tafel des heiligen Sacraments. De

derde tafel is de tafel der gloriën en der krachten. De eerste tafel lezen wij,

de andere gelooven wij, de derde hopen wij."

Ten deele hebben wij hier eene herhaling van dezelfde onderwerpen. Hij

bespreekt ze echter uitvoeriger en vindt daartoe velerlei stof in de ontelbare

figuren der Heilige Schriften. Jacob bij den put van Aram is hem een beeld van

Christus, die het Oude Testament voor de geloovigen des Nieuwen Testaments

opent. Boas zich ontfermende over Kuth , is hem de Christus, die zich zelven

in de offerande der mis aan zijne discipelen aanbiedt en, even als Boas zijne

maaijers
,
predikers des woords uitzendt. Ook ontleent hij uit het dagelijk-

sche leven afbeeldingen van het lioogere. Zoo lezen wij:

„ Wij zullen Onzen lieven Heer voorzetten drieërhande geregten. Het

eerste is puurheid , het andere willige armoede , het derde willige verkleining.

Wij zullen begeeren verootmoedigd en vernederd en ongeacht te wezen, regt

als beslabte kinderen die in de keuken loopen, waar men niet op acht. Onze

lieve Heer doet met ons als een goed vader met zijne kinderen. Zoolang zij

klein en jong zijn, zoo laat men ze loopen slabben in de keuken; maar als

zij wat meer zijn , zoo zet men ze aan een klein tafeltje bijzijden des vaders

tafel, en als zij dan volwassen zijn en als men ze besteden zal, zijn zij des

geloofd aan des vaders tafel te zitten benevens zijne zijde. Wij zullen hier

wezen regt als beslabte kinderen en ongeacht en klein in ons zelven."

De feesten van Ahasverus zijn voor den prediker eene figuur van de vreugde

des eeuwigen levens, en na ze geschetst te hebben, gaat hij voort: „Hij orde-

neert een iegelijk naar zijnen waardigsten staat der verdiensten; want een iegelijks

stoel is gezet in het eeuwige leven en een iegelijks kroon is gemaakt , maar zij

is nog niet volmaakt; maar onze stoel wordt voorwaarts of achterwaarts gezet,

naardat wij ons hier schikken en naardat wij voorwaarts of achterwaarts gaan

in deugden. En onze kroon versleren wij dagelijks zelven, alzoo dikwijls als wij

onze bekoringe wederstaan en ons zelven verwinnen , en als wij wat doen dat ons

zuur wordt, zoo zetten wij eene schooue parel en een' kostelijken steen aan onze

kr'oon , en hoe dat het ons zuurder wordt , hoe dat wij onze kroon schoener ver-

sieren. Want sommige lieden zijn alzoo eenvoudig en alzoo bezadigd , die Vordt

het zoo zuur niet , want zij het in de natuur hebben. Die zullen ook alzoo veel

loons niet hebben als diegenen die de natuur tegen hebben. En degenen die

hunner natuur geweld doen, die zullen honderdduizendwerf meer loon hebben."

I. 56
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Vervolgens laat de prediker den vrijen loop aan zijne fantasie en schildert

in geestverrukking de hemelvreugde. Hij vergelijkt den hemel met een'

schoenen burg of kasteel, waarin de verschillende zalen en plaatsen onder-

scheiden soorten van zaligen bevatten. Maar als hij de beschrijving zal aanvan-

gen , spreekt hij de nonnen aan , zeggende : „ Zusteren , ik zal u zeggen een

weinig van de vreugde des eeuwigen levens!" en naïf genoeg voegt hij er bij:

„ Niet dat ik daar geweest ben ," gelijk hij later op de vraag : „ wat zullen wij

in het eeuwige leven doen ? even naïf antwoordt : „ Daar zullen wij anders

niet doen dan gapen ende kieken."

Van een' man, die geen wacht voor zijne lippen had, als dergelijke platheden

hem voor den geest kwamen, zou men de verhevene voorstelling niet ver-

wachten van de deelneming der heiligen aan de heerlijkheid der drievuldig-

heid , als opgesloten ligt in de woorden : „ God is in de heiligen en die zijn in

God en sluiten alzoo in één, en men mag geen scharlaken of damast zoo

subtiel in één weven , dat de draden op één sluiten als de heiligen op één slui-

ten in het eeuwige leven. God heeft een webbe geweven van het begin der

wereld , en de heiligen zijn daarin geslagen regt als draden in een webbe , en

de wever weeft nog en zal weven tot aan den jongsten dag, en wij hopen dat

wij ook in dit webbe geslagen zullen worden."

Moest dit beeld krachtig werken op de vrouwelijke verbeelding, welk een'

diepen indruk zal spoedig daarna de herinnering op het vrouwelijk gemoed

gemaakt hebben, dat de heiligen in het eeuwige leven elkander mededeelen,

van waar zij gekomen zijn en welke zonden zij gedaan hebben, en wat goeds

God in hen gewerkt heeft, vooral toen de prediker de zusters die, gelijk de

kloosterwet vordert , met den rug en niet met het gelaat naar hem gekeerd waren

,

toesprak: „Ik zie u nu allen op uwen rug hier vóór mij zitten, maar dan zal

ik u zien door uw hart en door uw gemoed , en al het goed en al het kwaad

dat gij gedaan hebt, maar tot uwe schande niet, maar tot uwe groote glorie!

Bij de voorstelling van de heerlijkheid in de verschillende zalen, sprak hij

ook tot het geweten, door toepassing van spreuken uit de Bergrede. In de

eerste zaal zag hij Abel , Noach , Abraham , Isaidi en Jacob en andere pa-

triarchen met Jezus onder de overstorting der heilige drievuldigheid met

glorie , en vroeg aan hen : „ wat lieden zijt ge , en hoe zijt ge hier ge-

komen T' waarop zij antwoordden : „ En weet gij niet wat lieden wij zijn ?

En laat u niet verwonderen! En hebt gij niet gelezen, dat- daar geschreven

staat : Zalig zijn de barmhartigen , want zij zullen barmhartigheid verkrijgen.

Wij deelden van onze tijdelijke have den arme mede, en ons is barmhartig-

heid ^eder geschied."

Op gelijke wijze zag hij in een' schoenen kelder, waarin „vaten met wijn,

met malvcsie en romenie, maar niet zulke drank als hier is," Jezaja, Jere-

mia, Daniël en andere profeten met Jezus in hun midden, die zelf den zoe-
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ten wijn schonk, terwijl David door het tokkelen van de harp de feestvreugde

verhoogde. Op de vraag: „Wat lieden zijt gij en hoe zijt gij hier gekomen?"

Iaat hij hen antwoorden : „ Weet gij niet wat lieden wij zijn en hoe wij hier

gekomen zijn? En laat u niet verwonderen! En hebt gij niet gelezen in de

Schriften: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de geregtigheid, want zij

zullen verzadigd worden. Wij hebben geprofeteerd en geschreven en ons heeft

verlangd naar de menschheid onzes Heeren , en nu gebruiken wij zijne tegen-

woordigheid en worden verzadigd."

„Toen dacht ik voort in mij zelven: waar mogen wezen deze waar-

dige mannen, de apostelen? Zij zullen hiernamaals regters wezen. Toen zag

ik op! Toen zaten zij ginds boven in 't regtliuis. Ginds zat Sancte Peter,

mijn heerschap, met zijn' gekruisten baard. Daar zat Paulus. Daar zaten al de

andere apostelen als schepenen en raadslieden Gods. Daar zat Jezus midden

onder in een' schoenen troon , regt als een eerwaardig , magtig
,
geweldig ko-

ning, en daar was Sancte Peter, regt als een van de overste raadslieden.

Daar ging men te raden en werd alles besproken, hoe dat men hier en in

andere steden maken zou. Daar was de tafel gedekt. Daar schonk men en

daar dronken zij allen uit volle glazen. Toen sprak ik tot Peter: „ Peter,

broeder , gij zijt daar zeer wol ! Paulus , broeder , hoe komt gij hier ? Zij

antwoordden: En weet ge niet, hoe wij hier gekomen zijn? En laat u niet

verwonderen! En hebt ge niet gelezen: Zalig zijn die arm zijn van geest,

want het rijk der hemelen is hunner."

Zoo gaat de prediker voort, en waar hij de martelaars ziet en dezelfde

vraag doet , sluit het antwoord met : „ Zalig zijn die persecutie lijden om de

geregtigheid, want het rijk der hemelen is hunner! Wat schaadt ons nu dat

wij persecutie geleden hebben en dat wij gedood zijn? Nu is alles vergeten,

en nu wordt ons alles vergolden en overvloedig beloond."

De doctoren en de leeraars ziet hij in de Bibliotheek lezende in het boek

des levens , dagelijks vindende nieuwe kunsten , en het licht der wijsheid door-

scheen hen. In een' fraaijen boomgaard met geurige bloemen waren de mon-

niken en nonnen, en op zijne vraag: hoe zijt gij hier gekomen, luidt het

antwoord: „Zalig zijnde zachtmoedigen , want zij zullen de aarde beërven."

Achtereenvolgens ziet hij nu de gehuwde vrouwen , de weduwen en weduwe-

naars , de ongehuwden die hare deugd bewaard hadden , en ook die gevallen

waren, en ten laatste de geboren onnoozelen en de ongedoopt gestorven

kinderen. Ook hier spreekt diepe ernst met naïve geestigheid, bijvoorbeeld:

„ Ik hoorde een gezang met eene middelbare stem. Toen zag ik in de mid-

delste kamer. Daar waren de weduwen en de weduwenaars. Daar waren wel

honderd weduwen tegen één weduwenaar
, ja duizend ; want zelden vindt men

dat de mannen weduwenaren blijven , maar de vrouwen dragen de kroon van

het weduwschap. Daar was Jezus midden onder. Onze lieve Vrouw was ook

56*
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eene weduwe ; want was Jozef niet dood geweest , onze lieve Heer had

Sancte Johannes zijne lieve moeder niet bevolen. Toen vraagde ik hun: wat

lieden zijt gij en hoe zijt gij hier gekomen? Zij antwoordden: En weet gij niet

wat lieden wij zijn , en hoe wij hier gekomen zijn ? En hebt gij niet gelezen

dat daar geschreven staat: „Zalig zijn die schreijen, want zij zullen getroost

worden. "Wij hebben geschreid en ons onthouden nadat wij de echtschap

bezocht hebben, en nu worden wij getroost."

„ Toen hoorde ik in de verte een allerzoetst geluid en de allerzoetste stem

,

en de allerzoetste pijpkens. Toen dacht ik: wat mag dat zijn? Toen kwam

ik voor het allerhoogste kamerke. Dat was alom en om besloten. Toen klopte

ik daarvoor. Toen vraagden zij mij: wie zijt gij? Ik antwoordde hun: hier is

Brugman! De Heer wil dat ik van elke wat zien zal. Maar zij wilden mij

daar niet inlaten. Al had ik daar tot nu toe gestaan , zij hadden mij niet

ingelaten. Maar ik zag door een reetje. Daar zag ik Agnes, Katharina,

Barbera en Ursula en allen die om de minne baars lieven Bruidegoms ge-

martelariseerd waren om de reinheid te behouden. Och ! hoe wonderlijk waren

die bruiden des Lams versierd van het hoofd tot de voeten , en hoe wonderlijk

schoone dingen hadden zij om den hals. Toen vraagde ik haar: wat lieden

^ij* gij 6n hoe zijt gij hier gekomen ? Zij antwoordden : En weet gij niet wat

lieden wij zijn? En laat u niet verwonderen! En hebt gij niet gelezen dat er ge-

schreven staat: „Zalig zijn zij die rein van harte zijn , want zij zullen God zien."

De een zeide: ik heb mijne keel af laten steken om mijne reinheid te behou-

den ; en de anderen zeiden : ik heb mijn' hals af laten houwen om mijne rein-

heid te behouden ; en sommigen zeiden : zij hadden zich laten villen om hare rein-

heid te behouden. Daar was Jezus midden onder , en Maria was daar ook midden

onder, als eene maagd der maagden, en sprong voor en al de maagden sprongen na."

Dat springen van Maria bragt den prediker niet onnatuurlijk op een neven-

denkbeeld. „Toen dacht ik," gaat hij voort, „Waar mogen degenen wezen

die in den echt niet geweest en hebben en nogtaus kwalijk gemaakt hebben

buiten den echt , en hebben zich bekeerd tot penitentie ? Toen zag ik in het

onderste huis. Daar zag ik Thais , Plagia , Maria van Egypte en Maria Mag-

dalena als eene kapiteinster van haar allen, en Jezus nam ze bij den arm als

zijne lieve vriendinnen. Toen vraagde ik haar: wat lieden zijt gij en hoe

zijt gij hier gekomen? Zij antwoordden: En hebt gij niet gelezen: „Zalig zijn

de vreedzamigen en die afgelaten hebben , want zij zullen kinderen Gods ge-

heeten worden," Wij hebben overgevloeid in de geneuchten der wereld, en wij

hebben afgelaten en hebbeu ons bekeerd tot penitentiën en daarom danken

wij onzen lieven Heer met vrolijke harten. Toen vraagde ik haar: en mag

meu u nu uwe gi'oote leelijke zonden wel verwijten en voorhouden , die gij

gedaan hebt ? Toen spraken zij : neen , neen ; dat is uu al vergeten."
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Uit deze proeven blijkt voldoende, met welk regt het praten als Brugman

tot een spreekwoord geworden is ; en wanneer men bij een' monnik der 15^

eeuw de wai'e beschaving niet zoekt, zal het ergerlijke in zijn sermoen het

opmerken van ziju vernuft niet verhinderen. Maar zijn invloed is slechts

voor een deel daaruit te verklaren. Ook door getrouwheid aan de kerkleer

van zijn' tijd bezat hij het vertrouwen van het volk, waardoor zijn aandrin-

gen op een zedelijk godsdienstig leven te eerder een ontsloten oor en opeu

hart vinden moest. Zulk een leven was bij hem de hoofdzaak ,
gelijk bij ieder die

het wezen der godsdienst begrijpt. Daaraan maakte hij het leerstellige dienst-

baar als het fundament, waarop het gebouw rust. Afkeerig van wijsgeerige

speculatie verklaarde hij met Bernhard van Clairvaux en de mystieken in het

algemeen, dat „de opperste philosophie in het leven en lijden van Christus

te vinden is." En hoe hij zelf tot de zoogenaamde „ poëtische naturen" be-

hoorde , die meer door „ intuïtie" van eene levendige verbeeldingskracht dan

door redenering kennen, en minder het begrip dan het bewustzijn van de

godsdienstige idee zoeken op te wekken, blijkt niet alleen uit zijn sermoen,

maar dat getuigen ook de twee stichtelijke liederen, die van hem zijn over-

gebleven en, twintig jaren geleden, door Hoffman bekend gemaakt.

Het eerste is naar het telkens wederkeerend referein betiteld : „ Och, eeuwig

is zoo lang," en begint aldus:

Mit vroecMen laet ons singhen

Ende loven die Triniteit,

Dat si ons wil bringhen

Ter hoechster salicheit

,

Die ewelic sal gheduren

Ende ewelic sonder vergane.

Och mocht ons dat gheburen

!

Och, ewich is so lanc!

Leefden wi na die gebode,

Maer, als wi leven souden

Ende dienden altijd Gode

Ende onser liever Vrouwen,

Ende lieten overliden

Die werelt in haar vergane,

So mochten wi ons verbliden
,

Och, ewich is so lanc!

Een ootmoedig geloof met een diep heimwee naar de hoogere hemelvreugde

maakt verder den grondtoon van dit lied uit, gelijk mede van het tweede,

waarin diep schuldgevoel spreekt bij een vast vertrouwen op vergiffenis en

bede om heiligmaking:

Ie heb ghejaecht mijn leven lanc

Al om een joncfrou scone,

Die alresoetste wjngaertranc.

Die daer is in shemels trone.

Mit enghelen is si om beset,

Ie en can daar niet bi comen,

Mijn sonden hebben 't mi belet,

Des ie mi mach bedroven.

Ik bin verdoelt op deser jacht,

Die werelt heeft mi geloghen;

Ghenoeohte heb ie seer gheacht
^

In wanen bin ie bedroghen

;

Eijkheit ende lof heb ie ghemint

Ende idelheit uutvercoren;

Int jaghen bin ie dus verblint

,

Den wech heb ie verloren.
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lo wil opstaen , tis meer dan tijt

,

Ende soeken hem alleine,

Des Joncfrous soen, diet al verblijt,

, Jesus ist dien ie meine.

Hi is den wecli , als men verclaert

Ie wil mi tot hem keren;

Den rechten wech ter joncfrou waert

Mach ie noch aen hem leren.

In dien geest gaat de zanger voort, en bij vergelijking van zijne liederen

met andere van zijn tijdvak, durven wij verzekeren, dat zij tot de beste be-

hooren. Waarin zijne raistappen bestaan hebben, is niet beschreven; maar wij

vermoeden dat hij de zonden der kloosterlingen had gedeeld. Zeker weten wij

dat hij, als prediker optredende, tot de zoogenaamde „hervormde menschen,

de devoten, de innig stichtige menschen" behoorde, wier getal in zijn' tijd

overal en onder alle standen toenam, vooral ook in ons vaderland, sedert

Geert Groote, Wermbold van Utrecht en in het algemeen de Broeders van

het gemeene leven hunne stem tot bekeering hadden verheven. Brugman

zelf heeft aan Holland een' lof toegekend, waaruit zijn opgang ten deele te

verklaren is, en die, hoe overdreven, reeds zijne geboorte uit Nederlandsche

ouders bewijst.

„Het is een land," schreef hij, „waarvan de inwoners schoon van gelaat

zijn , maar schoener nog en eerlijker en rijper van zeden. Dit volk is over

het algemeen zeer godsdienstig , zeer getrouw in den omgang , minder begee-

rig naar buit en roof, bai'mhartig jegens de overwonnenen , woest slechts

tegen zijne vijanden. Het is wel een klein deel van de wereld, maar geens-

zins het minste onder de duizenden van Duitschland; want terwijl de overige

deelen der Kerk krank zijn , is dit vooral eene moeder van veel godsdienstig-

heid , vruchtbaar aan deugden en deugdzamen, eene ij veraarster voor alle her-

vormde menschen , eene bevorderaarster van gasthuizen , een spiegel voor maag-

den en in onthouding levende weduwen, eene beschermster des geregelden'

levens van alle kloosterorden. Dit land is onvermoeid in het bouwen en

rijkelijk in het sieren van kerken, zeer gevuld boven vele natiën en landen

met Christelijk leven en vereenigingen van contemplative menschen."

De bekeering of hervorming die Brugman prees, was het streven naar volko-

mene heiliging. Zij bestond, volgens een oud sermoen, in deze cb-ie stukken:

het verzaken van ons zeiven, het opbeuren des kruises en het navolgen des

Heilands. Tot bevordering van het laatste dienden de Levens van Jezus,

waaraan vooral de vijftiende eeuw rijk was, en waaronder die van Bonaven-

tura en Ludolph van Saksen uitmunten. Ook heeft Brugman er een geschre-

ven , dat onze opmerking verdient.
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Dit leven van Jezus , getiteld : „ Devote oefening der MndscJiJteid , des middels

ende des eindes van onze Heere Christus ", liad Brugman opgesteld op verzoek

van eene maagd , eene non of begijn , om eene handleiding tot bestiering van

hare overdenkingen van 's Heeren leven, daar er zoo velen waren „die God en

zijne weldaden vergaten, Christus' leven en bitter lijden versmaadden, en

zijne heilige woorden niet achtten." Volgens het oordeel van den Hoogleeraar

MoU, door wien het voor het eerst is uitgegeven, en die niet verbergt, welke

gebreken het ontsieren , munt het uit door „ kinderlijke naïveteit van den

verhaaltrant, de frischheid der schildering, het warme godsdienstige gemoed,

den pathetlschen toon en vooral door den praktischen zin, waardoor het zoo

goed is, als wij van een' volksleeraar der vijftiende eeuw hier te lande mogen

verwachten, een middel tot stichting, dat, waar het met eenigen ernst werd

aangewend , ongetwijfeld ook zulke vruchten voortbragt als de auteur wenschte."

Het is echter geen wetenschappelijk werk , maar „ eene wel geordende

reeks van korte artikelen of punten, die den lezer de heilige stof zonder

„ vele glossen of esponeringen" voorstelden, opdat hij daarin aanleiding niogt

vinden tot eigen nadenken, zelfbeproeving en versterking van zijnen vromen

zin, en een middel, niet zoozeer tot onderwijzing van volslagen onkundigen

aangaande Jezus' daden en lotgevallen, als wel tot gedurig vernieuwde her-

innering van datgene, wat men reeds vroeger uit de Evangeliën geleerd had

en niet dan tot schade van zijne hoogste belangen vergeten kon."

Wel heeft hij , behalve de kanonieke Evangeliën , de traditie en de apokryfe

gebruikt , en zelfs , even als Bonaventura en anderen , tot uitbreiding of aan-

vulling gebruik gemaakt van de zoogenaamde „ Revelatiën van St. Brigitta,"

daar hij , tot de goedgeloovige mystieken behoorende , den goddelijken oorsprong

van hare visioenen erkende; want Brigitta was ook eene beroemde schouwster

geweest, wier gezag destijds algemeen werd geëerbiedigd. Ofschoon het ons

oogmerk niet kan zijn dit geschrift te dezer plaatse uitvoeriger te bespreken,

zal toch eene enkele proeve zijnen geest moeten kenbaar maken. Wij kiezen

daartoe het 32ste artikel.

„ Ten 32sten maal zoo moogt gij overdenken , hoe men met dezen kinde

leven zal. Bid de edele roos Maria, spreek tot haar in uw hart met innigheid

:

o moeder ! geef mij uwen zoon ; want dit kind is geboren , en deze zoon is

ons gegeven! 't en is geen twijfel, Maria zal hem u geven. Maar luister,

wat zij u zeggen zal : neem , mag zij u zeggen , dit kind en voed 't mij ; ik

zal u uw loon verwerven of doen geven. Och, die dit kindeke voeden zal, die

moeten windsels in de wiege leggen. Hij moet 't bewaren. Hij moet het

uit de wieg opheffen. Hij moet het baden. Hij moet het dragen. Hij moet

het spijzen en laven. Item, hebt gij waarachtig berouw, zoo moogt ge zijn

doekske wasschen. Spreekt gij waarachtige biecht , zoo moogt ge de doeken

droegen. Dan bereidt gij den zoeten Jezus zijn beddeke, wanneer gij denkt
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op God en u tartelijk bekommert met God en met de Heilige Schrift. Hebt

gij minne tot God en tot uwe evenmenschen , zoo neemt ge den gebenedij-

den, zoeten Jezus en legt hem met beide armen te rusten. Is het dat gij

stil en bedaard zijt in uwen gemoede, zonder gestoordheid in de zinnen van

binnen, en dat gij uw herte bewaart en uwe zinnen van buiten, dat er niets

kwaads noch zondigs inkome, zoo bewaart ge dat kindje wel van binnen en

van buiten.

„ Maar dan wekt gij den minnelijken Jezus uit den slaap en heft hem op

uit de rust , wanneer gij met naarstige innigheid en devotie met vurige be-

geerten en gebeden hem toesprekende zijt. Item (ist), dat gij hebt een goeder-

tieren, zoet, medelijdend, mild, genadig hart, en dat gij standvastig zijt van

opzet en volhardende, zoo moogt gij het kindje baden en wasschen. Ist dat

gij willig zijt en gehoorzaam en behoed in alle uwe werken , zoo moogt ge

het kindje dragen voor uwe borst in alle steden. Is het ook dat gij vol barm-

hartigheid zijt, zoo moogt gij het kindje spijzen, laven en voeden. Aldus

o-aat uit , gij dochteren van Sion ! en ziet aan met dienstvaardigheid den schoo-

nen jongen koning Salomo in den diadeem en in de kroon der menschheid,

daar hem zijne moeder, de edele bloeijende roos en maagd Maria (mede)

gekroond heeft of gekleed."

Van een' geheel anderen aard zijn de artikelen betreffende het openbare leven

van den Heer. Een der merkwaardigste is het een en twintigste ^) ter overdenking

,

„hoe de zoete Jezus de dooden opwekte: want hij drie dooden zonderling opgewekt

heeft , de maagd , den jongeling en Lazarus. Want men vindt drie manieren

van geestelijken dood; want sommige menschen sterven overmits consent en

boozen wil des harten ; sommigen sterven niet alleen met den kwaden wil

,

maar ook doen zij daartoe de zondige werken van buiten; de derde ster-

ven geestelijken dood uit ingewortelde, vele kwade gewoonten. De dood des

consents in de harten wordt gefigureerd in de maagd, die dood lag in baars

vaders huis; de dood des werks is gefigureerd in den jongeling, die buiten

de poort dood gedragen was ; de dood der kwade gewoonten wordt beteekend

door Lazarus, die daar lag in het graf en stonk. Item bij deze maagd ver-

staat men den dood der geestelijke lieden Bij den dood des jongelings ver-

staat men den val der wereldlijke lieden. Bij den dood van Lazarus verstaat men

den val of de zonde der klerken. Item deze drie dooden hebben onderscheid,

want de maagd was dood in het huis , de jongeling buiten de poort en Laza-

rus in het graf; want de zonde des consents schuilt in het hart; de zonde

des werks vertoont zich buiten in 't openbaar ; de zonde der kwade gewoon-

ten die stinkt en doet stinken de lucht door kwaad gerucht. Item wij mogen

merken onderscheid der manieren, hoe zij opgewekt zijn van den dood, want

tot de maagd sprak hij luttel woorden en zij werd levend. Tot den jongeling

1) MOLL, II, Dl. Il, bladz. 32?.
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werd hij geroerd tot barmhartigheid en hij tastte aan de baar, daar hij op

lag , en sprak ook meer woorden ; nogtans stond hij niet op , maar hij zat

op de baar. Maar toen Lazarus opgewekt werd, verschrikte zich onze lieve

Heer en werd schreijende groote tranen en riep met luide stem: Lazarus,

kom hier uit enz. tot een teeken dat die ligtelijk gezondigd heeft met het

hart mag men ligtelijk helpen, en die met de werken gezondigd heeft veel

moeijelijker , en die uit kwade gewoonten gezondigd heeft allermoeijelijkst is

hij te helpen. Ook wordt de maagd opgewekt van den dood voor zeer luttel

menschen, de jongeling voor vele menschen, en Lazarus voor menig duizend

menschen , die uit vele landen gekomen waren. Item de maagd was jong van

twaalf jaren, de jongeling was ouder, Lazarus de alleroudste. Item merkt

dat geen van deze drie werd opgewekt zonder gebed; want de vader bad

voor zijne dochter , en de weduwe voor haren zoon , en ook Maria Magdalena

en Martha schreiden voor haren broeder Lazarus. Aldus moet men helpen

die geestelijk dood zijn met gebeden van goede menschen, opdat zij van den

dood verrijzen mogen. Item ook zoo mogen wij merken, dat de Joden groote

oorzaak namen huns venijns om Jezus ter dood te brengen; want hij dat

mirakel van Lazarus had gedaan, dien hij zoo openbaarlijk van den dood

opwekte."

In de voorstelling der lijdensbijzonderheden is Brugman nog breedvoeriger,

gelijk te verwachten was tot het bevorderen van godsdienstige meditatieu der ge-

loovige zielen , die bewogen konden worden door opwekkingen als de volgende

:

„ Zoo willen wij ons schamen , aanziende dat onze lieve Heer Jezus Christus

zoo harden dood gestorven is; want van de planten zijner voeten tot den

schedel zijns hoofds was niets geheels in hem gebleven , dan alleen was

in hem gebleven de tong, om te spreken de zeven vruchtbare woorden op

den predikstoel des kruises. En de gebenedijde tong moest ten laatste last

lijden, eer het hart barstte. Ook hij is niet gestorven op een zacht bed van

pluimen of van vederen , maar op het harde hout des kruises ; niet in een

huis of onder dak, maar op een openbaar stinkende en versmaden berg; niet

in eene heimelijke slaapkamer, maar aan eene openbare galg; niet in

't midden zijner discipelen, maar in 't midden van twee moordenaars; niet in

de armen zijner lieve moeder, maar aan de armen des hoogen kruises. Ook

hij had niet een luttel laken tusschen zijne lenden , noch een weinig stroo

,

maar zijn bed mogt al met bloed besprengd wezen. Ook zijn oorkussen mogt

zijn de doornenkroon en de schoen van zijne voeten en zijne handschoen

mogten wezen de groote groffe, lompe nagelen. Aldus is gestorven de Brui-

degom onzer zielen. Hij mogt handen noch voeten roeren om zich om te

wenden of om den dood een weinig te verligten. Ook van zijne beminde

discipelen was hij begeven! Alleen stond daar zijne arme, bedroefde moeder

bij hem bij het kruis met Sint Johan en weinige vrienden ! Zijne bedroefde

L ö7
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moeder iiiogt schreijen, maar zij kon hem niet helpen. Ook zij zag hem

naakt en bloot daar hangen. Ook zag zij hem bleek worden en zieltogen,

en in het laatst zagen zij hem en hoorden hem met eene luide mannelijke

stem zijnen geest geven."

Op dergelijke wijze heeft Brugman de bijzonderheden van het leven van

Jezus tot eene oefening in vroomheid dienstbaar gemaakt
,

gelijk de mystieken

en devoten gewoon waren, en dat wij niet alleen een hoogst gebrekkig, maar

ook voor den ernst des werkzamen levens nadeelig middel durven noemen.

Het was echter voor kloosterlingen en devoten , die behagen hadden in de

schouwing of den ecstatischen toestand , waarin men visioenen heeft of zich

inbeeldt visioenen te hebben. Het was dus voor de menschen met „ zoetelijke

aangezigten, zorgvuldig neergeslagen oogen (vooral in tegenwoordigheid van

het andere geslacht) en slependen gang, alsof zij met den Heer hun kruis

naar Calvarie droegen."

Brugman zal niet alleen de stichtelijke zuster, voor wie hij zijn leven van

Jezus had opgesteld, en van wie gemeld wordt, „dat zij er zich gestadig in

oefende", maar tevens vele andere devoten gesterkt hebben in de naboot-

sing van Christus. Daaraan kan wel niet getwijfeld worden, wamieer men

denkt aan hunne opvatting van Jezus' leven „ als eene reeks van toestanden

,

daden en uitingen , die men ieder op zich zelve als schoon en goed wist te

waarderen, maar waarvan men den onderliugen zamenhang, de groote een-

lieid onopgemerkt liet. Dat men om Jezus waarlijk na te volgen niets meer en

ook niets minder behoefde dan zijne onbegrensde en volkomene liefde voor God

en den wille Gods— dit was het wat men niet verstond , en de onkunde desaan-

gaande liet zich aan het leven van ontelbaren op de schromelijkste wijze gelden." ^)

Bij sommigen is echter die nabootsing in navolging overgegaan, zoodat zij

in zachtmoedigheid , vergevingsgezindheid , hulpvaardigheid en andere deugden

uitmuntten en in den waren zin des woords, gelijk men het toen noemde,

als „ kerstvormige" of „ godvormige" menschen voortreffelijke voorbeelden

gaven. Maar de overspanning der verbeeldingskracht , die milde bron der

visioenen, was het ziekelijk gevolg van ziekelijke voorstellingen en opwekkin-

gen , als wij in zijn Leven van Jezus opmerkten.

Dat Brugman zelf behoorde tot de bewonderaars van de visionairen , blijkt

mede uit zijn leven van de heilige Lidwina, de maagd van Schiedam. Wel

had hij haar niet persoonlijk gekend , maar reeds in zijne jeugd van haar ge-

hoord en schijnt, niet lang na haren dood, mondelinge en schriftelijke be-

rigten aangaande haar leven en lijden verzameld te hebben. Daaruit vervaar-

digde hij een klein Latijnsch geschrift , dat , eerst in handschriften verspreid

,

1) MoU, Dl. II, blz. U.
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en daarna in 1483 te Keulen gedrukt is. Hiermede bezig ontving hij een vrij

uitvoerig Hollandsch werkje over die heilige , waarschijnelijk door een' van

hare bloedverwanten , Johannes Gerlacus , opgesteld, met verzoek om het in het

Latijn te vertalen. Dit was de aanleiding tot zijne uitvoerige Latijnsche

levensbeschrijving van Lidwina, waarin liij het werkje van Gerlacus vrij

gevolgd, maar ook gebruik gemaakt heeft van mededeelingen van Johannes

Wouters , die gedurende de laatste acht jaren van Lidwina's leven liaar biecht-

vader was geweest. Deze levensbeschrijving heeft de beroemde Thomas van Kem-

pen, op verzoek van de Regulieren te Brielle, overgewerkt. Maar Brugman

heeft ook zijn opstel herzien en uitgebreid, doch deze zijne derde levensbe-

schrijving is eerst in 1498, dus lang na zijnen dood, door de zorg der Schie-

damsche kerkvoogden uitgegeven. Door deskundigen wordt zij beneden de

tweede gesteld; maar zij is vooral opmerkelijk door de bijvoeging der voor-

stelling van Lidwina als draagster van de vijf wonden des Heeren , zoodat

zij mede zou behooren tot de stigmatici der middeleeuwen. Dus luidt zijn

verhaal: „ Toen de maagd den Heer met de vijf wonden in verrukking won-

derbaar zag, werd zij verbaasd en haar hart verhief zich in eene met smart

vermengde vreugde. Hare ziel verblijdde zich in de aanschouwing van den

beminden Bruidegom , die zoo minnelijk verscheen ; maar in haar binnenste

gekwetst door het gezigt zijner blaauwe wonden , voelde zij zich getroffen

door teeder inededoogen. En als de ziel der maagd alzoo verzwolgen werd in

het licht, heeft hij, die als een teekendrager verscheen, eene schitterende

klaarheid en gloed verspreid, en in het midden van dat groote licht, zijner

bruid vijf heerlijke merken in het vleesch nagelaten. Daar de maagd, thans

zelve eene teekendraagster, vreesde, dat hare zoo opene wonden in het ver-

volg niet verborgen konden blijven, en zij den oploop en de toejuiching der

menschen met kommer voorzag, heeft zij den Heer gebeden: o Heere, mijn

God! dat dit sacrament, waarmede gij mij verwaardigd hebt, blijve tusschen

mij en U ! Uwe genade is mij genoeg ! — Wonderlijk is het voorwaar ! Ter-

stond heeft zich de huid over de vijf wonden gesloten, met dien verstande

echter, dat Lidwina al hare volgende levensjaren nooit zonder smart en

blaauwheid (aan de likteekenen) is geweest , zoo als zij toen uit teedere liefde

van den Heere Christus verlangd heeft."

Brugman schijnt eerst later tot de overtuiging gekomen te zijn van het

dragen der vijf wonden door Lidvvhia , die daarmede in zekeren nacht, toen

zij nog leefde, aan eene vrouw van jaren zou verschenen zijn, „uit welk

gezigt die vrouw verwonderlijken zieletroost had. Den volgenden dag spoedde

zij zich naar Lidwina , en vroeg haar ernstig , of het misschien zóó in haar

ligchaam gesteld was, als zij haar des nachts in den geest gezien had?" Op

die vraag antwoordde Lidwina , terwijl zij de hand der vrouw drukte : „ o hoofd

,

o hoofd !" dat , volgens Brugman , beteekende : „ dat is mijn geheim !"

57*



452

Voor hem had zij dus de vijf wonden niet alleen in een visioen , maar

wezenlijk; want hij vroeg: „wat zou men zich nog verwonderen, dat deze

maagd in het geheim met de wonden des Heilands werd geteekend, daar

Paulus de likteekenen van Christus droeg , Lukas de dooding des kruises in

zijn ligchaam had, en Franciscus de open wonden? Wat verbaasden zich de

menschen, dat de Heer uit alle vrouwkens ééne sterke, ja misschien meerdere

had uitverkoren? Verachtte de Schepper dan het vrouwelijk geslacht zóö zeer,

dat Hij , onder zoo vele schitterende mannen , ook deze schitterende maagd niet

mogt stellen ? God is geen aannemer des persoons , maar uit alle volk en ge-

slacht en ouderdom en stand is, die geregtigheid werkt, Hem aangenaam."

Maar wie was die Lidwina, en wat had zij gedaan, dat haar naam tot

zelfs over de grenzen van ons vaderland gedragen werd? Zij was eene doch-

ter van zekeren Pieter Jansz , een' man van goede geboorte. Tot armoede

vervallen won hij
,
gehuwd met Peternelle , eene landmansdochter uit het

dorp Kethel , als stadsnachtwacht , een schamel stuk broods. Zijn huwelijk

was gezegend met acht zonen en eene dochter, de laatste geboren op Palm-

zondag 1380. Toen deze, Lidewey of Lidwina genaamd, tot twaalfjarigen

leeftijd gekomen , door lieftalligheid en schoonheid bijzondere opmerkzaamheid

trok, toonde zij zich reeds afkeerig van het huwelijk. Drie jaren later zich

op de Maas met schaatsenrijden vermakende, viel zij door de onvoorzigtigheid

van eene harer speelgenooten op het ijs, en brak eene der korte ribben aan

de regterzijde. Sedert dien tijd ongeneeslijk krank door bederf in de voch-

ten, leefde zij gedurende dertig jaren in een' toenemenden ecstatischen toe-

stand, zoodat zij allerlei visioenen had, ten laatste geen ander voedsel ge-

bruikte dan de gewijde hostie, en als een voorwerp van algemeene bewonde-

ring door velen bezocht werd. Ook is van haar verhaald , dat zij , gelijk

vroegere heiligen , zich kenmerkte door een' bovenaardschen lichtglans om

het hoofd en het verspreiden van een' liefelijken geur. Na haren dood in 1433

bleef zij geëerd als de heilige van Schiedam. Boven haar graf werd eene

kapel gebouwd en deze jaarlijks op den vierden dag na Paschen versierd

,

wanneer haar plegtig feest werd gevierd met eene mis en een sermoen over

haar lijden en hare deugden. Na de Hervorming bleef haar stof eerst onopge-

merkt, totdat haar gebeente als eene kostbare reliek in 1615 naar Braband

is gevoerd, nu hier en dan daar ter vereering, als te Bergen in Henegouwen

,

en eindelijk in 1650 in de St. Gudulekerk te Brussel, tot stichting des volks,

is ten toongesteld. Een klein stukje, ter grootte van eene hazelnoot, werd in

1723 of 1724 door den pastoor der bisschoppelijke klerezy te Schiedam,

Amandus Verschuur , teruggebragt en met groote statie in zijne kerk , hei

huis te Poort, ter bewaring geplaatst.

Dat h«re levensbeschrijving door Brugman veel zal hebben bijgedragen om

haar als eene heilige in eere te houden , is ook zonder voldoend bewijs er-
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kend. Hij heeft dus zijn doel bereikt en het wanbegrip van zijn' tijd , de

schouwing van het ligchamelijk onzigtbare als hoogsten trap van vroomheid,

onderhouden en aanbevolen.

Voorzeker was Brugman, gelijk ieder, een kind van zijn' tijd, maar toch

zonder een zaaijer voor de toekomst te zijn dan in den algemeenen zin

,

waarin allen , die de zedelijke verbetering der menschen bevorderen , dien naam

verdienen. Tot de hervormers vóór de Hervorming, gelijk een Wessel Gans-

fort, behoorde hij niet; zelfs mag hij niet onder de wetenschappelijke mannen

genoemd worden, ofschoon hij met enkelen van hen in vriendschappelijke be-

trekking stond. Maar nergens is ook beweerd, dat hij eene wetenschappelijke

opleiding had genoten. Van zijne jeugd is bijna niets bekend. Alleen weet

men zeker, dat hij in het vriendelijke stadje Kempen, de geboorteplaats van

Thomas van Kempen , en gelegen op de grenzen van het Kleefsche en Berg-

sche, men rekent omstreeks 1400, het levenslicht heeft gezien.

Volgens de gewoonte dier dagen, zal hij zijne opleiding in eene klooster-

school gehad hebben. Uit zijne aanhalingen van verzen uit het Doctrinale

van Alesander de Villa Dei, eene Latijnsche grammatica in verzen, heeft

men teregt besloten , dat hij dit leerboek heeft gebruikt , en zijne twee nage-

laten brieven bewijzen zijne vaardigheid in het Latijn schrijven. Maar in

in een' dezer brieven heeft hij zelf geklaagd geene leermeesters gehad te

hebben als de Broeders van het gemeene leven waren, die de beginselen van

vroomheid in het hart plantten, en den vurigen geest van den prikkelbaren

jongeling met zachtmoedigheid en ernst wisten te lelden:

Omringd door jongelingen van een zedeloos leven , „ aanstaande religieusen

zonder religie," gelijk hij zelf hen kenmerkt, was Brugman, na afgelegde

belofte in een convent, ligtzinnig met de ligtzinnigen, een vriend der losban-

digen, een tegenstander en bespotter van hen die toen reeds eene zedelijke

hervorming zochten, totdat hem de oogen voor zijn' toestand open gingen,

zoodat hij later zong:

„ Hadieu der werelt minnen

,

Hadieu, 't is al gliedaen!

Ie heb in minen sinnen

,

Wat nieuwes aen te gaen.

Ie wil gaen avonturen

,

Te gaen een anderen ganc,

Al solt mi worden sure:

Och , ewich is so lanc !"

Onder de kloosters der Minderbroeders, die tot den oorspronkelijken regel

van St. Franciscus waren teruggekeerd en wegens de observantie van dien regel
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den naam van observanten droegen, behoorde ook het convent van St. Omer,

de, als verblijfplaats der Nederlandsche krijgsgevangenen in 1832, na de over-

gave der Citadel , ons bekende stad van het Noordelijk gedeelte van Frankrijk

;

want in het begin der lö^ eeuw had de gardiaan Johannes Marcella , onder

persoonlijken invloed van den hervormer der Minderbroeders , den beroemden

Bernardinus , de reformatie in zijn klooster ingevoerd , en sedert stond het

in hooge achting. Naar dit convent begaf zich Brugman; wij weten echter

niet wanneer, noch ook hoe lang hij er vertoefde.

Het lectoraat der godgeleerdheid werd hem toevertrouwd , zoodat hij , waar-

schijnlijk met andere lectoren aan het hoofd der school geplaatst, zich met

het onderwijs der kloosterjeugd en kloosterlingen had bezig te houden. In

dien tijd zal hij zijne belezenheid in de H. Schriften en de Latijnsche werken

van kerkvaders en mystieken die hem later kenmerkte, verworven, en de

sermoenen van Bernardus van Siëna gelezen hebben. Ja! waarom zouden

wij niet onderstellen , dat hij het beginsel heeft overgenomen van dien be-

roemden prediker, die, gevraagd naar de regelen der predikkunde , ten ant-

woord gaf: „ zoolang ik mij op deze kunst toeleg, tracht ik alleen Gode te

behagen. Door dien regel streng in acht te nemen , heb ik al mijne wel-

sprekendheid verworven?"

Maar zijn aanleg bepaalde ook hier zijne roeping tot volksprediker , en toen

eenige der broeders, op uitnoodiging der burgerij van Gouda in 1439 , tot stich-

ting van een klooster , derwaarts waren vertrokken en later anderen volgden

tot bereiking van hetzelfde doel in onderscheidene plaatsen van ons vaderland

,

was ook Brugman onder hen, ofschoon wij den tijd van zijne komst niet

weten op te geven. Dat hij te Sluis in 1454, gardiaan, na 1455 provinciaal

der Keulsche provincie van het nieuwe convent, en in 1459 ook te Ham
en Munster geweest is, blijkt echter even zeker '), als wat hij in 1462 te

Amsterdam tot stichting van zijn klooster gedaan heeft. Op zijne reis zal

hij in aani-aking zijn gekomen met den geleerden prior der Karthuizers te

Roermond, Dionjsius van Leeuwen, die in zeer hoogen ouderdom in 1471

overleden is, en tot de vruchtbaarste schrijvers van zijn' tijd behoorde. Aan

het lezen van diens tractaten, waarin mystiek met scholastiek is verbonden,

was Brugman zeker veel verschuldigd, daar hij van hem een beknopt hand-

boek der leer aangaande het wezen des Christelijken levens verlangde, ook

tot vermeerdering van stof voor zijne homiletische werkzaamheid. Aan dit

verlangen voldeed Dionysius , door het schrijven van een voor dien tijd hoogst

voortreffelijk werkje, 'j

In de opdragt of voorrede noemt hij hem „ een' godvruchtigen en zeer devo-

ten vader , die teregt Joannes heette , omdat hij een vat der genade Gods

1) Door den Hoogl. Mol] nader ontdekt en ons medegedeeld.

2) De doctrina et reguhs vitae Christianae , libri II.
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was , en niet minder teregt Brugman , omdat hij onvermoeid en ijverig arbeidde

aan alle geloovigen , en door voorbeeld en woord hun eene brug opende , waar-

langs zij , van de bitterheden en onrust der stormachtige levenszee , tot de

liefelijke en kalme haven des eeuwigen behouds kwamen." Zijnen werkkring

noemt hij
, „ den werkkring eens goeden Engels ," want hij had zich gewijd

„ aan hetgeen van alle goddelijke dingen het meest goddelijk is : hij was een

medearbeider des AUerhoogsten in het terugbrengen der zielen tot haren Schep-

per." Dionysius was echter niet blind voor de gebreken van zijnen vriend , daar

hij hem schreef: „hoe de ijver warmer, de geest magtiger , de liefde overvloedi-

ger is, des te meer matiging is er noodig, welke den ijver bedwingt, den geest

tempert , de liefde regelt ;" waarbij hij den raad voegde der „ matiging , welke

bij alles voor het te veel en te weinig leert wachten, „en" bij alle offeranden

dat zout aan te wenden , waarvan de bron der wijsheid zeide : Heht zout in u

zelven. Daarmede had hij ook de offerande zijner lippen te bereiden; want dat

voortdurend sterk en dagelijks uitzetten der stem boven de krachten, brak

de natuur , verzwakte de krachten , verdroogde de hersenen en werd geacht

de zintuigen te beleedigen , vooral in een' man door ouderdom reeds geknakt

en zwak."

Later voelde Brugman zich ook verbonden met de Broeders van het ge-

meene leven te Deventer, toen de gunstige beoordeeling van de Broederschap

door de groote kerkvergadering te Constans en hare bevordering door pause-

lijke bullen zijne oogen hadden geopend om hun' vromen wandel te zien en

hunne verdiensten voor de opvoeding der jeugd te waarderen: want vroeger

deelde hij de ongunstige meening der kloosterlingen tegen hen „ omdat zij

zich niet aansloten aan eene der bestaande orden en niemands naam droe-

gen , geen' patroon hadden als Franciscus , Dominicus enz.
,
geene gelofte af-

legden noch beschreven regels volgden, afstand van allen eigendom deden en

in gemeenschap van goederen leefden „ zonder in eene waarachtige klooster-

orde te zijn," zoodat zij „ schuldig aan doodzonde" beschouwd werden. Zelf

zeide hij voorheen van „een' bassenden hond een hondje met vriendelijke kwis-

pelenden staart te zijn geworden." Zeker konden zij ook geene krachtiger ver-

dediging gevonden hebben dan de zijne, daar hij hun schreef, „ dat hij de

praktische wetenschap die zij den kinderen mededeelden verre verheven achtte

boven de glorie van koning Salomo ," dat men vóór de stichting van het

huis der Deventersche klerken met den zanger der Klaagliederen mogt uit-

roepen: „De kleinen hebben om brood gevraagd, en er was niemand die het

voor hen brak!" Maar al deelden zij hunnen leerlingen geene wijsheid of

philosophie dezer wereld mede, zij gaven hun met den apostel, als kleine kinderen

in Christus , melk te drinken
, „ en waren er onder de leerlingen , die niet ten

klooster gingen, maar tot de wereld wederkeerden, bij de meesten hunner

bleef een prikkel van godvreezendheid of van liefde tot de deugden en de
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voorbeelden „welke zij onder de Fraters hadden leeren kennen ," want over

die Fraters zonder kloosterorde oordeelde liij : „ daar de wereld in liet

booze lag, haastte de Heer zich de vier bedelorden te zenden als sterke ros-

sen die de wereld moesten doortrekken , om de zonen te herwinnen in wie

de liefde verkoeld was ; en als vier ijzersmeden , om de steenrotsen te ver-

brijzelen, naardien van het volk geschreven stond, dat zij hun gelaat verhard

hadden op den rotsteen en zich niet wilden bekeeren. Maar eindelijk, toen

het bij de meesten begon duister te worden en de dag daalde, had de Moe-

der , de Kerk , van den Bruidegom zonen geëischt , die , hoewel zij geen' patroon

hadden en geen' regel , tevreden met de stellingen der oudvadereu en eerste

spruiten der Kerk, zorg zouden dragen voor de jongeren, en het volk met

woord en voorbeeld , en niet door voorschriften en orderegelen , maar met een

zoeten, vleijenden lach tot Christus zouden trekken"; en „was zijne ziel aan

hen verbonden , gelijk de ziel van Jonathan aan David ", — „ in hen aan-

schouwde en vereerde hij den Heere Christus zelven."

Meermalen had Brugman, te Deventer vertoevende „ den vertrouwelijken

omgang der broeders genoten, vooral van Egbert ter Beek, den rector van

van het huis van Florens Radewijns. Eens sprak hij in hun midden : „ Kon

ik mijne kap afleggen en tot u overkomen , ik, zou , om de vrucht die ik

dagelijks bij u zie , niet lang dralen ; want ik heb vele jaren en met grooten

toeloop en toejuiching gepreekt, en ik weet niet of ik zelfs wel eene enkele

oude vrouw waarlijk bekeerd heb; maar gij ziet de vrucht voor uwe oogen

in de schaar der jongelingen, die hunne ouders, vrienden en vaderland om

Gods wil verlaten en blijde voortspoeden op den weg, welken de Heer zelf

hun door u heeft aangewezen/' Bij het afscheid, toen hij gevoelde zijn laatste

bezoek in het Fraterhuis gebragt te hebben, brak hij een gerstebrood , doopte de

stukken één voor één in een' beker met wijn, en zeide ieder, bij het toerei-

ken van een stuk, een laatst vaarwel ; zeker een bewijs , dat hij nog eene ande-

re beteekenis aan het Avondmaal toekende, dan die in de Mis wordt afgebeeld!

Of hij toen reeds in het nieuwgebouwde klooster der Minderbroeders bij

Nijmegen zijn intrek had genomen, durven wij niet verzekeren, maar in den

aanvang van 1469 schreef hij uit dat klooster aan Katharina van Bourbon,

gemalin van den toen regerenden hertog Adolf , een' Franschen brief ten

behoeve van de parochiegeestelijken der St. Stevenskerk aldaar, tot verkrij-

ging van een kapittel, dat is eene vergadering van een aantal priesters, kano-

niken genoemd, die, gezamenlijk aan eene kerk verbonden, zekere inkomsten

van haar genoten, waarvoor zij bepaalde diensten deden. Ofschoon dit eerst

later gesticht is, lang na den dood van Katharina, kan men vermoeden, dat

de brief van Brugman niet geheel vruchteloos zal geweest zijn.

In het volgende jaar schreef hij uit het ziekenhuis van zijn convent den

reeds genoemden uitvoerigen brief aan de Broeders van het genieene leven te
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Deventer. Daarin antwoordde liij ook op de klagten van Egbertus over den

toestand der Kerk, waarvan hij echter niet veel wilde zeggen; want „hij was

blind en kon over de kleuren niet oordeelen , en zijn zalige vader Franciseus

had verklaard , dat hij de zonden der priesteren niet wilde aanzien , uit eerbied

voor den oppersten Koning, wiens knechten zij genoemd werden, en God

zelf had Eli en zijne misdadige zonen voor een' tijd verdragen , totdat hij hen

strafte." Maar hij verborg toch zijne vrees niet, „dat de wijngaard, dien de

Heer geplant had opdat hij druiven zoude voortbrengen, en die slechts wa-

terloten droeg," door het wilde gedierte zou worden verdorven, daar „de

leeuw, de Turk, en de vossen, de Bohemers," verwoestende invallen inden

wijngaard deden, en „sommigen, helaas! die de Heer opgevoed en verhoogd

had , den Vader verachtten en de door het kostbare bloed gekochte Bruid

,

de Kerk." Ook herinnerde hij: „in vroeger tijden hadden de monniken en

geestelijken de akkers van den wijngaard bezaaid en wijnstokken gepoot en

vruchten geoogst. Maar nu, — dat men de velden der luiiiards slechts be-

trad en de wijngaarden der verdwaasden ^ zou men zien, dat doornen en dis-

telen den ganschen bodem innamen ; want niet alleen de geregelde tucht

,

maar zelfs de kennis der regelen was begraven en verduisterd !" Bij het

gebed prees hij aan, dat ieder Christen voor zich zelven zou waken, om „een

zuiveringsmiddel voor de wereld " te zijn. Dat achtte hij vooral de taak van

de Deventersche Broeders , en daarom besloot hij zijne vermaningen met de

opwekking: „Staat niet naar hooge dingen, o Broeders! maar bedenkt de

bedoelingen uwer vaderen, die van den eerwaardigen Florens en zijne leer-

lingen, en verschrikt niet wanneer sommigen van uwe zijde wijken, nu

deze dan gene ; want dit geschiedt door goddelijke toelating , dat enkelen van

uwe gemeenschap afvallen, daar er geen kooru zonder kaf is, geen wijn zon-

der droesem, geene olie zonder bezinksel. Uw huis is niet beter dan dat v^an

Abraham , waarin Izaak en Ismaël zamenwoonden , en uwe vergadering is niet

heiliger dan die van Christus en de Apostelen , uit wier getal de zoon des

verderfs verloren ging. O mijne hartelijk beminde Broeders ! laat u niet ligt

aftrekken van uwe bemoeijingen voor uwe arme leerlingen , en houdt niet op

de zonen van Christus op te kweeken , maar vergadert als Ruth de aren ach-

ter de maaijers, en laat met de Apostelen de overgebleven brokken niet ver-

loren gaan, en geeft acht op het woord der waarheid: die niet met mij is,

is tegen mij, en die niet met mij vergadert, verstrooit!"

Zoo schreef Brugman den 6<Jen November 1470, en in September van het

volgende jaar , zijnen laatsten brief, dien aan Egbert , rector van Florens huis

aldaar , maar door eene andere hand. Hij schetste zich zelven als „ een arm

,

oud man, bevende van zwakte." „De palen van de brug," schreef hij, „zijn

vergaan, en voor uw Brugmannetje blijft niets meer over dan ten grave te

dalen." Maar zijn geest was nog helder en zijne liefde voor de Broeders

I. 58
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even vurig als vroeger. Dat getuigt zijne verzekering: „Ware ik een prelaat

geweest , ik zou u met goede privilegiën hebben voorzien ; ware ik een aardsch

vorst of met eenige magt bekleed geweest in de landen uwer inwoning, ik zou

uw huis hebben bewaakt , al had het mijn bloed moeten kosten. Maar wat

vermag ik , een onwaardige en de minste onder de Minderbroeders , zonder eenig

gezag ? Mijn rijk is niet van deze wereld. Zoodat mij niets overschiet dan te

weenen en te bidden." — „ Vaartwei !" dus eindigt hij : „ Vaartwei in den

Zoon der Maagd, groent blijde , bloeit liefelijk, draagt altijd voorspoedig

vrucht in de genade!"

Zoo hartelijk en nederig de grijsaard schreef, was hij gedurende zijn

geheele leven in zijne verschillende betrekkingen geweest, waardig om al-

gemeen betreurd te worden , toen hij in 1473 stierf. Veertien jaren later

werd het convent, dat buiten de Heessenpoort stond, binnen de stad verlegd.

Zijn graf werd geopend , en in het nieuwe klooster ontving zijn gebeente eene

andere rustplaats ; maar zijn schedel , onder het hoogaltaar bij de relieken der

heiligen gelegd, deelde in 1566 in de algemeene verwoesting door de dolzin-

nigen, die met beelden- en reliekenstorm de Kerkhervorming hebben benadeeld.

Tot de heiligen is Brugman alleen door den Franschen Minderbroeder

Arturus gerekend , die hem in zijn martelaarsboek der Franciskanen , ander-

halve eeuw geleden, onder de gelukzaligen (beati) of heiligen van den tweeden

rang heeft genoemd. Daarmede is dan ook de spot gedreven en zeker met

meer regt, dan waarop hem de profetische gaven werden betwist , die de over-

levering hem had toegekend en waardoor zich velen onderscheiden hebben,

die bij eene oordeelkundige beschouwing van het verledene op de tee-

kenen des tijds voor de toekomst letten. Van zijne profetiën weten wij echter

niets, maar vermoeden, dat hij in het algemeen groote rampen voor het volk

en ketterij en scheuring iu de Kerk zal voorspeld hebben. Immers het zon-

derlinge blad in de 18<* eeuw door de Le Long uitgegeven, en waarvan de titel

is: „Waarlijcke voorzegginge van J. Brugman," en „ De twaalf proplieterende

tongen" op zijn' naam te Keulen gedrukt, zijn van een' te beuzelachtigen inhoud,

dan dat wij daarvan de echtheid durven erkennen , ofschoon er spreekwijzen in

voorkomen , die zeker in zijn' mond zijn geweest , bijvoorbeeld : „ Brugman

zoekt zielen en ik zoek geld." Dit spreekwoord is echter niet zoo algemeen

in gebruik gebleven, als het bekende: „Hij kan praten als Brugman."

Toch heeft die bekendheid zijne verdiensten niet tegen miskenning en

geheele vergetelheid kunnen beschermen. Immers de geschiedschrijver Brandt

heeft hem gebrandmerkt als „ een man , hard van voorhoofd , stijf van kaken

,

glad van tong, die de goede gemeente wist te belezen." De onbekende

schrijver der „Levens van beroemde mannen" in de vorige eeuw, heeft dien

„stijfkakigen en gladtongigen" zelfs tot „een' dwaas" gemaakt, „een' monnik

zonder letteren, een' man met labbere lippen , zonder zout, louter te belag-
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chen, een ledig hersenbekken." Geen wonder dus, dat Collot d'Escury in

zijn werk „ Hollands roem in hunsten en wetenschappen" hem „ een' dweeper

en bedrieger" noemende, volgen liet: „Wenden wij ons af van dat ergerlijke!"

Gelukkig voor de nagedachtenis van Brugman , dat anderen zich niet af-

gewend en de vruchten van hun onderzoek tot regtvaardiging van den belas-

terden man medegedeeld hebben. Het oordeel der nakomelingschap , waardoor

zijne eer is hersteld, berust op de voorlichting van zijnen jongsten levensbe-

schrijver , die hem in het licht van zijnen tijd heeft beschouwd , en wien

wij gaarne dankbaar toestemmen:

„ Brugman is een man des volks geweest, meer misschien dan eenig an-

der , die ooit binnen de grenzen van ons vaderland heeft omgewandeld. In

zijne jongelingsjaren heeft hij met de kinderen des volks gedwaald en gezon-

digd ; in mannelijken leeftijd heeft hij zich met de beteren des volks van

den boozen weg bekeerd, en de geestelijke rigting gevolgd, welke door de

meesten hunner de beste werd geacht. Lid eener monnikenorde , welke door

het volk het hoogst vereerd werd, heeft hij die orde ten voordeele des volks

trachten te zuiveren. Voor het volk heeft hij gepredikt , voor het volk zijne

stichtelijke boekskens geschreven , voor het volk zijne vrome zangen aange-

heven. — Maar had Brugman zijn hart aan Christus geschonken , zijn hoofd

had hij aan de Kerk gelaten , aan de zeer onvolmaakte en verdwaalde Kerk

,

haar aangematigd gezag in de zaak des geloofs en hare onevangelische hiër-

archie. — Hij was een Christen, aan wien het ten duidelijkste zigtbaar was,

hoezeer de Kerk de hervormers der zestiende eeuw behoefde , om tot eene

meer krachtige en volledige rigting te kunnen geraken.

De menigte uit den slaap „ waarin zonde en wereldzin haar nog gedompeld

hielden ," wakker te schudden , opdat zij haren boezem opende voor den zegen

der godsdienst , dat was ook Brugmans roeping , en wij hebben het gezien —
hij heeft haar naar zijn vermogen vervuld."

F. J. DOMELA NiEUWENHUIS.
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ZESDE TAFEREEL.

JOHAN WESSEL GANSFORT, DE WEGBEEEIDER DER HERVORMING

IN NEDERLAND.

In eene der meest afgelegen cellen van liet klooster op den St. Agnieten-

berg, ongeveer een lialf uur van Zwolle gelegen, waren in het jaar 1440

twee mannen bijeen. Beiden waren in liet eenvoudig kloostergewaad gekleed

en bij beiden klopte er een vroom en opregt hart onder. Toch bestond er

tusschen beider geestesrigting een onderscheid , grooter dan het zamenzijn in

die zelfde kloostercel zou kunnen doen vermoeden
,
grooter dan zij zich zelven

bewust waren. De een was een grijsaard , die het zachte dweepende oog met

zooveel innige vroomheid ten hemel hield geslagen , dat we in hem aanstonds

den beroemden Thomas van Kempen herkennen, die in dit stil verblijf de

rust , die hij zocht
,
gevonden had „ in een hoexken met een boesken." Met

innige vereering hield de ander, een jongeling van even twintig jaren, het oog

op den eerbiedwaardigen grijsaard gerigt. Hij behoorde tot de weinigen onder

de leerlingen van de school der Broederen des gemeenen levens te Zwolle,

wien het vergund was tot de cel van Thomas te worden toegelaten. En zoo

één — dan was hij die onderscheiding ten volle waardig.

Want met zeldzame gaven van hoofd en hart was hij gezegend geworden.

Al was zijn gang kreupel , — al werd de schoonheid zijner groote scherpzin-

nige oogen zeer verminderd door eene buitengewone mate van kortzigtigheid —
al had hij geld noch goed in de wereld — niettegenstaande al die uiterlijke

nadeelen , of liever juist daardoor — had zich in dien jongman een krachtige

zelfstandige geest gevormd, die, door dorst naar kennis aangeprikkeld en door

een vroom gemoed geleid , hem eenmaal den eeretitel van „ het licht der we-

reld" zou doen verwerven. "Want hij droeg den beroemden naam , aan het hoofd

van dit tafereel geplaatst, Johan Wessel Gansfort.^) Maar nu — nu was hij

nog maar een arme, ouderlooze knaap, die geheel alleen stond in de we-

reld. Keeds op zeer jeugdigen leeftijd had hij beide zijne ouders verloren,

1) Volgens sommigen een spotnaam, zinspelende op Wessel's kreupelen gang, ook

wel goezevoet of ganzevoet geschreven. Volgens andereu de naam van een vlek in West-

falen , waarvan zijn geslacht afkomstig zou zijn. Dat Wessel dien naam niet alleen

heeft gedragen , daarvoor schijnt te pleiten het wapen der Wessels (eene gans) , uitge-

beiteld in den voorgevel van het huis waar onze Wessel werd geboren
,

gelijk het nog

in de Heerenstraat te Groningen aanwezig is.
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die , tot den eenvoudigen burgerstand belioorende ,
(zijn vader , Herman

Wessel, was een bakker te Groningen), hun eenig kind onverzorgd hadden

achtergelaten. Gelukkig was zijne moeder vermaagschapt aan het niet onaan-

zienlijk geslacht der Clantes, waarvan eene, Oda of Ottilia genaamd, zich

zijner aantrok, en hem, tegelijk met haren zoon, te Groningen deed onder-

wijzen. Het bleek echter weldra dat de begaafde knaap aan betere geeste-

lijke spijze behoefte had , dan zijne vaderstad hem , toen ter tijde , kon aan-

bieden. In de beroemde school der Broeders des gemeenen levens te Zwolle

zou hij dus eene opvoeding gaan voltooijen, die reeds nu meer dan gewone

vrucht beloofde. Maar ook hier zou hij niet vinden wat hij zocht. De na-

men zijner onderwijzers heeft de geschiedenis met stilzwijgen voorbijgegaan.

Maar het is niet waarschijnlijk , dat hij op de Broederschool te Zwolle veel meer

dan eene oppervlakkige kennis van het Latijn en der kerkvaders zal hebben

opgedaan. Doch wat hij er welligt niet zocht en toch een' blijvenden invloed

op zijn volgend leven zou uitoefenen — dat was de Bijbel , door de broeders

met onvermoeiden ijver afgeschreven, en, zoo niet geheel verstaan, toch met

ernstige vroomheid in praktijk gebragt. Daar was nog een ander kostbaar

boekske, dat, naast den Bijbel, wel het meest verspreid, duizenden van vrome

gemoederen gesticht heeft , de „ Navolging van Christus." Wessel erkende

later zelf, hoeveel hij aan dit boekske te danken had, „dat" zegt hij, „hem

de eerste aansporing tot vroomheid had gegeven."

En wie was er beter geschikt , om hem bij de lezing tot leidsman te ver-

strekken dan de man, die zoo geheel door denzelfden stillen, afgetrokken geest

was bezield, dat men hem eeuwen lang voor den schrijver zelven heeft ge-

houden , den vromen kanonik van het St. Agnieten-klooster , Thomas van

Kempen. Of Thomas werkelijk voor den schrijver te houden is, en juist

toen "Wessel zich op de Broederschool bevond, zijn werk ten einde bragt,

zoodat deze een van de eerste lezers geweest moet zijn, ^) — of Wessel dus

door Thomas tot de „Navolging" is gebragt, dan wel dit hem tot Thomas

voerde — dit alles is hoogst onzeker. Maar genoegzaam zeker is het, dat

Wessel Thomas niet alleen gekend en meermalen diens klooster bezocht

heeft, maar zelfs, dat er tusschen beiden eene zeer vriendschappelijke be-

trekking , niettegenstaande verschil van leeftijd en geestesrigting , bestaan

heeft. Zelfs schijnt de vrome jongeling zich zóó zeer tot zijnen grijzen vriend

aangetrokken gevoeld te hebben , dat hij er ernstig over dacht , de klooster-

gelofte af te leggen en met Thomas hetzelfde verblijf te deelen.

Toch was er over Wessel „ altijd iets bijzonders geweest , waardoor hij
,

1) Gelijk Hardenberg in zijn leven van Wessel verhaalt, verg. Ulmann «Reformatoren

vor der Reformation." Deel II. p, 295. Over den strijd aangaande den schrijver der «Na-

volging," dien wij hier slechts konden aanstippen, Ulmann t. a. p. bl. 700; verg. Renan,

Etudes d' Histoire Eeligieuse, blz. 316.
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reeds als knaap , van alles wat bijgeloof was , een' innerlijken afkeer had." Dit

had zicht nog meer ontwikkeld , toen hij aan de gestrengere leefwijze der

Broeders zich moest gewennen. En al had hij den ruigharigen gordel en het

geschoren hoofd , met den monnikskap bedekt
,

gewillig aangenomen ; al aar-

zelde hij niet , het geringste huiswerk bereidwillig te verrigten — toch werd

met eiken dag het bewustzijn levendiger in hem, dat daarin niet het ideaal

van een Christelijk leven kon verscholen zijn, en begon hij te gevoelen, dat

hij tot andere dingen was geroepen. Telkens en telkens meer, had hem bij

zijne bezoeken aan Thomas de angstvalligheid gehinderd , waarmee deze de kloos-

terregels waarnam en anderen tot nakoming er van zocht op te wekken.

Ook nu , op den dag waarop wij beiden het eerst bijeen vonden , had hij

met groeten aandrang zijn' jeugdigen kweekeling op de noodzakelijkheid ge-

wezen, om door kastijding en vasten het ligchaam geschikt te maken tot eene

woonstede Gods.

Maar voor een' oogenblik was de bewonderende uitdrukking van des jon-

gelings gelaat verdwenen, en — na eene wijle zwijgens, sprak hij met een'

ernst en een vuur, die Thomas verwonderd hem deden aanzien: „Gave

God, vader! dat ik steeds rein en nuchter moge leven, en mij moge spenen

van zonde en hartstogt
!"

Wel mogt de gijsaard verwonderd opzien ! Want het was de adem van

den nieuwen tijd , de geest der hervorming , die hier het middeleeuwsche

Katholicisme in het aangezigt weerstond. De vrije persoonlijkheid, die, zich

zijner gemeenschap met God bewust geworden , tegenover den uiterlijken

vorm , het wezen en het regt des geestes handhaaft.

Van dien zelfden geest getuigde ook de onbeschroomdheid , waarmede hij de

vereering van Maria bestreed, door Thomas met toenemenden aandrang hem

aanbevolen. „Vader!" zoo luidde eenmaal zijn bezonnen antwoord, „waar-

om voert gij mij niet liever aanstonds tot Christus, die toch alle vermoei-

den en beladenen zoo vriendelijk tot zich riep?"

Voor beiden waren deze en dergelijke zamensprekingen van groot gewigt.

Onwillekeurig bewonderde Thomas dien jongen man, die aan een zoo vroom

gemoed een' zoo vrijen geest paarde. Zelfs verhaalt men, dat het aan den in-

druk , dien Wessel op hem achterliet , zou te danken zijn
, „ dat hij later in

vele zijner geschriften verandering bragt , zoodat ze nu met minder men-

schelijk bijgeloof zijn bezoedeld."

Maar op Wessel vooral lieten deze gesprekken een' diepen indruk achter.

Hij had nu zijne eigene krachten leeren kennen , en — waar hij vroeger ge-

weifeld had — was hij zich nu helder bewust geworden , dat noch in het vrome

maar bekrompen geloof zelfs van een' Thomas , noch in de eentoonige , bij-

geloovige sfeer van het kloosterleven, zijne plaats was. Uit zijn' Bijbel sprak

reeds een andere geest tot hem, dan hem tegenwoei in zijne omgeving.
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Het kon niet wel anders of de rigting door Wessel's geest genomen, moest

den Broederen niet lang geheim blijven. In zijne dagelijksche gesprekken

,

had menig vrijmoedig woord reeds tot bedenkelijk lioofdsclindden aanleiding

gegeven. Maar toen hem de taak werd opgedragen — in het Broederhuis

aan enkele der uitstekendste leerlingen toevertrouwd — om aan anderen on-

derwijs te geven ; toen ook in zijne lessen , menig gevoelen begon door te

stralen, in strijd met hetgeen hun nog heilige waarheid was, werd Wessel

hoe langs zoo meer met een ongunstig , wantrouwend oog aangezien.

Hieruit schijnen onaangenaamheden ontstaan te zijn , die hem zelfs tot het

vervaardigen van een verdedigingsgeschrift aanleiding gaven , en zijn besluit tot

rijpheid bragten , om het Broederhuis te verlaten en — als zoo velen deden ,—
enkele der meest beroemde hoogescholen te bezoeken.

Maar waarheen ? Er behoorde waarlijk moed toe voor den kreupelen , ar-

melijk gekleeden jongeling , om — als de dolende ridder der vroegere tijden —
zijn' zwerftogt te beginnen. Maar de dorst naar waarheid , die in hem brandde

en te Zwolle meer opgewekt dan voldaan was ; de zucht om zich te onder-

scheiden op die groote tournooi-velden van den geest, waar de strijd door ge-

heel Europa met belangstelling werd gadegeslagen ; de bewustheid der ha hem

sluimerende krachten , dit alles deed hem iedere zwarigheid gering achten.

Na zijn' trouwen vriend, Johan van Keulen, te hebben vaarwel gezegd, die

in het kleine huis , dat zij te Zwolle met andere leerlingen der Broederschool

bewoonden ^) , eene aangrenzende kamer had gehad
, „ wien hij in de Godge-

leerdheid , maar die hem in de vroomheid had onderwezen" — begaf hij

zich naar Keulen.

Het was niet alleen de roem der Godgeleerde school aldaar , de vermaard-

heid van mannen als Albert de Groote en Duns Scotus, uit haar voortgeko-

men ; het woelige leven der groote stad , waarheen al wat in Duitschland

door kunstzin en geleerdheid uitmuntte, als in één brandpunt zich ver-

eenigde — wat hem de eerwaardige bisschopsstad deed verkiezen. De aan-

leiding lag voor Wessel — onbemiddeld als hij was — voor de hand. Een

zekere Laurentius van Beringen , Domheer te Keulen , maar van Groningen

afkomstig , had kort te voren de naar hem genoemde Laurentius-beurs ge-

sticht; eene soort van voorbereidende inrigting , naauw aan de hoogeschool ver-

bonden, waarin Wessel, als geboren Groninger, eene gereede opneming hoopte

te vinden en ook werkelijk vond.
''

Met al de kracht van zijn' kloeken geest legde hij zich hier op de beoefe-

ning der wijsbegeerte , en nadat hij zich hierin , zonder al te groote inspanning

,

1) Ten tijde van Wessel was het aantal der leerlingen zoo tahijk , Jat zij verschil-

lende huizen moesten betrekken, die onder een' „Procurator" geplaatst waren. Wessel

stond met vijftig medediscipelen onder het opzigt van den Procurator Rutger van Doe-

tenghen.
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den graad van Magister verworven had — meer bepaald op de Godgeleerd-

heid toe. Maar het was teleurstelling op teleurstelling die hem wachten zou.

In plaats van meer wetenschappelijke leiding te vinden dan bij de vrome

broeders te Zwolle, beklaagt hij zich, dat hij niets dan eene oppervlakkige

behandeling van de beroemde , streng kerkelijke scholastieken , Thomas Aquinas

en Albertus Magnus te hooren kreeg. „ Zoo iemand met hen middelmatig

teregt kan komen", zoo laat hij zich minachtend uit , „ dan kan hij gemakke-

lijk een Keulsch Magister worden."

Wanneer men zich hierbij herinnert, hoe toen reeds de Godgeleerdheid

te Keulen dat bekrompen, stationaire karakter had aangenomen, wat haar

later tot den zetel van onverdraagzaamheid en ketterjagt maken zou, zoo

begrijpt men ligt, hoe weinig de vrije geest van Wessel, dorstende naar de

levende stroomen der waarheid, zich hier moest bevredigd gevoelen. Maar

hij was de man niet om zich met lijdelijke onderwerping in zijn lot te schikken.

Hij zou nu zich zalven een' weg banen en zoeken totdat hij gevonden had, wat

nog in een' nevelige verte hem voor de oogen schemerde. Een' tijd lang werd hij

op de banken der school , waar hij vroeger zoo getrouw te vinden was
,
gemist.

Had hij Keulen verlaten? Neen! maar hij was bij de dooden gaan zoeken,

wat de levenden hem niet geven konden.

Dagelijks kon men hem nu den Rijn zien oversteken naar het tegenover-

gelegen stadje Deutz. Daar had hij in de bibliotheek van het Benedictijner

klooster de schriften gevonden van den in 1135 overleden abt Rupert of

Ruprecht , die hem bijzonder aantrokken. Uit zijne geschriften sprak niet alleen

innige godsvrucht , maar, geheel in tegenspraak met de toen heerschende denk-

beelden, werd door Ruprecht alles tot den Bijbel teruggebragt , deze zelf-

standig verklaard, en daardoor menig gevoelen geoppeixl, dat in strijd met

de kerkleer, maar daarom juist voor Wessel te aantrekkelijker was. Hij kon

zich aan zijn' nieuw gevonden schat bijkans niet verzadigen. De schriften

van Ruprecht werden niet alleen herhaaldelijk door hem gelezen, maar hij

maakte er zeer uitvoerige uittreksels van, die, vermeerderd met hetgeen hij

op de overige Keulsche bibliotheken merkwaardigs vond, in een groot dag-

boek werden opgeteekend, dat hij met den eigenaardigen naam van de

„ Groote Zee" (Mare magnum) bestempelde en steeds bij zich had. Ongeluk-

kig is het voor een groot deel verloren gegaan, anders zou het eene onschat-

bare bijdrage voor den gang der wetenschappelijke ontwikkeling van Wessel

en zijn' ganschen tijd hebben kunnen opleveren.

Één hinderpaal was er nog voor Wessel te overwinnen , zou hij zijn doel

,

eene juiste kennis der Heilige Schrift, bereiken. Hij kende noch Grieksch

noch Hebreeuwsch. Gelukkig bevonden zich juist te Keulen eenige ge-

vlugte Grieken, die den begaafden jongman gaarne de behidpzame hand

boden, om, naar zijne eigen uitdrukking, „al kwam hij van hen niet veel bij-
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zonders te -weten , toch zooveel te leeren , dat men hem , door middel van den

Griekschen tekst, geen rad meer voor de oogen draaijen kon."

Ook met het Hebreeuwsch schijnt hij hier onder leiding van enkele ge-

leerde Israëlieten een' aanvang gemaakt te hebben.

Hoe krachtig onder dit alles zijn gevoel van zelfstandigheid tegenover

zijne leermeesters moest toenemen, laat zich denken. Spoedig deed hij dan

ook — tot hunne lessen teruggekeerd — hen op eene onaangename wijze

zijne tegenwoordigheid gevoelen, door hun in het openbaar, met buitenge-

wone vrijmoedigheid , vragen voor te leggen , waarop ze doorgaans niet veel

liadden te antwoorden. Hij werd door hunne nederlagen al stouter, en ze

waren blijde , toen die vrije Fries , met het hoog gewelfde voorhoofd en die

spotachtig geplooide lippen, hen en hunne dorre geleerdheid met rust liet

en uit Keulen vertrok.

Maar hij was niet meer de arme onbekende ^-reemdeling , zoo als hij de

stad eenige jaren vroeger was binnengekomen. Zijne buitengewone bekwaam-

heid had reeds zoo zeer de aandacht tot zich getrokken, dat hem van wege

den keurvorst van den Paltz, een leerstoel te Heidelberg werd aangeboden.

Maar hij weigerde. Eene zoo rustige betrekking kon nog weinig aantrekke-

lijks hebben voor zijn gemoed, dat, brandende van eerzucht, maar bovenal,

niet tevreden met de halve waarheid die hij had gevonden , niet rusten zou

voor dat hij in de geheimen der wijsbegeerte ingewijd , en toegerust met al de

hulpmiddelen, die de wetenschap van zijn' tijd hem kon aanbieden, tot die

Evangeliesche waarheid gekomen zou zijn, die als eene lichtende morgenster

voor zijn gemoed begon op te gaan.

Na in het vaderland zijne zaken geregeld te hebben, en een kort verwijl

aan de jeugdige Leuvensche hoogeschool, ging hij naar Parijs. D^ar had-

den de beroemdste denkers van hunnen tijd ; daar had een Abailard , een Peter

d'Ailly, een Gerson, voor wien vooral Wessel grooten eei'bied koesterde,

geleefd en gewerkt. Daar waren voor hem, die er zich wist te onderscheiden

onder de menigte der zamengevloeide geleerden , een wereldberoemde naam

,

en — door de invloedrijke nabijheid van het Fransche hof — de hoogste eer-

ambten te verkrijgen. Daar was nu op wetenschappelijk gebied op nieuw de

strijd ontbrand , die de tweede helft der middeleeuwen in spanning hield ,
—

de strijd tusschen de twee wijsgeerige scholen der Nominalisten en Eealisten.

De eersten beweerden, dat de algemeene b'égrippen geene werkelijkheid

hebben dan alleen in ons denken en niets meer zijn dan een naam; dat, om

een bekend voorbeeld te bezigen , de menschheid wel als geheel gedacht

werd, maar alleen werkelijk bestaan had in de individuen zelven. De twee-

den , de Realisten daarentegen , meenden , dat deze begrippen wel degelijk een

werkelijk (reëel) bestaan hebben ook buiten ons denken en bijvoorbeeld de mensch-

heid een wel niet tastbaar, maar daarom niet minder werkelijk bestaan had, onder-

I. 59
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scheiden van dat der enkele personen. Hoe onbelangrijk nu deze strijd (schoon

ze tot heden toe telkens zich op nieuw voordoet) aan velen moge toeschijnen

,

in dien tijd was er bijna geen wetenschappelijk man van eenigen naam , die

er geen levendig aandeel aan nam. Reeds daarom kon Wessel hem met geen

onverschillig oog aanzien. Maar er was meer.

Sedert de strijd van zuiver wijsgeerig op godgeleerd gebied was overge-

bragt, en op de hoofdleerstukken der Kerk toegepast, had het Nominalisme,

herhaaldelijk door de Kerk veroordeeld en vervolgd , eene meer vrije, der Kerk

vijandige, rigting aangenomen. Het gevolg er van was dat, minder als een

noodwendig gevolg van hunne eigenaardige leer- en denkwijze, dan wel van

den geest, die de partij der Nominalisten bezielde, de meesten ^) die der Hervor-

ming gunstig waren en de gebreken der Kerk inzagen, zich bij hen aansloten.

Dat Wessel , naar zijne geheele geestesrigting , hun geestverwant , en niet der

Eealisten was, lijdt geen' twijfel. Maar tot nog toe had hij alleen van de

groote Realistische meesters gehoord , en toen hij naar Parijs ging , was hij

nog zoo van hunne leerstellingen vervuld, dat hij zelf verklaart , met het doel

op reis te zijn gegaan, om de onwaarheid van het Nominalisme aan te toonen.

Zelfs laten enkele geschiedschrijvers Wessel eene vrij groote rol spelen bij

de willekeurige onderdrukking , die de Nominalisten omstreeks 1473 , van de

zijde van het Fransche hof, moesten ondervinden.

Dit laatste berigt moet om meer dan ééne reden verworpen worden.

Het was toch slechts voor zeer korten tijd , dat de Realisten zich in een' zoo

bekwamen bondgenoot niogten verheugen. „Ik was," zoo schrijft hij later aan

een' vriend
, „ ik was als een frisch en wel toegerust kampvechter naar Parijs

getogen om twee beroemde landgenooten , die tot de Nominalisten behoorden , in

verwarring te brengen en tot mijne partij over te halen. Dit was nu wel zeer

overmoedig van mij ; maar daar ik onder het strijden met sterkeren dan ik was

,

mijne eigene zwakte gevoelde , ben ik , eer drie maanden verloopen waren , van

denkwijze veranderd."

Sedert bleef Wessel, hoewel hij zich ten allen tijde bereid verklaarde,

na grondige weerlegging , van gevoelen te veranderen , aan de school der

Nominalisten getrouw, wier meer vrije rigting, strenge wetenschappelijkheid

en stoute leerstellingen voor zijnen geest zeker wel de natuurlijkste atmosfeer

opleverde , en hem met de meest verlichte mannen van zijnen tijd in aanra-

king brengen moest.

De kring, waarin Wessel zich te Parijs bewoog, mogt waarlijk uitstekend

heeten. Daar waren Johannes Reuchlin en Rudolph Agricola, toen nog op zeer

jeugdigen leeftijd, aan wien de herleving der oude letterkunde later zóó veel

zou te danken hebben. Vooral met den laatsten was Wessels omgang zeer

1) Niet allen evenwel ; WicUffe , Huss en Hieronymus van Praag bijvoorbeeld helden

tot het Realisme over.
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vriendschappelijk, en, in het laatst van zijn verblijf te Parijs, werd de grond

gelegd voor die vriendschap , die
,
gelijk we later zien zullen , in het vaderland

werd vernieuwd en versterkt , en vooral voor Agricola van onberekenbaren

invloed was. Daar waren twee anderen zijner landgenooten , Hendrik van

Someren en Johan van Picardiën, beiden zijne leermeesters. De eerste was

het waarschijnlijk, die hem in een' anderen, aanzienlijken kring binnenleidde

;

tot Bessarion, kardinaal en een man van groote geleerdheid en invloed, en deze

bragt Wessel wederom in aanraking met den geleerden Frans van Roveren

,

toen nog generaal der Minorieten, later als Sistus IV tot Paus verheven.

Geen wonder dat Wessel, zoo ruimschoots in de gelegenheid om zijnen

geest naar alle zijden heen te ontwikkelen
,
geruimen tijd — men spreekt van

zestien jaren— in Parijs vertoefde. Dat hij zich aan den tragen gang der studiën

,

die tot den doctorsgraad geleidden en tien jaren duren moest, heeft onder-

worpen, is niet denkelijk. Later althans werd , — gelijk we zien zullen —
door zijne vijanden het gemis van den doctorstitel als een middel gebezigd

om hem van het onderwijs te weren. Wat door sommigen zijner lofrede-

naars wordt vermeld, dat hij den driedubbelen doctoralen graad in de godge-

leerdheid , regten en medicijnen zou hebben verworven , moet dus op rekening

dier opsierende sage worden gesteld, die uit enkele in scherts daarheen ge-

worpen woorden, aanleiding heeft genomen om Wessel reizen naar Grieken-

land, zelfs naar Egypte, en een roemvol aandeel aan het bekende concilie

te Bazel toe te dichten. Het een al even onwaarschijnlijk als het ander. ')

Wessel heeft trouwens andere aanspraken op den roem , die zich gedurende

zijn langdurig verblijf te Parijs steeds meer begon te verbreiden. Het waren vooral

de veelvuldige openbare twistgesprekken , waarbij hij gelegenheid had , zijne vrije

overtuiging aangaande de gebreken der Kerk, over den Aflaat en het Vagevuur,

over de magt van den Paus en zijne onfeilbaarheid , met eene stoutheid en scherpte

uit te spreken, die hem van zijne vijanden den dubbelzinnigen eerenaam van

„ Meester in de tegenspraak " (Magister Contradictionis) deed verwerven.

Omstreeks het jaar 1470 verliet hij de stad, waar hij van jongeling een

krachtig man was geworden.

1) Op het altijd weer herhaalde aanhalen van de groote scholastieken , vooral van Thomas

Aquinas, plagt Wessel, in het bewustzijn van zijn beter inzigt, niet zelden te antwoor-

den: „Thomas was een doctor? nu goed! Ik ben ook een doctor. Thomas kende iiaau-

welijks Latijn en slechts deze ééne taal; ik ben met de drie hoofdtalen vertrouwd.

Thomas heeft naauwelijks de schaduw van Aristoteles gezien; ik heb den Griekschen

Aristoteles onder Grieken gelezen"; waarschijnlijk doelende op zijn' omgang met vele ge-

leerde Grieken. — Aan een' leerling, die hem lastig viel, antwoordde hij eens: „wacht

tot ik voor de tweede maal uit Egypte terugkom." Uit deze scherts heeft men tot

eene reisnaar Egypte besloten, waarvan Wessel zelf met geen enkel woord gewag maakt.

Wat eindelijk zijn aandeel aan het concilie te Bazel betreft, zij hier vermeld, dat Wessel

omstreeks 1475 Bazel zeer vlugtig bezocht. Het concilie, gelijk men weet, sloot zijne

zittingen 14 Mei 1443. Wessel was toen ongeveer 23 jaren oud.

59*
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Zijne godsdienstige en wetenschappelijke overtuiging had zich nu voor goed

gevestigd. Dat een zoo stoute geest , wien eene zekere twijfelzucht eigen was

,

die hem in het laatst zijns levens nog menige bange worsteling veroorzaakte

,

niet zonder groeten strijd er toe geraakte , laat zich vermoeden. Maar de waar-

heid, door hem verki'egen, mogt dan ook ten volle zijn eigendom heeten. Toch

was het streven naar verdere ontwikkeling een zoo onuitwischbare trek in zijn

karakter, dat hij op nieuw tot het bezoeken der beroemdste hoogescholen

ook buiten Frankrijk besloot. Het eerst wendde hij zich naar Italië , waarheen

zich uit alle landen diegenen begaven, die aan de beweging voor de weer

herlevende oude Letterkunde , voor de kunst uit haren middeleeuwschen droom

ontwaakt , — deel namen. Maar dit was het niet wat Wessel er juist heen

trok. Zijn geest was te zeer op wijsbegeerte en godgeleerdheid gerigt, dan dat

hij voor de schatten van kunst en natuur , die Italië hem aanbood , een ge-

opend oog zou gehad hebben. Maar daar was Rome, waar hij zich door eigen

waarneming van den zedelijken toestand der hoogste kerkedienaars kon vergewis-

sen. Daar was Florence, waar de wijsbegeerte van Plato met geestdrift werd

beoefend, en hare welsprekendste verdedigers vond, tegenover die van Aris-

toteles , elders in Europa nog van het hoogste gezag. Voor den eersten , als een

geest zoo naauw aan het Christendom verwant , had Wessel altijd eene groote voor-

liefde gekoesterd. Hij was nu in de gelegenheid zijne geschriften beter te

leeren kennen , door den omgang met de geleerde Grieken , die Italië over-

stroomden , en vooral van zijn' ouden vriend Bessarion , even geleerd en even

mild begunstiger van kunsten en wetenschappen, als hun gemeenschappelijke

vriend Frans van Roveren, die thans, in 1471, het doel van zijn streven,

den stoel van Petrus, had bereikt.

Deze bleef, als Paus, Wessel zeer genegen. En al schijnt er juist niet de

grootste sympathie bij dezen bestaan te hebben voor den geleerden maar ligt-

vaardigen Sixtus , een' zoo magtigen beschermer tegenover zijne talrijke benij-

ders, was Wessel verre van te versmaden. Hoe weinig hij echter bij deze

verhouding zijne zelfstandigheid en zedelijk overwigt inboette, kan uit het

volgende blijken.

Onder hen , die den nieuwen Kerkvoogd hunne hulde kwamen bewijzen , be-

hoorde ook Wessel. Het zij uit welwillendheid, of wel om de onaangename be-

wustheid zijner zedelijke minderheid te verdringen — hoe het zij, Sixtus lokte

zijnen ouden vriend uit, hem om eene gunst te verzoeken.

„ Heiligste Vader! " sprak Wessel , met die mengeling van hoogen ernst en

ironie , die aan zijn gelaat eene zoo eigenaardige uitdrukking gaf, „ gij weet

dat iJc nooit naar groote dingen gestreefd heb; maar daar g^j thans de plaats

van oppersten Priester en Herder op aarde bekleedt, zoo wenscli ik dat gij

dien naam met eere zult dragen , en uw heilig ambt zóó zult waarnemen , dat

,

wanneer eenmaal die Opperherder komt, wiens hoogste dienaar gij hier be-
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neden zijt , Hij dan zeggen moge : ,. Kom ,
gij vrome en geti'ouwe dienstknecht

,

ga in in de vreugde uws Heeren," en gij daarop getroost moogt zeggen : „ Heer !

vijf talenten hebt gij mij gegeven , zie hier vijf andere , die ik bovendien gewon-

nen heb.""— Arme Sixtus ! wat kon hij anders doen , dan het tamelijk scherpe

antwoord geven: „dat hij zelf daar wel voor zorgen zou, en Wessel liever iets

voor zich moest vragen." „ Nu," antwoordde deze : „ zoo verzoek ik , dat gij mij

uit de Vatikaansche Bibliotheek een' Griekschen en Hebreeuwschen bijbel wilt

geven." „ Het zal geschieden," sjirak de Kerkvoogd, en — den gemeenzamen toon

van vroeger hernemende — voegde hij er bij : „ maar gij , dwaas ! waarom hebt

gij niet om een bisdom of iets dergelijks gevraagd?"

„ Omdat ik dat niet noodig heb ," sprak Wessel — en ging.

De latere handelingen van dezen Kerkvoogd, — hoe ook door kunstzin

uitmuntende — zijne deelname aan de zamenzwering der Pazzi's , zijn nepotisme

en de ligtvaardigheid , waarmede hij zelfs van eeden die nog gezworen moesten

worden, ontsloeg, regtvaardigen volkomen de houding van den zelfstandigen,

streng-zedelijken Fries.

Na een' tijd lang nog zijn' zwerftogt te hebben voortgezet , gaf hij aan de uit-

noodiging van den keurvorst van den Paltz, die hem in 1477 ten tweeden

male eene plaats als hoogleeraar aanbood
,

gehoor , en vestigde zich te

Heidelberg. Maar de godgeleerde faculteit der hoogeschool was minder vrij-

zinnig, dan hare vorstelijke beschermers. Eerst werd aan Wessel de leerstoel

geweigerd , omdat hij den graad van doctor miste. Toen hij zich , ter wille

der goede zaak , aan de letter der wet wilde onderwerpen , eischte men van

hem, dat hij eerst de priesterlijke wijding zou ontvangen. Maar de indruk-

ken zijner jeugd waren te diep gegaan, dan dat hij nu, in zijn achtenvijftigste

levensjaar , zich het geestelijke gewaad zou laten welgevallen.

Hij weigerde tot niet geringe voldoening zijner jaloersche ambtgenooten. Maar

toch hadden ze zich vergist, zoo ze meenden , zijn' invloed geheel te kunnen

buiten sluiten. Als magister in de vrije kunsten kon men hem het onder-

wijs in het Latijn , Grieksch , Hebreeuwsch en de wijsbegeerte niet verbie-

den , en hiervan maakte Wessel ijverig gebruik om zijne denkbeelden aan-

gaande de hoofdleerstukken der Kerk, aan zijne leerlingen mede te deelen.

Slechts enkele jaren mogt hij er werkzaam zijn. Toen was hij gedwongen

voor de onvermoeide partijzucht zijner vijanden te zwichten. Hij verliet Hei-

delberg om , bij het naderen van den ouderdom , nog enkele jaren van rust in

zijn vaderland te slijten.

Toch is zijn verblijf te Heidelberg — hoe kort ook — in de gevolgen

van groot gewigt geweest. De invloed , dien een zoo magtige geest op zijne

tijdgenooten moest uitoefenen , werd door eene reeks van mannen , die zijne

beginselen huldigden, voortdurend versterkt. Want hier was het dat een

Agricola werkzaam was, vooral in het laatst zijns levens , krachtig van Wessels
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denkbeelden doordrongen ; een Dahlberg , een Keuchlin , die allen liet hunne

bijbragten , om Heldelberg tot een' zetel van verlichte en hervormingsgezinde

mannen te maken. Bedenkt men hierbij , hoe groot in de dagen der Her-

vorming, de invloed geweest is, door de Godgeleerde school aldaar, op de

denkwijze onzer vaderlandsche Kerk uitgeoefend, — hoe talrijk het aantal

predikanten was die , vooral onder aanmoediging van Joan van Nassau , uit

Heidelberg overkwamen, om de pas gestichte Nederlandsche gemeenten op te

leiden, — zoo gevoelt men, hoe de heldere geest van Wessel tot zijne

landgenooten heeft kunnen spreken , lang nadat hij gestorven was.

Maar nog schoone jaren van rustige werkzaamheid waren voor hem weg-

gelegd, toen hij, als zestigjarige grijsaard, omstreeks 1480, in het vaderland

terugkeerde. Naar rust mogt hij zeker verlangen, de wakkere strijder, die

aan de geestesbeweging zijner dagen een zoo werkzaam aandeel genomen

hadj die in aanraking was geweest met al wat zijne eeuw opleverde aan

weder ontwaakten kunstzin en wetenschappelijkheid , aan innige behoefte naar

godsdienstige en kerkelijke hervorming , tegenover een zedebederf , waarvan hij

in het weelderige Parijs , maar vooral te Eome , den schrikkelijken omvang

had leeren kennen. Die in zijn veelbewogen leven altijd één doel voor oogen

gehouden had: het zelfstandig veroveren der hoogste en heiligste waarheid.

En nu keerde hij terug als de koopman, die schoone parelen had gezocht en

die ééne parel van onovertroffen waarde had gevonden. De jagende eer-

zucht zijner jeugd, — de twijfelingen, die in zijn gemoed hadden gekampt —
het had zich alles opgelost in de kalme zelfbewuste liefde tot dien God, die

met steeds grootere klaarheid zich in zijn gemoed had geopenbaard.

Maar zijne landgenooten , toen ze hem met niet geringen trots en lioogdra-

vende Latijnche verzen ver^velkomden , zagen in hem in de eerste plaats , den

grooten Wessel, die zich een' wereldberoemden naam had verworven , op wien

Friesland trotsch mogt zijn. Zijne vijanden en benijders zullen trouwens ook wel

niet ontbroken hebben. Maar er waren verschillende redenen , die hem in het

vaderland tamelijk veilig voor hunne lagen deed zijn. Daartoe strekte in de

eerste plaats de bescherming van den magtigen Utrechtschen bisschop David

van Bourgondië. Niet dat er van innige vriendschap sprake kon zijn tusschen

een' man als Wessel en een' David , bij wien menig goed en ernstig voornemen

tot hervorming der gezonken geestelijkheid, tot bevordering van kunst en

wetenschap, door Bourgondiesche weelderigheid werd krachteloos gemaakt;

maar hij schatte Wessel hoog , had aan zijne zedelijke ondersteuning behoefte

,

en het streelde bovendien zijne ijdelheid, met eene zoo beroemde figuur aan zijn hof

te prijken. „Ik weet," schrijft hij hem, „dat velen uw verderf zoeken, maar

dat zal nooit gebeuren , zoo lang ik leef." En Wessel was een te onbevangen

en voorzigtig man om niet in te zien , hoeveel goeds hij door zijn' invloed

kon bewerken , hoeveel kwaads hij misschien voorkomen kon ; eu de omstan-



471

diglieden waren buitendien van dien aard , dat de zoo even aangehaalde verze-

kering van den bisscliop hem buitengemeen welkom moest zijn. Naauwelijks toch

in het vaderland teruggekeerd, vernam hij eene tijding, die hem zeer schok-

ken moest. Een krachtig hervormingsgezind man, die het bijgeloof met on-

gewonen moed , schoon in het oog van Wessel te ruw en te onvoorzigtig , had

bestreden, en hoog bij Wessel stond aangeschreven, Johan van Wesel , was

voor een kettergerigt te Worms gedaagd en — naar men zeide — tot den

vuurdood veroordeeld. Hij verwachtte niets anders , dan dat de ketterjagers

nu ook den Eijn zouden afkomen , om hem voor hunne regtbank te dagen. De

brief, bij dit vooruitzigt , aan zijn vriend Ludolph van Veen , een geleerd

regtskundige geschreven , doet ons geheel den voorzigtigen , berckenenden

Wessel kennen. Hij verzoekt dezen hem met voorlichting en raad bij te staan

bij het hem dreigende proces
, „ waarvoor hij wel niet vreest , maar dat toch

tot veel moeite, onrust, kosten en vooral tot lasterlijke geruchten aanleiding

kon geven." „Ik vrees geen gevaar" zoo eindigt hij, „dat ik voor de reinheid

des geloofs te gemoet kan gaan, zoo de laster slechts verre van mij blijve."

Al zou Wessel dus, waar het er op aankwam, nooit zijne geloofsovertui-

cring hebben vei'zaakt , men gevoelt toch „ dat hij niet uit de stof gemaakt

was, waar de martelaars uit gesneden zijn. "— En het was een zegen voor allen,

die begeerig naar zijn onderrigt uitzagen , dat de wolk afdreef, het proces achter-

wege bleef, en Wessel zich voortaan rustig aan zijne schoone taak kon wijden.

Hij hield zich nu eens in het klooster Aduard , dan weder ( vooral in het

laatst zijns levens ) , in het vrouwenklooster te Groningen , maar het liefst in

het St. Agnietenklooster bij Zwolle op, waar zooveel hem aan zijne jeugd en

zijn' ontslapen vriend Thomas herinnerde; van waar uit hij gewoon was, Vol-

lenhoven te bezoeken, waar bisschop David zijn zomerverblijf plagt te houden.

Waar hij vertoefde , verzamelde zich ook spoedig een kring van geleerde en ver-

lichte mannen om hem heen , die hij door levendig en geestig gesprek , door de

buitengewone duidelijkheid die zijne mondelinge voordragt kenmerkte, door de

innigheid van zijn geloof en zijner liefde , zoozeer aan zich wist te binden

,

dat voortdurende briefwisseling gewoonlijk het persoonlijk zamenzijn afwisselde.

Tot dien vriendenkring — waarvan Aduard, met zijne beroemde door Wessel

ondersteunde kloosterschool wel het middenpunt zal hebben uitgemaakt — behoor-

den : Jacob Hoek , dekaan te Naaldwijk , wien Wessel zijn geschrift over het vage-

vuur opdroeg; Ludolph van Veen, zijn raadsman in regtszaken ; de ridderlijke

vriend der wetenschap , Onno van Cusum , om nu nog van zoo vele vrouwen als

hem hoogschatteden , van zijne leerlingen in engeren zin : Herman Torrentius

,

Gerhard van Cloester en zijn' getrouwen Gosewijn van Halen, te zwijgen.

Maar vooral met zijn' toen reeds beroemden landgenoot Rudolph Agricola,

stond hij in dit tijdperk zijner rust op een' zeer vriendschappelijken voet. Niet-

tegenstaande het verschil in geestesrigting tusschen den levenslustigen , nog
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jeugdigen Agricola , blakende voor alles wat schoon is , en den veel oude-

ren strengen Wessel, wien de Letterkunde slechts middel was tot opsporing

der waarheid — waren ze een' tijd lang dagelijks bijeen.

Met welgevallen kon op zijn' ouden dag de genoemde Gosewijn van Halen,

die in zijne jeugd Wessels bediende geweest was , verhalen „ hoe hij als jon-

geling dikwijls de tafel had toebereid, waaraan beiden waren aangezeten,

en dikwijls met eene lantaren hen naar huis geleid had ; zelfs had hij aan

Agricola wel de schoenen uitgetrokken, wanneer deze wat veel gedronken

had ; want niemand had ooit Wessel beschonken gezien." Dat de inhoud hun-

ner gesprekken echter van meer ernstigen aard waren , dan de verhaalde anec-

dote zou doen vermoeden , blijkt niet alleen uit de woorden van denzelfden

verhaler, „dat hij dikwijls bij hunne vertrouwelijke gesprekken was tegenwoor-

dig geweest, waarin zij de duisternis der Kerk, de schadelijke leer der

goede werken tegenover Paulus, die toch zoo duidelijk de regtvaardiging door

het geloof had geleerd, — beklaagden; maar dit blijkt te over uit den

beslissenden invloed , dien zij op Agricola hadden. Zij voerden hem tot het

vaste besluit, voortaan al zijne krachten aan de beoefening der Heilige Schrift

te wijden. Ongelukkig heeft de dood — hij stierf reeds op drie en veertig-

jarigen leeftijd — hem de gelegenheid daartoe maar al te sjMedig ontnomen.

Het waren trouwens niet alleen zijne getrouwe vrienden op wieu de indruk

,

door Wessel te weeg bragt , blijvend en diep was. Hoe krachtig hij ook op

hen werkte, die van heinde en ver kwamen, om den beroemden meester te

hooren , daarvan wordt ons eene kleine , maar sterk sprekende proeve mee-

gedeeld.

Een zeker leeraar uit Parijs was met Wessel , in het klooster Aduard , aan

de tafel van den abt Hendrik van Rees aangezeten. Begeerig om den be-

roemden geleerde te hooren, van wien hij te Parijs zooveel vernomen had,

vond hij zich niet weinig teleurgesteld, toen deze onder den maaltijd slechts

kort en spaarzaam antwoordde op al de vragen, waarmede hij hem trachtte

uit te lokken.

Maar naauwelijks was de maaltijd afgeloopen , of Wessel noodigde hem be-

reidwillig tot eene zamenspraak uit. En toen de vreemdeling hem de moeijelijk-

ste en ingewikkeldste vraagstukken van wijsbegeerte en godgeleerdheid met

de hem eigene duidelijkheid had hooren uit één zetten — sprong hij van zijn"

zetel op, nam zijne doctorsbarret af, en barstte, zich voor Wessel buigende,

in den uitroep los: „Gij zijt een tweede Alanus , of een Engel uit den Hemel,

of iets anders, wat ik niet noemen wil. Goddank! mijne hoop is niet bedrogen!

niet te vergeefs hebben de Parijsche Sorbonnisten den Meester in de tegen-

spraak bewonderd en gehaat."

Wat was het waardoor Wessel een' zoo magtigen indruk maakte op zijne

tijdgenooten en ook door het nageslacht bovenaan gesteld werd, onder al de
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beroemde Nederlanders, die in het tijdperk, dat der Hervorming onmiddellijk

voorafgaat , haar hebben voorbereid ?

Was het zijne geleerdheid , die niet alleen de monniken te Aduard verstomd

deed staan , als hij hun den bijbel in het Hebreeuwsch voorlas , maar die ook

door de geleerdste mannen van zijn' tijd vrerd hooggeschat?

Maar zijn landgenoot Rudolph Agricola staat als taalgeleerde zeker bo-

•\en hem.

Was het zijn afkeer van het bijgeloof, van aflaat en werkheiligheid , en

wat meer in die dagen den vromen gemoederen ergernis gaf?

Maar Goch en van Wesel hadden die met niet minder vrijmoedigheid

bestreden.

Was het zijn wijzen op de Heilige Schrift als de eenige kenbron der waarheid ?

Maar Geert Groote en de Broeders des Gemeenen Levens , en Thomas van

Kempen zelfs , waren hem hierin voorgegaan

!

Eene korte uiteenzetting van Wessels godsdienstige denkbeelden zal ons hier

het beste antwoord geven.

De geest, die in Wessel reeds als jongeling werkte, toen hij nog aan de

voeten van Thomas gezeten was , die hem toen reeds op het ware wezen der

Godsdienst het oog deed rigten , spreekt ook nit al zijne latere geschriften.

In de liefde bestaat, volgens hem, het wezen der Godsdienst. Het is de over-

gave des harten aan God, wien de mensch van nature is aanverwant , met -nien

hij door middel van een levend geloof in gemeenschap treedt. Onuitputtelijk

is Wessel in het beschrijven van de zaligheden, voor hem weggelegd, die

van die liefde voor het hoogste is doorgloeid. Hij herinnert ons hier zoowel

aan de mystieken , als aan den grooten liefde-leeraar Thomas. „ Alle ware

leven" zegt hij „is in de liefde. Wie niet liefheeft, is dood; zonder liefde

is er geen ingang in het koningrijk der Hemelen, hetwelk de door den Ko-

ning der liefde gestichte gemeenschap der broederliefde is. Van de mate

der liefde hangt voor elk de graad af, dien hij in dat koningrijk inneemt."

De bron dier liefde is het geloof, maar geen dat , op gezag der Kerk , in een

bloot voor waar houden bestaat. „ Degeen die het oor heeft geplant en het

oog daargesteld , heeft ook het geloof geschapen. En gelijk Hij het oor door

gezang en harmonie , het oog door licht en afwisseling van kleuren verza-

digt en verheugt, zoo zal Hij ook daarvoor zorgen, dat degeen, dien Hij het

geloofwaardig acht, worde verzadigd, verkwikt, gevoed, gesterkt, verbeterd,

verlicht, ontvlamd en tot de liefde, tot het leven met God, worde verheven

;

opdat, gelijk tusschen den jongeling en de maagd, zoo ook tusschen het geloof

en het Woord eene eeuwige, onoplosbare, zalige gemeenschap zij." Dat geloof

kan niet anders dan zich in werken der liefde uiten, „evenmin als het

menschelijk ligchaam leven kan , zonder in ademhaling en polsslag dat leven

I. 60
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te openbaren. Maar wie dit levend geloof ook bezit, is geregtvaardigd en zon-

digt niet meer."

Reeds hier ziet men , lioe de grondfout van de Katholieke Kerk der middel-

eeuwen door Wessel is overwonnen ; hoe de zoo diep in het kerkelijk leven

ingrijpende leer der goede werken vervangen is door het eigenlijke beginsel

der Hervorming: de regtvaardiging uit het geloof, en alzoo de Godsdienst

tot zijn' natuurlijken bodem, het innerlijk gemoedsleven, is teruggebragt. Het

is vooral in de leer der Kerk, haar bestuur en sacramenten, dat die innerlijke

opvatting der Godsdienst zich sterk doet uitkomen.

Wessel vangt aan, met eene onderscheiding te maken, ook bij de Hervormers

zeer geliefd, tusschen de Kerk , gedacht als geestelijke eenheid aller geloovigen

,

en haar zeer onvolkomen afbeeldsel op aarde.

„ Door ware eenheid zijn alle Heiligen verbonden , voor zooveel zij door

ééne hoop en ééne liefde met Christus vereenigd zijn , hoe ver zij ook door

ruimte en tijd zijn gescheiden. Maar de eenheid der Kerk onder een'' Paus

is slechts toevallig en niet noodwendig." Met die Kerk wil hij gelooven , niet

aati die Kerk; „maar ik geloof" zegt hij, „aan den Heiligen Geest, die alleen

den regel des geloofs aangeeft; die door de Apostelen en profeten heeft ge-

sproken." Daaraan moeten de uitspraken der Kerkvaders en van den Paus

worden getoetst. „ Men moet de leerstellingen der prelaten en doctoren zoo

beschouwen als Paulus ons vermaant: d. i. zoolang moet men hen hooren,

als zij , op den stoel van Mozes zittende , met Mozes overeenstemmen. Wan-

neer zij echter iets daartegen of daarbuiten leeren, zoo is dat niet verbindend

voor de geloovigen, als in tegenspraak met de wet der vrijheid. Want we

zijn dienstknechten Godes, niet van den Paus."

En zoo de geestelijken afwijken van hun' pHgt — het zij in leer , het zij in

wandel , aarzelt hij geen' oogenblik hun het regt van verzet toe te kennen ; als

grond waarvan hij, opmerkelijk genoeg, aangeeft, dat de gemeente berust op

vrije overeenkomst, die, bij niet nakoming, kan verbroken worden. Daarom

acht hij ook eene zelfstandige keuze der herders door de leeken zeer gewenscht.

Niet minder vrij denkt Wessel over den Paus. Uit het voorbeeld van

Petrus , die door Paulus werd teregt gewezen , leidt hij af: dat ieder geloo-

vige het regt heeft, den Paus zelfs in het openbaar te berispen. En deze is

verpligt, zich door ieder die wijzer en heiliger is dan hij — zij het zelfs eene

vrouw — te laten onderrigten. Want het schoone denkbeeld van een alge-

meen Priesterschap, door de Hervorming weder op den voorgrond getreden,

wordt ook bij Wessel niet gemist.

„De Apostelen," dus roept hij uit, „werden gewijd en gezalfd met den

Heiligen Geest, wijl deze de eenige ware zalving is, die ons Christus in

zijnen dood heeft verworven : dus zijn wij allen gedoopt en gezalfd door den

dood van Christus en den Heiligen Geest."
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Hoe, bij eene dergelijke beschouwing, de gewigtige leer der sacramenten

moest gewijzigd worden , laat zich i-eeds vooruit vermoeden. Liet de leer der

Kerk de kracht van het sacrament van de heiligheid des priesters afhangen,

die ook buiten de persoonlijke gemoedsgesteldheid der leeken om, zich deed

gelden ; — Wessel verklaart : „ niet op eene vreemde , buiten ons omgaande

handeling -berust ons heil ; maar slechts in ons is het koningrijk der Hemelen.

Slechts zij die hongeren worden verzadigd. Zij erlangen naarmate zij verlan-

gen ; en het ligt niet in de magt des priesters te bepalen, hoeveel hij ontvangen

zal , voor wien hij de mis ofiFert." In het sacrament der biecht is hij noch regter

noch zondevergever , evenmin als hij reiniger is bij den doop. „Want gelijk de

priester wel met water besprenkelt, maar Christus alleen met den Heiligen Geest

doopt , zoo is het ook bij de overige sacramenten : het geestelijke leven , door

den Heiligen Geest verwekt, wordt alleen door Christus medegedeeld."

A^ooral op de ontaarding der biecht — waarvan de geestelijkheid gebruik

maakte om den boeteling eene genoegdoening en allerlei kerkelijke strafiFen

op te leggen — en de daarmee zamenhaugende leer van den aflaat en het

vagevuur, was Wessel fel gebeten.

Eene ziel, die in het bewustzijn harer zonde deze wil belijden in de hoop

eener genadige schuldvergiffenis
, „ in eene zoodanige zieF' zegt hij „ is God

reeds tegenwoordig, die zijn heilig leven in haar gewekt heeft." De beken-

tenis zelve kan alleen als openbaring van den gemoedstoestand eenige waarde

liebben. Maar het strijdt geheel tegen den geest van het Evangelie, den be-

rouwhebbenden zondaar , dien God reeds vergeven heeft , nog straften op te

leggen. Eu dat de Paus magt zou hebben, door aflaatbrieven niet alleen van

kerkelijke straften te ontslaan , maar ook de zonde te vergeven , daarover

heeft Wessel, in eene rij van stellingen, die ons onwillekeurig die van Lu-

ther in herinnering brengen , zich met eene kracht uitgelaten , die toont hoe

diep ook zijn zedelijk gevoel door dit onzedelijkste aller kerkelijke misbruiken

was gekwetst geworden.

„Het is mij reeds sedert mijne kinderjaren," zegt hij, „als iets ongerijmds

voorgekomen, dat een mensch zou kunnen bewerken, dat iets goeds = 4, in

het oog van God = 8 worden zou, alleen door bemiddeling van een wille-

keurig decreet." „Reinheid van hart is de eenige volkomene boete, die alleen

door onderrigt en vermaan kan worden opgelegd. Eene volkomene zondever-

geving kan niemand geven, die niet ook een' volkomen aflaat kan geven.

Een' volkomen aflaat echter kan niemand verleenen , die niet ook datgene geven

kan , wat daartoe gevorderd wordt , namelijk : boete , berouw
,
genade , liefde ,

reinheid van hart." Onreinheid bestaat, volgens Wessel, eigenlijk hierin : Niet

volkomen lief te hebben. En gelijk voor hem die liefheeft, het verlangen

naar het voorwei-p zijner liefde wel pijnlijk is, maar tevens die liefde zelve

versterkt, zóó is het ook met den mensch in den tusschenstaat tusschen dit

GO*
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en een volgend leven. Het vagevuur — in de middeleeuwen een zoo ge-

wigtig leerstuk , geheel zinnelijk voorgesteld als een vuur, waaruit de aflaats-

brief van den Paus de gepijnigde ziel kon verlossen — is dus geheel gees-

telijk op te vatten. „ Het nog niet geheel vereenigd zijn met God doet de

ziel van verlangen branden , en dit is het louterend vuur , dat alle overblijfselen

van aardsche zelfzucht verteert, totdat de volkomen gemeenschap met God

is bereikt" door Wessel een „God gelijk worden" genoemd en met de verhe-

venste trekken door hem geschilderd.

Nog één grondslag der aflaatsleer moest ondermijnd worden. Het leer-

stuk van den schat der overtollige goede werken door de heiligen verrigt

,

aan de Kerk nagelaten, waai'aan de Paus door den aflaatsbrief aandeel geven

kon. „Onze schat" zoo laat hij zich hierover uit, „kan alleen dat zijn, waar

ons hart aan hangt. De Paus kan ons dus alleen aandeel geven aan den

schat der Kerk, — dat is de liefde tot God en de broeders , die daarin woont —
door ons gemoed tot die liefde te ontvlammen door prediking en voorbeeld."

Elders stelt hij God zelf als den schat der Kerk voor — of, even als later

Luther — het Evangelie; maar altijd draagt zijne schriftverklaring hetzelfde

geestelijke karakter.

Dit komt vooral uit bij het laatste punt, waarbij we nog een' oogenblik

stilstaan: zijne opvatting der Avondmaalsleer.

Ofschoon Wessel , in overeenstemming met de kerkleer , den dood en het

lijden van Christus, als plaatsvervangend, als zoenoffer der Goddelijke gereg-

tigheid beschouwde, zoo hield hij zich toch verre van het eenzijdige op den

voorgrond stellen van Christus' dood , met achterstelling van zijne gansche

werkzaamheid op aarde. Hem was de Christus door zijn gansche leven, de

volkomenste openbaring der Goddelijke liefde , die de ziel tot vurige weder-

liefde uitlokt. „ Wie het leven van CLristus dagelijks overpeinst, dien is

Hij waarlijk altijd tegenwoordig in den geest." Tusschen die geestelijke te-

genwoordigheid nu, en degene welke aan het Avondmaal onder brood en

wijn wordt genoten, is bij Wessel geen wezenlijk onderscheid. Er bestaat,

volgens hem, een geestelijk, voortdurend, en een sacramenteel genieten van

Christus' tegenwoordigheid. De laatste is aan vormen, aan plaats en tijd ge-

bonden en krachteloos , wanneer niet de eerste er mede gepaard gaat.

„ Door geloof en liefde het ligchaam en bloed van Christus te gemeten is

meer, dan wanneer wij het tienduizendmaal aan het altaar uit de hand des

priesters ontvangen, met een dor hart en een koud gemoed." Voor hem die

waarlijk gelooft, kan wel het zigtbare Avondmaal ter versterking des geeste-

lijken levens dienen, omdat de zinnebeeldige voorstelling van de daad der

hoogste liefde , zijne liefdevolle herdenking versterkt. „ Maar het ware eten

van Christus' ligchnam is gelooven. En het ware diinken van Zijn bloed is:

tot Hem te gaan."
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Voor "Wessel is dus het Avondmaal een gedachtenismaaltijd , niet alleen van

den dood maar van het geheele leven van Christus , die daarbij geestelijk , niet

ligchauielijk tegenwoordig is, en welke alleen door het geloof wordt genoten.

Deze denkbeelden werden door Wessel in een geschrift nedergelegd, dat

zonderlinge lotgevallen beleefde. In de nalatenschap van een' zijner vrienden

,

Jakob Hoek, werd — na zijnen dood — een opstel over het Avondmaal ge-

vonden, dat men aan Wessel toeschreef. Omstreeks denzelfden tijd was Luther

bezig de geschriften van Wessel te verzamelen om ze, gelijk in 1521 ge-

schiedde, gezamenlijk uit te geven. Twee Nederlaudsche geleerden, Khodius

en Sagarius bragten het met andere , in denzelfden geest gestelde schriften

,

aan Luther over. Maar deze , die toen reeds overhelde tot de letterlijke op-

vatting der instellingswoorden : „ dit is mijn ligchaam ," kon zich , hoe hoog

met Wessel ingenomen , met diens opvatting zoo weinig vereenigen , dat hij

zijn geschrift in de uitgave van Gansfort's werken achterwege liet. Of het

nu tot den noodlottigen Avondmaalstrijd, met Carlstad begonnen, aanleiding

gaf, is onzeker. Maar zeer waarschijnlijk is het, dat het, na allerlei lotgeval-

len , Zwingli in handen kwam ; dat het dezen het zij overtuigde , het zij in

eene vroeger opgevatte meening versterkte en alzoo een' niet geringen in-

vloed uitoefende op de ontwikkeling der Gereformeerde Avondmaalsleer

,

welke later — gelijk men weet — onder Wessels landgenooten een zoo gun-

stia; onthaal vond.

Trouwens deze opvatting was hier te lande eenigermate inheemsch. In

denzelfden geest als Wessel , was tot Zwingli ook een geschrift van den

Nederlandschen regtsgeleerde Honius gekomen; en het schijnt wel , dat ook onze

Erasmus hetzelfde gevoelen was toegedaan.

Slaan we nog eens den blik terug op Wessel en de beginselen door hem

voorgestaan , zoo vinden we bij hem reeds al de groote denkbeelden voorhan-

den, door de Hervormei's met zooveel heldenmoed gehandhaafd.

Zoowel de regtvaardiging uit het geloof, als het formeele beginsel dat de

Heilige Schrift als de eenige kenbron der waarheid aanneemt, wordt ten dui-

delijkste door hem uitgesproken. En de geloofsmoed, die aan Luther de kracht

gaf om tegenover de geheele wereld te steunen op zijne eigene overtuiging,

en zijn geweten , door het Evangelie voorgelicht , als hoogsten wetgever te

erkennen — die zelfde overtuiging spreekt zich in al de geschriften van Wessel

uit. In den grond was dus reeds het standpunt der middeleeuwen overwon-

nen, en had de vrije geest de boeijen afgeschud, waarin de kerkleer haar te

lang had gekluisterd. Het oude was voorbijgegaan — maar nog was het

nieuwe niet gekomen. En Wessel — hoe groot zijne verdiensten mogen zijn —
was de man niet , om den nieuwen tijd in het leven te roepen. Dat met de

beginselen, door hem verkondigd, het Katholicisme onvereenigbaar was , schijnt

hij zelf niet te hebben doorzien. Wel voorspelt hij het aanbreken van een'
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beteren tijd op wetenschappelijk gebied; wel zegt bij tot zijn' geliefden leerling

Johan van Oostendorp : „ Mijn wakkere jonge vriend ! gij zult het nog be-

leven , dat de leer van Thomas en Bonaventura en andere nieuwe dialectische

Theologen van hetzelfde slag, door alle waarlijk Christelijke Godgeleerden

verworpen wordt, en aan al die onwederlegbare leeraars in huime zwarte en

witte monnikspijen , paal en perk zal worden gesteld."

Maar eene doortastende hervorming der Kerk, zoo als ze later plaats greep,

voorzag noch wenschte hij. De Paus kon, naar zijne meening, zeer veel goeds

voor de Kerk verrigten , en hoe verdorven de geestelijkheid ware — hoezeer

hij de onzedelijkheid, uit het coelibaat voortvloeijende , betreurde — hij hield

eene hervorming voor mogelijk , waarbij de stand behouden bleef, wiens nuttig-

heid van het gehalte zijner leden afhing.

De sacramenten wil hij in wezen laten, mits ze slechts in hunnen waren

geestelijken zin worden verstaan.

Schoon eene canonisatie niemand tot een' Heilige maken zal , die niet in

gemeenschap met God heeft geleefd, zoo acht hij „het onderzoek dat door

de pauselijke advocaten naar hun leven wordt ingesteld, toch altijd een' bete-

ren waarborg dan de meening der wufte menigte."

Zelfs de Maria-vereering, waartegen hij in zijne jongelingsjaren zich zoo

krachtio- verzette, aarzelt hij later niet, als hulpmiddel tot vroomheid aan te

bevelen , naast de verheffing des harten tot God en Christus.

Nog door een' anderen trek roept hij ons den leermeester zijner jeugd,

Thomas , voor den geest terug. De kloosterlijke afzondering en het leiden van

een ongehuwd leven, schat Wessel wel niet verdienstelijk op zich zelve, zoo

er geen rein hart meê gepaard gaat — maar toch als middel om het hart

van het aardsche af te trekken ; om „ niet als Martha in een uiterlijk werk

gevangen te zijn, maar als Maria stil te zijn en te rusten en slechts te zien

en te smaken hoe liefelijk de Heer is" — stelt hij het zeer hoog. Zoo was

Wessel nog te veel kind van zijn' tijd , om , met den levenslust van een' Luther ,
—

in plaats van in het aardsche jammerdal in afzondering en stille beschouwing

naar eene toekomstige wereld te verlangen — alles het zijne te noemen en in

het meest aardsche werk een heilig werk te zien, zoo het slechts door den

Christelijken geest worde geheiligd.

Maar juist daarom , omdat hij nog zooveel had overgehouden , wat zich aan

de rigting van zijn' tijd aansloot, en den uiterlijken vorm der Kerk in zijn

geheel liet — juist daarom is het begrijpelijk , hoe Wessel op zoo groote ver-

eering van zijne tijdgenooten mogt roemen, en een vertrouwen genoot , dat hem

zeker zou ontvallen zijn, zoo hij met de Kerk hadde gebroken.

Die vereering zijner vrienden behield hij tot het laatste zijns levens, teneinde

toe in werkzaamheid doorgebragt. Hoewel van nature zwak van ligchaam

,
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hadden zijne matigheid en geestkracht hem voor een' ziekeUjken ouderdom he-

waard, en bleef zijn geest altijd even begeerig naar ontwikkeling, en vaardig

in het mededeelen.

Kort voor zijn einde had hij nog een' moeijelijken strijd door te staan.

Hetzelfde wat we bij velen waarnemen, die zich zelven een' weg banen tot

de waarheid , en dikwijls alleen staan tegenover hunne tijdgenooten , waarover

zich ook Luther beklaagde — dat hen , namelijk , van tijd tot tijd een ge-

voel van eenzaamheid bekruipt en een donkere twijfel hen overschaduwt of

hun weg wel de ware is — datzelfde verschijnsel vinden we bij Wessel we-

der. „Ik beken," schreef hij reeds vroeger aan Jakob Hoek, „in vele mijner

beweringen en in allerlei gevallen vindt men mij zonderling , en ik zelf wantrouw

juist daarom mij zelven en dikwijls bekruipt mij de vrees van te dwalen."

Het schijnt dat , nu zijn einde naderde , de twijfelzucht nog eenmaal in

volle kracht herleefde. Althans aan een' vriend, die hem op zijn ziekbed

kwam bezoeken , uitte hij de bittere klagt , dat hij „ door allerlei gedachten

geslingerd, aan de waarheid der Christelijke Godsdienst begon te twijfelen."

Maar voor een' die zoo zelfstandig de waarlieid had gezocht, kon de uitslag

Avel niet twijfelachtig zijn. Toen zijn vriend hem weder bezocht , legde hij , dien

men het licht der wereld genoemd heeft, de blijde maar ootmoedige belijdenis

af: „Ik dank God; al die nietige gedachten zijn verdwenen en ik weet

niets dan Christus en dien gekruist." Kort daarna ontsliep hij op den é^'"

October 1489. Zijn lijk werd in het koor van het vrouwenklooster bijgezet,

waar hij in het laatst zijns levens het meest vertoefd had. Maar het was niet

voor het midden der zeventiende eeuw , dat men er aan dacht , door eenig uiterlijk

gedenkteeken het aandenken aan een' eenmaal zoo beroemd man levendig te

houden. Toen, in 1637, liet de raad der stad Groningen hem een gedenk-

teeken oprigten , met een grafschrift van zijn' vriend Paulus Pelantinus voor-

zien , dat in 1740 hernieuwd, den lof van Wessel aan de nakomelingschap

verkondigt, op meer hoogdravende wijze, dan juist met den eenvoudigen

geest van den waarlijk groeten man w^el strookte.

Zóö leefde de man, van wien Luther verklaarde „dat hij sprak als een die

magt had," „die naar de profetie van Jesaja, door God zelven was ge-

leerd." „En als ik Wessel vroeger had gelezen," voegt hij er bij, „zoo

konde het mijnen vijanden toeschijnen, dat Luther alles van Wessel had geno-

men, zóó stemt ons beider geest overeen."

Ook Melanchthon getuigt , dat hij in de hoofdzaken reeds evenzoo geleerd

heeft , als hij zelf, „ en zoo het een en ander nu klaarder wordt ingezien " zoo

schrijft hij het alleen daaraan toe, dat Wessel alleen stond en juist den over-

gang vormde tot den nieuwen tijd. Ook onze Erasmus weet niet genoeg den

man te prijzen, die aan zooveel licht zoo groote gematigdheid paarde.

De 'invloed, dien Wessel op de hervormings-rigting in ons vaderland uitoe-
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fende kan niet met den vinger worden aangewezen. Maar veel is er toch wat

doet zien , dat men dien niet ligt te lioog kan aanslaan.

Na zijn' dood vormde zich weldra te Groningen en in de plaatsen waar hij

het meest vertoefd had , eene geheele school van hervormingsgezinde mannen

,

die zijne denkbeelden door mondelinge overlevering wijd en zijd verbreidde. Daar

leefden Gosewijn van Halen, op later' leeftijd een niet onberoemd hoofd van het

Groninger Fraterhuis , wiens lust en leven het was over zijnen ouden , hoogvereer-

den vriend te spreken ; een Reynerus Praedinius , die , hoewel rector der S*. Maar-

tenschool , de Godgeleerdheid geheel in den geest van Wessel beoefende i).

Maar veel verder dan Groningen of Aduard strekte zich Wessels invloed

uit. Reeds het geheel eigenaardige karakter dat de Hervorming hier te lande

droeg, eer het Calvinisme ons uit Frankrijk en Vlaanderen overstroomde,

di'aagt den indruk van Wessels geest. De niet onaanzienlijke menigte, die

met Erasmus eene hervorming der Kerk in de Kerk wenschte; die de Zwingli-

sche Avondmaalsleer waren toegedaan; die, even als Wessel, den vrijen wil

handhaafden tegenover de praedestinatie-leer van Calvijn
,

(alle rigtingen , die

zich in de Remonstrantsche , Doopsgezinde en andere kerkelijke bewegingen
,

tot op onzen tijd hebben geopenbaard) , dat alles herinnert ons zóó zeer

Wessels denkbeelden , dat de vraag als onwillekeurig bij ons oprijst : Of niet

de Nederlandsche Kerk , zoo ze zelfstandig op het fondament , door Wessel

hersteld, hadde voortgebouwd, eene wel langzamer maar ook rustiger en ge-

zonder ontwikkeling zou gehad hebben? Of niet de Hervorming — althans

in het land waar een Wessel werkte en leefde — verstorend heeft ingegre-

pen? Dergelijke vi'agen berusten echter — men heeft het meer en meer

leeren inzien — op eene miskenning van de kloof, waardoor Protestantisme en

Katholicisme worden gescheiden; die niet in ceremonieel en eeredienst, maar

in eene geheel verschillende opvatting van het Christendom gelegen is. Men

vergeet daarbij , dat de Katholieke Kerk — van haar standpunt met volle regt —
van den beginne af aan tot leuze heeft gekozen : „ zij besta gelijk zij is —
of ze besta niet." (Sit ut est aut non sit). —
Maar bovendien de geschiedenis spreekt de onmogelijkheid eener zoodanige

bemiddeling , als Rome altijd heeft verworpen , ten sterkste uit. Ze wijst ons

veelbeteekenend — terwijl Wessels lijk door zijne treurende vrienden te

Groningen wordt begraven — op een^ kleinen knaap van vijf of zes jaren, die

in het Duitsche stadje Eisenach zijne liederen loopt te zingen , — die als man

voltooijeu zou wat Wessel begonnen had — want hij heette Maarten Luther.

H. TER Haar, Bz.

1) Hoe hoog deze zijne nagedachtenis iu eere hield, blijkt uit eene kleine proeve.

Als een dierbaar reliek bewaarde nij zijn leven lang een gedeelte van Wessels kaakbeen-

deren en — toen een vreemdeling het voor eene aanzienlijke som gelds wilde koopen —
liet hij zich door aanbieding noch aandrang bewegen, het vereerde voorwerp af te staan.



ZEVENDE TAFEREEL.

DE HUMANISTEN.

Het licht, door Wessel Gansfort in en buiten Nederland opgegaan, was

niet bestemd om in het uur van zijnen dood aan den verdonkerden trans te

verdwijnen. Zijn voetspoor werd door mannen gedrukt, wel niet geheel tot

zijne hoogte gestegen, maar toch in alle opzigten waardig om in deze tafe-

reelen met dankbare onderscheiding vermeld te worden. Trouwens, gelijk

elders in Europa, zoo heeft ook in ons vaderland de herleving van kunsten

en wetenschappen welligt meer dan iets anders den weg der Hervorming ge-

baand, en met ingenomenheid schrijft de Muze der geschiedenis op de lange

lijst der moedige voorstanders van waarheid en vrijheid in de vijftiende en

zestiende eeuw, de roemruchtige namen der Nederlandsche Humanisten ter

neder. Op de vraag, wie als zoodanig voor alle anderen bijzondere vermel-

ding verdient, noemen wij allereerst den volgeling van Wessel Gansfort,

RUDOLPHÜS AGRICOLA,

of, gelijk hij oorspronkelijk heette, Roelof Huisman, ten jare 1442 op het

dorp Bafloo in de Ommelanden geboren. Met den uitnemendsten aanleg toe-

gerust en te Groningen onder de leiding van Broeders des Gemeenen levens

gevormd, zag deze jeugdige Nederlander eerst te Leuven, later te Parijs, ein-

delijk te Ferrara en Padua zich eene onuitputtelijke bron voor zijnen dorst naar

kennis ontsloten. Op den laatstgenoemden klassleken grond knoopte hij eeno

naauwe betrekking van vriendschap aan met den beroemden Johan Dalberg,

later kanselier van den Paltzischen keurvorst en bisschop van Worms. Hij

werd er door Theodorus Gaza en andere geleerde Grieken het heiligdom hun-

ner kunsten en letteren binnengeleid, en oogstte er zijne eerste lauweren in

door hetgeen hij zelf tot bevordering van de kennis en waardering der klas-

sieke schrijvers verrigtte. Uit Italië naar zijn vaderland weergekeerd en aan-

vankelijk met onderscheiding bejegend , zag hij zich echter weldra , niet al-

daar, maar in den vreemde een' zijner waardigen werkkring ontsloten. On-

der den invloed van zijn' hooggeplaatsten vriend Dalberg werd hij naar Hei-

delberg als Hoogleeraar geroepen, en heeft die waardigheid tot aan zijnen

L 61
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betrekkelijk vroegtijdigen dood, ten jare 1485, bekleed. Het behoort niet

te dezer plaats de verpligtingen op te noemen , die de stad en lioogeschool

bij den Neckar aan den Nederlandschen geleerde gehad hebben. Maar vraagt

men , wat het was , waardoor hij de zaak der Hervorming zoowel in als buiten

ons vaderland gediend en voorbereid heeft , het antwoord laat zich gemak-

kelijk geven. Het was Agricola, die bij eene talrijke schare van jongelingen

de liefde voor wijsbegeerte, welsprekendheid en fraaije letteren in vroeger

ongekende mate opgewekt , en zoowel Duitschland als Nederland in kennis ge-

bragt heeft met de letterkundige nalatenschap van Griekenlands eerste ver-

nuften. Het kon niet anders of zijn invloed moest , even daardoor , zoo ver

als die van weinigen reiken , daar liij , naar de getuigenis van Erasmus

,

„ de meest vermaarde man aan deze zijde der Alpen " mogt heeten. Volgens

dien zelfden lofredenaar was hij „ als dichter een Virgilius, als prozaschrijver

een Politianus, welsprekend redenaar, scherpzinnig wijsgeer, gelukkig toon-

kunstenaar, voortreffelijk schilder, en bij dat alles in de Heilige Schriften door-

kneed." „Dag en nacht," zegt zijn levensbeschrijver, „had hij de Schriften

van Apostelen en Evangelisten in handen." Dit was inzonderheid het geval

in de laatste jaren zijns levens, toen hij zich, met gebrekkige hulpmiddelen,

maar met onvermoeiden ijver, op de beoefening der Hebreeuwsche taal begon

toe te leggen , ten einde het Oude Testament in het oorspronkelijke te kunnen

verstaan en verklaren. Geen wonder , dat hij dan ook reeds vroegtijdig een open

oog had voor den verbasterden toestand der moederkerk. Menig vertrouwelijk

gesprek — dus schreef later een tijdgenoot van Melanthon — werd tusschen

hem en Gansfort over het bederf van leer en zeden gewisseld, en onbewim-

peld kwam hij er meer dan eenmaal voor uit, dat hij het misoffer en het

ccelibaat (men zie hier vooral Wessels invloed op Agricola niet voorbij !) de

verdienstelijkheid der goede werken en het gezag der traditie, als leeringen

van menschen verwierp, geheel in strijd met den geest van het oorspronke-

lijk Christendom. Had hij zijn plan , waartoe hij vooral door Wessel was

opgewekt , kunnen volgen om de bekende geschriften , op den naam van Dio-

nysius Areopagita bewaard , in hunne onechtheid en geringe waarde ten toon

te stellen, hij zou aan het gebouw der pauselijke hiërarchie een zijner

hechtste steunsels ontrukt hebben. Maar reeds op twee en veertigjarigen leef-

tijd was hij aan het einde zijner loopbaan, en men aarzelde niet, hem, naar

de gewoonte dier dagen, in het miunebroederskleed te begraven, hoeveel an-

ders ook zijne kerkelijke regtzinnigheid , naar strengen maatstaf gemeten , te

wenschen over mogt laten. Hij had trouwens ook met godgeleerde twistvra-

gen zich niet anders dan zijdelings ingelaten. Het was bovenal de zucht tot

het schoone, die de rigting van zijn wetenschappelijk en letterkundig leven

bepaalde. Wij aanschouwen meer in hem van de verfijnde beschaving, die

eene vrucht was van de beoefening der klassieke letteren , dan wel van die groote
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verandering , die het gezegend gevolg is van liet persoonlijk geloof aan Gods

vrije genade in Christus. Hij stond eenigermate tot Wessel, als later Eras-

mus tot Luther stond; den strijd dier heide mannen natuurlijk voor een'

oogenblik daargelaten. Zijne geheele verschijning was een levenslang protest

tegen onkunde, vooroordeel, gewetensdwang ; eene profetie van den tijd, dat

de ontluikende -wetenschap het onvereenighare der toenmalige kerkleer met

de zuivere Evangelieleer in het helderst daglicht zou plaatsen. Maar juist als

zoodanig verdient hij dan ook , nevens anderen , onder de wegbereiders der

Hervorming in ons midden met eere genoemd te worden. Is de Hervorming

der Kerk in Nederland niet mede bevorderd door hetgeen de School, bovenal

de Deventersche school, tot bevordering van kennis en beschaving gedaan

heeft ? En die school dankt aan Agricola het bezit van den man , die eene

reeks van jaren achtereen haar hoofd en sieraad geweest is: aan

ALEXANDEE HEGIDS

denken wij.

Het was omtrent het jaar 1469, en met rassche schreden scheen, onder

den invloed van velerlei ongunstige omstandigheden, de genoemde school ha-

ren ondergang tegen te gaan. Toch ging Hegius van het voornemen zwan-

ger het bestuur dier inrigting op te vatten, en haar zoo mogelijk tot

verhoogden bloei te verheffen. Terwijl eene afzigtelijke pestziekte de bevol-

king van Deventer dunt, deelt hij zijn voornemen aan Eudolphus Agricola

mede , en deze , schoon hij niets aanraden durft , aarzelt niet , hem deelgenoot

zijner overtuiging te maken, dat, bij een' gunstigen keer der omstandigheden,

de volvoering van dat plan even mogelijk, als veelbelovend en wenschelijk

was. Werkelijk geeft Alexander Hegius, tot heil van tijdgenoot en nakome-

ling , aan dien wenk der vriendschap gehoor
;

geen wonder , hij was niet

slechts volgeling, maar ook geestverwant van den pas vermelden Heidel-

berger geleerde, en wenschte niets vuriger, dan zijn roemrijk voetspoor te

drukken.

Omstreeks 1420 te Steek in Westphalen geboren, had Hegius reeds vroeg-

tijdig een' zeldzamen peedagogischen aanleg getoond. Hij had dien ontwikkeld

eerst te Wezel, later te Emmerik, waar hij gedurende eenigen tijd aan het

hoofd der scholen geplaatst was; maar inzonderheid is Deventer gedurende

een tijdsverloop van niet minder dan drie en dertig jaren het schouwtooneel

van zijn' onvermoeiden ijver geweest. Liet het zich een' oogenblik vreezen

,

dat het den rijkbegaafden man ter naauwernood zou gelukken, de bezwaren,

die op dezen nieuwen weg zich vertoonden, geheel te boven te komen, de

uitkomst beschaamde die vrees. Weldra vloeiden hem de leerlino-en in groote

scharen , niet slechts van binnen , maar van buiten Nederland toe. Met

kracht ondersteunden de Broeders des gemeenen levens de poging van He-

61»
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gius, en deze, van zijne zijde, regtvaardigde het in hem gestelde vertrouwen

volkomen. Zdó hoog klom het cijfer der leerlingen', dat, bij eene belegering

van Deventer door Hertog Karel van Gelder, niet minder dan zeshonderd

studenten de belegerden in de hagchelijke worsteling bijstonden
, ja , dat kort

vóór den dood des beroemden leermeesters het aantal zijner toehoorders twee

en twintig honderd bedi'oeg. Geene moeite was Hegius te groot om aan den

zwaren eisch te beantwoorden , dien zulk eene taak , gepaard met zoo veel roem

,

hem had opgelegd. Nog in gevorderden leeftijd ondernam hij eene reis naar

Kuss aan de Moezel , om de boekerij te bezigtigen , door den kardinaal Nicolaus

de Cusa gesticht , en er een' belangrijken oogst van handschriften in de Latijn-

sche, Grieksche en Hebreeuwsche taal te verzamelen. Nog later, kort vóór

zijn dood , getroostte hij zich een' moeitevollen togt naar de abdij van Spon-

heim bij Kreuznach , om de beroemde bibliotheek van den abt Trithemius

op te nemen, en maakte na zijne terugkomst zijne toehoorders deelgenooten

van de geestdrift, die hem bij den aanblik van zoo vele en zeldzame letter-

schatten vervuld had. Straks gaf hij hun een lofgedicht ter eere der stad

Deventer in de pen : dat gedicht was tevens zijn zwanenzang. Hij overleed in

acht en zeventigjarigen leeftijd, den 27 December 1498, algemeen geëerd,

niet slechts om zijne zeldzame kundigheden, maar ook om zijne weldadigheid

en reinheid van zeden. Met zijn verlies begon de roem der Deventersche

school maar al te spoedig te tanen, doch de zegen zijner noeste werkzaam-

heid overleefde den dag van zijn' dood.

En geen wonder, voorwaar, daarin Hegius een rijkdom vereenigd was

van velerlei gaven, ieder op zich zelve reeds van onmiskenbare waarde. Niet

slechts overtrof hij ver de meesten zijner tijdgenooten in de kennis der klassische

letteren , maar hij was bovendien bedreven in de toenmalige wijsbegeerte

,

verdienstelijk dichter, en wel ervaren in de gewijde Schriften des Ouden en

Nieuwen Testaments. Onophoudelijk bezig om voor zich zelven een' schat te ver-

gaderen van allerlei kundigheden , had hij tevens de gelukkige gave om wat hij

wist op boeijende wijze aan anderen mede te deelen. En gelijk hij alzoo door

zijne grondige leerwijze in de beoefening der oude letterkunde eene onmiskenbare

verbetering aanbragt, zoo was hij het tevens, die, op het voetspoor van Ru-

dolphus Agricola, zijne meei'dere kennis der Grieksche taal dienstbaar maakte

aan de uitlegging van het Nieuwe Testament. Gedurig zocht hij , niet slechts

met den mond, maar ook met de pen verlichte denkbeelden en Christelijke ge-

zindheden aan te prijzen, en arbeidde alzoo, hoezeer slechts van ter zijde, de

heerschappij van dwaling en bijgeloof tegen. Van ter zijde , herhalen wij : im-

mers gelijk zoo vele andere voorloopers der Hervorming, bleef ook Hegius

in gemoede een getrouw zoon zijner Kerk. Hij dacht er niet over, haren

moederlijken schoot te verlaten; hij meende welligt ter goeder trouw, zelfs

haar belang te bevorderen door aan de uitbreiding van kennis en wetenschap
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dienstbaar te zijn. Toch zou het weldra blijken, dat de wegen der Huma-

nisten zich gedurig verder van de heirbaan naar Rome verwijderden, en dat

van het zaad , ook door deze handen gestrooid , de vrucht geene mindere

zijn zou dan juist eene, reeds zoolang door velen gewenschte hervorming. Wil

men eene proeve van den geest , die dezen haren bode bezielde , te gelijk van

de geestesgemeenschap , die er tusschen hem en den meergemelden Johan

Wessel bestond, men hoore wat hij schreef aan den laatstgenoemde, na-

dat hij van zijne wetenschappelijke reis naar de boorden van de Moezel

was weergekeerd.

„ Ik zend u , hoogvereerde man ! de homiliën van Johannes Chrysostomus

,

in de hoop , dat de lezing daarvan u aangenaam zijn zal : want ten allen

tijde hebt gij meer behagen in gulden woorden, dan in gouden munten ge-

schept. Ik ben
,

gelijk gij weet , in de bibliotheek van Cusa geweest , en

heb er vele Hebreeuwsche boeken gevonden, die mij geheel onbekend wa-

ren. Van Grieksche heb ik er minder aangetroffen ; zooveel ik mij herin-

ner , waren daar Epiphanius over de ketterijen , een zeer groot werk ; Dio-

nysius over de hiërarchie, Athanasius tegen Arius en Climacus. Deze heb

ik dddr gelaten, doch medegenomen het geschrift van Basilius over de Schep-

ping en zijne homiliën over de Psalmen; de brieven van Paulus en de Han-

delingen der Apostelen, de levensbeschrijving van eenige Grieken en Ro-

meinen door Plutarchus, benevens diens Symposion, een en ander, tot de

Grammatica en de Mathesis betrekking hebbende; eenige diepzinnige gedich-

ten over de Christelijke Godsdienst, als ik mij niet vergis, van Gregorius

Nazianzenus, eenige redevoeringen en gebeden. Als gij iets van dit een en

ander verlangt, berigt het mij dan, en ik zal het u dadelijk toezenden. Het

zou toch niet passen , dat ik iets had , zonder het met u te deelen. Kunt

gij thans zonder bezwaar de Grieksche Evangeliën missen, zoo bid ik u, dat

gij mij die voor eenigen tijd wilt ter leen geven. Gij wenscht iets naders te

vernemen van de wijze, waarop ik de jeugd onderrigt. Ik heb uwen raad daarbij

gevolgd ; alle geleerdheid is verderfelijk , die met verlies van ware vroomheid

verkregen wordt. Vaarwel , en zoo gij eenigen wensch hebt , berigt het mij

,

reeds vooruit van hare vervulling verzekerd." ^)

Bedriegt ons niet alles, dan vergunt deze brief ons een' helderen blik zoo-

wel in het eigenlijk karakter der Nederlandsche Humanisten, als in hunne

verhouding tot de latere Hervorming der Kerk. Kennis en wetenschap was de

groote zaak , waarom het hen boven alles te doen was , maar eene kennis , met

opregte vroomheid gepaard, en even daardoor praktisch van strekking. Het

Nieuwe Testament werd door hen beoefend, nog niet zoozeer op en om zich zelf, als

1) Men vindt dezen brief in de uitgave der werken van Wessel Gansfort , die in 1614

te Groningen verscheen.
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wel omdat het mede een allerbelangrijkst deel van den Griekschen letterschat

uitmaakte, dien zij met inspanning van alle krachten poogden op te delven

en magtig te worden. De bewustheid van hetzelfde te willen en lief te heb-

ben verbond hen , ook waar zij voor het uitwendige van elkander gescheiden

waren, en de zinspreuk: niet voor de school, maar voor het leven, stond in

hunne harten gegrift. De geest , door zulke mannen gewekt , kon in zijne

natuurlijke ontwikkeling niet anders dan een echt reformatorische worden.

En wie kan zelfs van verre bepalen , wat door hunne honderde voedsterlingen,

in engeren en ruimeren kring, met woord en daad is verrigt, om dwaling,

bijgeloof en geestelijke heerschzucht tegen te werken?

Van enkelen is het erkend en gebleken. Tien jaren nadat Hegius aan het

hoofd der Deventersche school was getreden , zat op eene der banken een knaap

,

die bij zijnen leermeester de schoonste verwachtingen wekte. De meester om-

helsde hem. , en voorspelde , dat hij eenmaal een sieraad der geleerde wereld

zou worden ; Hegius stemde daarin met den beroemden Agricola zamen , die

,

bij een bezoek op de school , denzelfden knaap met dezelfde verwachtingen

gadesloeg. Man geworden, heeft die knaap op het hoofd van beide voor-

gangers eene welverdiende eerkroon gedrukt, maar hen overigens zoover

overtroffen, dat de glans van bunnen naam geheel bij den zijnen verbleekt.

Behoeven wij nog te zeggen, wien wij bedoelen? Maar al had de school van

Hegius geene andere verdienste gehad , dan dat uit haar het hoofd der Neder-

landsche Humanisten was voorgekomen , reeds dan moesten wij haar dankbaar

herdenken , want aan de voeten van dezen leermeester zat eenmaal liet schitte-

rendst licht zijner eeuw, Desiderius Erasmus, ter neder.

DESIDERIUS ERASMOS.

Erasmus — het is ons doel niet, te dezer plaats eene breede schets van

zijn leven te geven , waarvan de voornaamste bijzonderheden reeds elders

aan onze lezers zijn medegedeeld. ^) „Hier rees die groote zon, en ging te

Bazel onder," dus heeft men te Eotterdam , niet zonder regtmatige fierheid, aan

den voet van zijn standbeeld geschreven , en wat tusschen het geboorte- en

het sterfuur van Hegius' leerling geschied is, regtvaardigen die lofspraak en

de oprigting van het standbeeld volkomen. Maar het is hier de plaats om

opzettelijk aan te wijzen, wat de voorbereiding der Hervorming aan den be-

roemden Rotterdammer te danken had , en waarin het eigenaardige zijner

werkzaamheid als Humanist voor de zaak van het Godsrijk bestaan heeft.

En dan moeten wij , vóór alle dingen , beginnen met eene al te hooge voor-

stelling van Erasmus' reformatorische werkzaamheid af te wijzen. Het is nog

1) Zie de Geschied, der Chr. Kerk in Tafereelen. D. lY. blz. 11 en verv.



487

niet vele jaren geleden , dat men in ons vaderland , van eene hoogst achtlngs-

waardige zijde, den zeldzamen man als Nederlandsch kerkliervormer begroet

en eene aanwijzing zijner verdiensten als zoodanig opzettelijk uitgelolct heeft.

Maar men moet dan althans den naam van kerkliervormer opvatten in veel

ruimeren zin, dan waarin die gewoonlijk gebezigd wordt, en loopt zelfs dan

nog gevaar , onbillijk jegens de nagedachtenis van Luther en Melanthon
,

Calvijn en Zwingli te worden, nevens wie Erasmus als hervormer toch naau-

welijks genoemd kan worden. Welk een wijde afstand tusschen deze mannen,

die hunne zielen voor den naam des Heeren Jezus hadden overgegeven en

in den geest en de kracht der Apostelen optraden om de leer van Gods

souvereiniteit en vrije genade in de regtvaardiging des zondaars door het ge-

loof in Christus te prediken, en den schroomvalligen kamergeleerde, op wien

zoo ten volle de getuigenis toepasselijk is, aan een deel van de tijdgenooten

des Heeren gegeven: zij hadden de eer der menschen liever dan de eere

Gods. ^) Of oordeelen wij welligt te eenzijdig? Maar wat anders herhalen

wij , dan wat Erasmus zelf bij meer dan ééne gelegenheid niet onduidelijk

heeft te kennen gegeven. Het teekent toch wel geen alles overheerschende

waarheidsliefde en zedelijken moed , wanneer men hem , bij gelegenheid van den

twist met Luther , hoort uitroepen : „ laten anderen het martelaarschap begee-

ren, ik acht mij zulk eene eere niet waardig." En elders: „vele zaken heeft

Luther voortreffelijk onderwezen en aangetoond. Jammer, dat zijne goede

leeriugen door enkele onverdragelijke feilen bedorven worden. Maar al ware

het, dat hij alles vroom en weigeschreven had, ik heb geen' lust om mijn

hoofd voor de waarheid te wagen. Niet allen bezitten kracht genoeg voor het

martelaarschap. Ik vrees, dat bij het ontstaan van eenig rumoer, ik het

voetspoor van Petrus zou volgen." En nog later : „ in enkele stukken verkies

ik liever te dwalen , dan onder zulk een' tumult voor de waarheid het zwaard

te trekken." Het is mogelijk, dat wij dwalen; wij wenschen voor een liefde-

loos oordeel bewaard te blijven. Maar bijna zouden wij bij een' blik in het

innerlijk leven van Erasmus, aan het woord des verheerlijkten Heilands, in

den brief aan Laodicea , indachtig worden : „ gij zegt : ik ben rijk en verrijkt

geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig,

en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt."-) Zoover wij kunnen nagaan,

heeft aan Erasmus een tijdperk van innerlijke zielsverbrijzeling en hervorming

ontbroken, als Luther in het klooster te Erfurt doorleefde. Daarom kon ook

van het bekende woord: „Indien gij van de wereld waart, zoo zou de wereld

het hare liefhebben; maar omdat gij van de wereld niet zijt, en Ik u uit de

wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld,"^) slechts de eerste, niet

de tweede helft op hem toepasselijk zijn.

Maar dit al aanstonds voorop geplaatst , moeten wij ons van de tegenoverge-

1) Joh. 12: 43. 2) Openb, 3: 17. 3) Joh. 15: 19.
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stelde zijde even beslist tegen eene andere eenzijdigheid aankanten. Niet in de

geschiedenis der Hervorming, maar alleen in die van de voorbereiding der

Hervorming behoort de hooggevierde naam van Erasmus, het is zoo, maar

binnen deze grenzen heeft men zich dan nu ook evenzeer tegen miskenning

als tegen overschatting zijner verdiensten te wachten. Immers onder de voorloo-

pers van het groote werk bekleedt onze vermaarde landgenoot niet slechts eene

regtmatige , maar tevens eene hoogst eervolle , zelfs in sommige opzigten eene

geheel éénige plaats. Het was Erasmus, die de voorbereiding voor de Kerk-

hervorming der zestiende eeuw heeft voltooid, minder door hetgeen hij tot

zuivering en herstelling des geloofs, dan door hetgeen hij tot bevordering

en verspreiding van onschatbare wetenschap deed, „ Hij heeft", het is te regt

gezegd : „ in de Kerk het eerst van allen het licht , niet slechts der oude letteren

en der kerkelijke schrijvers , maar van den grondtekst des Nieuwen Testaments

ontstoken." *) Om van hetgeen hij voor de studie der eerstgenoemden deed , hier

te zwijgen
, gewagen wij alleen van zijne onschatbare uitgave van het Nieuwe

Testament in het Grieksch , waardoor hij de eerste grondslagen eener eigenlijk

gezegde geleerde tekst-kritiek legde; een werk, dat aan Paus Leo X. opge-

dragen, en telkens zorgvuldig hei-zien, nog vóór den dood des auteurs, eene

vijfde uitgave beleefde. Wij denken niet minder aan zijne aanteekeningen op

het Nieuwe Testament, waarvan de beroemde Herder verklaarde, dat zij

tegen goud verdienden opgewogen te worden, wegens hare helderheid en

sierlijke taal. Wij denken bovenal aan den invloed , door zijn woord en voorbeeld

op ontelbaar velen geoefend , zoodat bijv. een Johannes a Lasco verklaren kon

,

zijne gezuiverde godsdienstbegrippen bepaaldelijk aan Erasmus te danken te

hebben, terwijl later de onsterfelijke Huig de Groot ter naauwernood woorden

kon vinden , om zijnen lof als baanbreker van een' nieuwen , beteren tijd voor

wetenschap en Kerk te verheffen.

Zoeken wij ons, na dit alles, nog meer bepaaldelijk rekenschap van den

invloed te geven, door Erasmus ter voorbereiding van het hervormingswerk

in Nederland uitgeoefend, wij moeten dan de negatieve van de positieve zijde

der zaak wel onderscheiden. In negatieven zin heeft hij den weg der Hervor-

ming gebaand door al wat hij deed om de oogen voor de domheid , de dwaas-

heid, de zedeloosheid der monniken en humie geestverwanten ten toon te

stellen, en de onbeperkte heerschappij van het scholasticisme tegen te werken.

Keeds in een zijner vroegste geschriften , eene verhandeling over het verachten

der wereld, prees hij het kloosterleven niet anders dan onder belangrijk

voorbeding aan. Nooit waren de gebreken der geestelijkheid zóó vinnig en

scherp met den geesel der satii'e getuchtigd, als dit straks daarna in zijn

„ Lof der zotheid" geschiedde. In zijn „ Handboek van den Christelijken

krijgsman" berispte hij even onverholen de overdrijving, die bij de vereering

1) Kist. Nederl. ArcJi. I. blz. 129.
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der lieiligen plaats had, en trok nadrukkelijk tegen veel werktuigelijks in de

heerschende Godsdienst te velde. Tast hij ook de Kerk en hare instellingen

niet dadelijk aan, hij ontveinst even weinig zijne overtuiging, dat eene her-

vorming der Kerk in de Kerk volstrekt noodzakelijk was , en dat zij , bij ge-

meenschappelijk overleg en goeden wil van lien, die aan het roer van zaken

geplaatst waren, zonder al te groote schokken zou kunnen tot stand gebragt

worden. En tot dit alles, hoe veel en belangrijk ook reeds, bepalen nog

zijne verdiensten zich niet. Meer positief is hij reformatorisch werkzaam ge-

weest door hetgeen hij tot verspreiding van heldere Evangeliekennis ook in

zulke kringen gedaan heeft, voor wie het heiligdom tot dusver gesloten was.

Is het mogelijk , beter in den geest der Hervorming te spreken , dan hij doet in

de Voorrede voor zijne paraphrase van het Nieuwe Testament? „De Joden , die nog

in de schaduwen rondtastten, mogten gewoon zijn hunne geheimenissen aan het

volk te verbergen, maar het licht van het Evangelie duldt geene bedekking.

Weleer trad alleen de hoogepriester het binnenste heiligdom in, maar nu het

voorhangsel des tempels bij het sterven des Heeren gescheurd is, staat de toegang

tot Hem voor allen zonder onderscheid open , en trekt Hij , van de aarde ver-

hoogd, allen tot zich, omdat Hij allen behouden wil. Men schreeuwt zijne

verontwaardiging uit , wanneer eene vrouw of een eenvoudige lederbereider de

gewijde schriften bespreekt; maar ik hoor liever eenvoudige kinderen over

Christus spreken , dan sommigen der in de algemeene schatting het hoogst ge-

plaatste Rabbijnen, en zou wenschen de Heilige Schrift in alle talen te zien

overgebragt." Ongetwijfeld, zulke denkbeelden verkondigde Erasmus meer op

eene kalme didactische, dan op regtstreeks polemische wijze. Hij voelde zich

meer geschikt met de pen te werken, dan door de bezielende magt van

het woord. Hij was meer scherp- dan diepzinnig, en had bovenal een open

oog voor wat het oorspronkelijk Christendom met de wijsheid der Ouden ge-

meen had, meer dan voor de heilige verborgenheden van het innigst geloofs-

leven. Maar dit geeft ons toch nog geen regt , hem van bepaald gebrek aan

zedelijken ernst en Christelijken zin te verdenken , als ware hij niet veel meer

geweest dan de geestige Voltaire zijner diep verbasterde eeuw. Zijne praktische

geschriften , bijv. over het geluk des vredes , over het betrachten der deugd

,

over den dood , over de vorming van een' Christelijken vorst ', en andere meer

,

bewijzen stellig het tegendeel. Was hij ook geen dogmaticus in den eigenlijken

zin van het woord , te grooter waren zijne verdiensten als moralist en exegeet van

het Nieuwe Testament. Zoowel zijn geschrift over „ de beste beoefening der

theologie," als zijne „opwekking tot de studie der Christelijke philosophie,"

had de strekking om aan allen , die naar zijne stem ^vilden hooren , den

koninklijken weg der waarheid en vrijheid te wijzen. Tevens bevorderde hij

met al zijne magt de beoefening eener verbeterde pi'edikwijze , en gaf den

Evangelieverkondiger voorschriften, die nog heden ten dage de ernstigste be-

I. ti2
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hartiging waardig zijn. Hij prees hem niet slechts de studie der kerkelijke

en klassieke modellen, maar de zelfstandige lezing des Bijbels aan, en

toonde tegenover een dood mechanisme , zich voorstander van een levend

,

beoefenend Christendom. Daartoe dienden de lessen , die hij ten aanzien van

het Christelijk huwelijk, den weduwenstaat , het gebruik en misbruik der

spraak , het Ijidden , biechten , vasten , de opvoeding der kinderen en meerdere

belangrijke onderwerpen in zijne „ zamenspraken" en andere, kleinei-e geschrif-

ten deed hooren. In die allen legt hij zeker geen diep mystischen (evenmin

trouwens als een' oppervlakkig i'ationalistischen) , maar toch een' zeer gezonden

praktischen zin aan den dag , met heiligen ernst tegen het klimmend zedebe-

derf van kei-kelijken en leeken gekant. Kan het ons bij en na dit alles ver-

rassen, dat reeds zijne tijdgenooten met meerder of minder klaarheid besef-

ten en uitspraken ,
„dat Erasmus het ei had gelegd, hetwelk door Luther uit-

gebroeid was?"

Toch was er althans geene mindere waarheid in het woord van Luther zelven

over den man , die hem later zoo heftig bestreed , dat Erasmus meer geschikt

was om de dwaling te ontmaskeren , dan om de waarheid zelve in het regte dag-

licht te stellen. Erasmus was boven alles geleerde , en daarbij tot zekere hoogte ook

Christen, maar even daarom slechts wegbereider, geen voorstander van de

Hervorming der Kerk in den zin, waarin die te Wittenberg en elders werd

voorgestaan. Met angstig oveideg berekende hij bij iedere schi-ede, wat voor-

of nadeel zij aan zijn' naam en roem kon bereiden , en vreesde niets zoo zeer

dan te dalen in de gunst van hen , wier vleitaal hem met digte wolken van

bedwelmenden wierook omhulde. Naar zijn eigen woord verkoos hij zelfs een'

schadelijken vrede boven den meest regtmatigen oorlog, en duchtte van eene

hervorming, als die Luther en zijne medestanders bedoelden, niets minder

dan eene geheele verwoesting der Kerk. Onbewimpeld verklaarde hij , dat

,

indien werkelijk het gebouw der hiërarchie eene radikale herstelling behoefde

,

hij en zijns gelijken de mannen niet waren, om haar tot stand te doen ko-

men. Zoo ging de stroom, eenmaal ontkluisterd , hem weldra boven het hoofd

;

hij had gemakshalve neutraal willen blijven, waar alles liem drong be-

slissend partij te kiezen, en liet zich zelfs overhalen om tegen Luther in het

strijdperk te treden op eene wijze , die zich zeker gemakkelijker verklaren , dan op

voldoende wijze regtvaardigen laat. De geschiedenis van dien strijd , vóór en tegen

den vrijen wil, waarin het van beide zijden zoowel aan helderheid van be-

gripsbepaling als aan gematigdheid van geest heeft ontbroken , behoort niet

tot ons tegenwoordig bestek. Maar genoeg dat een blik op geheel de rig-

ting van Erasmus' leven en werken de juistheid der beschouwing regtvaar-

digt , die Luther reeds een half jaar vóór zijn openlijk optreden tegen Tetzel

aan een' vertrouwden vriend mededeelde: „wel behaagt het mij in hem, dat

hij zoowel de wei'eldlijke als de ordesgeestelijken met zooveel standvastigheid
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en geleerdheid te lijf gaat, en hunne ingekankerde onwetendheid vonnist;

maar ik vrees, dat hij Christus en de genade Gods niet genoeg op den

voorgrond plaatst, waarin hij veel onwetender is dan Faber Stapulensis. Het

inenschelijke geldt bij hem meer dan het Goddelijke. Niet iedereen is daarom

reeds een wijs Christen , omdat hij een goed Graecus of Hebraïcus is." Had-

den ijdelheid en zucht naar rust en gemak in Erasmus zich minder sterk

laten gelden , hoeveel grooter diensten had hij ktmnen doen aan de zaak van

het Godsrijk! Thans zocht hij bovenal het zijne, en stond niet eenmaal hoog en

vrij genoeg om te zien , dat hij met meer te wagen oneindig meer had gewon-

nen. Zoo trof hem ten laatste het lot van den man , die , daar hij het geene der

beide partijen geheel naar den zin kon maken , ten laatsten alleen staat , en

zoowel vriend als vijand mishaagt , omdat hij verzuimd heeft met al het over-

wigt van zijn' beslissenden invloed één groot beginsel te steunen. Dat ge-

voelden de vertooners der dusgenaamde „stomme komedie", die, gelijk men

zegt, ten jare 1530 op den rijksdag te Augsburg voor Karel den Vijfden

door eenige onbekenden gespeeld werd. Erasmus stelden zij voor als den

man, die een bundel kromme en regte staven, door zijn' voorganger (Reuchlin)

door elkander geworpen , vruchteloos zocht te rangschikken en zooveel moge-

lijk regt te buigen , tot dat hij eindelijk het vruchtelooze zijner poging er-

kende, en met een verdrietig hoofdschudden het tooneel onverrigler zake

verliet. Niet hij, eerst Luthër stak den brand in het hout, die straks door

de onhandigheid van Paus en Keizer beiden gevoed werd en aangewakkerd.

Zijn sterven, zonder van de genademiddelen der Kerk te zijn voorzien, en

toch zonder voor het uitwendige met haar gebroken te hebben, is het in

dit opzigt geen symbool van geheel zijn leven, zoo rijk aan strijd, en toch

zoo arm aan zegepraal, omdat de echte geloofsmoed ontbrak? Wij begrijpen

dat de haat der strenge Hervormden ter eeue, en de wraakzucht der door

hem zoo fel getuchtigde Roomsche geestelijken ter andei-e zijde ook na zij-

nen dood niet altijd binnen de grenzen gebleven is.

Van ondankbare miskenning zijner verdiensten intusschen kwam men in

onze dagen aan schier alle kanten terug. Sinds men geleerd heeft, de werk-

zaamheid van groote mannen niet slechts in het licht van hunnen tijd, maar

ook van hun persoonlijk karakter te plaatsen, heeft men ook het onbillijke

ingezien, om meer te eischen dan van iemand, krachtens zijne geheele per-

soonlijkheid en ontwikkelings-geschiedenis , met rede te wachten is. Zoo ver-

hindert ons dan ook wat wij zwaks en kleins in Erasmus ontdekken niet

langer, om hem de plaats der eere onder de wegbereiders der Nederlandsche

Hervorming te wijzen; de zon blijft zon in ons oog, niettegenstaande hare

onmiskenbare vlekken. Hij was geen man voor strijd of storm , maar voor het

stille boekvertrek, het zij zoo ; maar ook de zoodanigen moeten er zijn, om den

raad des Heeren in de verlichting en beschaving der menschheid te dienen,

62*
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en Erasmus heeft het, gedurende zijn rusteloos werkzaam leven, op uitstekende

wijze gedaan. Dankbaar brengen wij der Voorzienigheid hulde, die een' zoo rijken

geest juist in dien tijd op het woelig tooneel der Wereld en Kerk deed ver-

schijnen; die hem op kennelijke wijze heeft geleid en gevormd om te wor-

den en te doen , wat hij boven velen was en gedaan heeft , en die zich van

hem als een uitgelezen middel bediend heeft om tallooze oogen voor den

nacht der dwaling en het licht der waarheid te openen. En naauwelijks zouden

wij ons oordeel over zijn' persoon en zijn werk naauwkeuriger kunnen uitdruk-

ken , dan met de woorden van den Leidschen Hoogleeraar Dominicus Baudius

,

zeventig jaren na Erasmus' dood, in een schrijven aan Paulus Meruia :
i) „Hij

schijnt meer gehad te hebben wat hij ontweek, dan wat hij zocht. Eén man

kon niet alles doorzien , en geen geringe zaak heeft hij bestaan , dat hij in

zoo groote duisternis van onkunde zijn' blik heeft kunnen verheffen om naar

het licht der waarheid te zoeken. Hij was beangst en bevreesd voor twis-

ten, en bevlijtigde zich in zijn leven alleen (?) om de vriendschap van alle

standen en partijen te verkrijgen. Dit belette hem waarschijnlijk ten strijde

te trekken, en met het opligten des sluijers, die de geheimen der onregt-

vaardigheid bedekte , die allen wereldkundig te maken. Veel echter , oneindit/

veel is hem de nakomelingschap verschuldigd , en zij die hem hekelen, zullen zich

melligt daardoor alleen eerC naam maken , dat hij het voorwerp hunner hekeling is."

Bij zoo belangrijke diensten als Erasmus ter voorbereiding van het werk

der Hervorming bewees, zou het vreemd kunnen schijnen, dat hem van de

zijde der Roomsche kerk en geestelijkheid zoo uitbundige eer wedei-voer. Maar

iedere andere drangrede daargelaten , die staatkundig overleg aan de hand

deed , om een' roemvol geleerde te vriend te houden , die als tegenstander

zoo uiterst duclitbaar geweest zou zijn , moet het bovendien niet voorbijge-

zien worden , dat het humanistisch beginsel , door den beroemden Rotterdammer

op zoo glansrijke wijze vertegenwoordigd , ook in den boezem der Koomsche

geestelijkheid talentvolle voorstanders had. Wij denken hier onder anderen aan:

Gekard Eobanus Geldenhauer van Nijmegen,

of Noviomagus , mede een" der kweekelingen van Hegius' school , omtrent het jaar

1482 ter genoemde stede geboren. Hij was het , die na te Leuven de wijsbegeerte

1) Medegedeeld door B. Glasius, in zijne Prijsverhandeling over Erasmus als Neder/,

kerkhenormer , 'sHage, 1850, blz. 214. Met warmte is de verdienste van Erasmus als

Humanist nog onlangs erkend geworden door den Franschen Geleerde D. Nisard, iu

zijne belangrijke Étude sur la Renaissance, waarin hij een opzettelijk en uitvoerig hoofd-

stuk aan onzen landgenoot toewijdt , en hem , pag. 149 , roemt als „ ilhistre martyr du

Iravail et de la scieiice, esprit vivace, Ubre , ingénieux
,

quoique sous la faix d'idees, qi'i

devaient mourir, et dhine langue, qid avaii veen; homme unique , dans lequel l'antiquite

se rejoint au.r temps niodernes."
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beoefend te hebben, met Erasmus en onderscheiden andere Humanisten in

vriendschappelijke betrekkingen trad , en straks kapellaan van Karel den Twee-

den , later ook van Keizer Karel den Vijfden geworden , hunne beginselen

geenszins verloochende. Weldra vond hij tot ontwikkeling en openbaring dier

beginselen ruime gelegenheid , daar hij secretaris en biechtvader van den

helder denkenden Utrechtschen kerkvoogd, Filips van Bourgondië, werd.

Later in 1526 naar Wittenberg gezonden om daar den staat van kerk en

scholen opzettelijk op te nemen ,
gaf hij niet slechts getrouw verslag van

wat hij goeds had gezien en gehoord, maar had hij zelfs den moed om

zich openlijk aan de zijde der Hervormden te schai-en en hunne zaak met

alle kracht te bevorderen. Hij bleef dat doen , ook nadat hij als hoogleeraar

in de geschiedenis te Marburg aangesteld was , waar hij , op zestigjarigen

leeftijd, in 1542, als slagtoffer der pest overleed. En waarschijnlijk zou zijn

dood als een groot verlies voor de wetenschap door zijne vroegere vrienden

betreurd zijn, had niet juist zijne geloofsverandering maar al te velen bewo-

gen om in hem den geleerde voorbij te zien, en alleen den ketter te haten.

"Werkelijk bekleedt Gerard Geldenhauer onder de Nederlandsche Humanis-

ten een' eervollen rang. Hij was niet slechts een verdienstelijk dichter , die

als zoodanig ten jare 1517 door Keizer Maximiliaan werd gelauwerd, maar

tevens een ijverig geschiedvorscher en beoefenaar der klassieke litteratuur.

Als Godgeleerde betoonde hij zich reeds vroegtijdig voorstander eener vrijere

denkwijze, en lichtte den Utrechtschen kerkvoogd, die hem met zijn ver-

trouwen vereerde, ten aanzien van menige, door beiden gewenschte verande-

ring en verbetering voor. Van daar, dat hij Erasmus bewonderde, volgde,

en wederkeerig diens vriendschap genoot — tot bij den grenspaal der Her-

vorming beider wegen uit elkander liepen. De vriendschap verkoelde aan-

merkelijk , neen, veranderde althans van ééne zijde in bitteren haat, toen

Geldenhauer, niet voldaan met zelf tot de hervormde belijdenis toe te tre-

den , niet aarzelde zich op den naam van zijnen vriend te beroepen , ten

einde zooveel mogelijk reformatorische beginselen aan te prijzen. Hij verza-

melde uit diens geschriften onderscheidene plaatsen, die even aanstootelijk

voor de Roomschgezinden als gunstig voor de Evangelischen klonken, en gaf

die zonder Erasmus' toestemming uit. Maar nu moest hij dan ook de straf

dezer onvoorzigtigheid dragen, toen hij, in geldelijke ongelegenheid, de mild-

dadige liefde van zijn vroegeren bondgenoot inriep, en van dezen geen' an-

deren troost dan krenkende spottaal vernam. Erasmus schertste er mede, „dat

een man , die zich tot het zooveel volmaakter Evangelisch leven gewend had

,

thans nog een' oogenblik over den last der armoede klagen kon, die immers

mede tot de Evangelische volmaaktheid behoorde." Doch wenden wij liever

het oog af van persoonlijke veeten , die ons onwillekeurig herinneren , hoe ook

in de eeuw der Hervorming de Christus gekomen is, om den mensch twee-
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dragtig te maken tegen zijn' naaste en broeder : de ware humaniteit werd niet

immer zelfs bij de beroemdste Humanisten gevonden! Liever vermelden wij

nog onder deze laatsten den man , wiens levensbeschrijving wij aan den pas

vermelden Geldenhauer te danken hebben, den letterlievenden Utrechtschen

kerkvoogd, met wiens naam wij dit overzigt sluiten.

FILIPS VAN BOURGONDië.

Of zou het iemands verwondering wekken, een' Stichtschen bisschop mede

onder de i'ij der mannen vermeld te zien , wier zegenrijke invloed de groote

gebeurtenissen der zestiende eeuw bevorderd en voorbereid heeft ? Maar die

bevreemding zal wijken, wanneer men bedenkt, dat het bisdom van Utrecht

reeds vroeger onderscheidene verlichte en verdienstelijke geestelijken aan de

Nederlandsche Kerk had geschonken, en dat ook daar de denkbeelden van

Erasmus aanvankelijk groeten ingang gevonden hadden. Door niemand in-

tusschen werd de hervormingsgeest krachtiger aangewakkerd dan door den

wakkeren kerkvoogd , wiens naam wij zoo even vermeldden. Krijgsheld , staats-

man en hoveling tevens, was hij door den invloed van Maximiliaan en Karel

in 1516 op den bisschopszetel van Utrecht verheven, dien hij tot 1524

bekleedde.

Het mag in waarheid hoogst opmerkelijk heeten, dat juist in het belang-

rijkst tijdvak van de opkomst der Hervorming, zoowel elders als hier te lande,

een man aan het hoofd der Utrechtsche geestelijkheid stond, die er onver-

holen voor uitkwam , dat hij vrijzinnige gevoelens was toegedaan. Niet slechts

vonden de schoone kunsten , inzonderheid de bouw- , schilder- en beeldhouw-

kunst in Filips een' edelmoedigen beschermer , maar ook bevorderde hij letter-

kundige studiën, en werd door den dankbaren Erasmus, die hem zijne

verklaring der Pastoraalbrieven opdroeg , met den eernaam van zijn' Maecenas

begroet. Hij schroomde niet de lezing des Bijbels nadrukkelijk aan te beve-

len , en zijnen inhoud te verheffen ver boven alle vrome legenden. Hij ijverde

voor de vermindering van het aantal der kerkelijke feestdagen, die vaak

ledigheid en ongebondenheid aankweekten , bestreed het ongehuwde leven der

priesters, en sloeg eene krachtige hand aan de bestaande gebreken der gees-

telijken. Dit alles was de vrucht van het zaad , door zijnen biechtvader en

kapellaan Geldenhauer op zijnen akker gestrooid, en mogelijk zou het een

voorteeken van nog meer beslissende stappen geweest zijn , had hij zich niet van

velerlei zijden in de uitvoering zijner reformatorische plannen belemmerd en

gedwarsboomd gezien. Het valt ook niet te ontkennen, dat zijne heerschzucht

,

onmatigheid en andere gebreken, die zelfs zijne vrienden zich moeijelijk

konden ontveinzen , zijn' zedelijken invloed verzwakten. Toch waren zij on-

vermogend om de verspreiding van den geest , mede door hem geopenbaard

,
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geheel te beletten. Want die geest was, ook onafhankelijk van de deugden

of feilen zijner tolken, te magtig om spoorloos te verdwijnen, nadat hij een-

maal opgewekt was. Het was de geest van waarheid, vrijheid en regt, die

niet rusten zou tot ook op onzen bodem de grondslagen van het gebouw der

Hervorming gelegd waren.

Vatten wij al het gezegde te zamen , wij vinden door een tal van proeven

aan de eene zijde het onmisbare, aan den anderen kant het ongenoegzame van

het Humanisme ter voorbereiding ook der Nederlandsche Reformatie gestaafd.

Zonder hetgeen deze geleerde mannen voor letteren en wetenschap deden,

zou bezwaarlijk het morgenrood van een' nieuwen dag zijn verschenen. Maar

toch , hadden er geene andere stemmen dan alleen die dezer Humanisten weer-

klonken , bezwaarlijk zou de Kerk des Heeren uit haren langen doodslaap ten

nieuwen leven zijn opgewekt. Het was goed , dat zij spraken , maar nog an-

dere stemmen dan de hunne moesten hier en elders gehoord worden, om,

bepaaldelijk bij het volk, de behoefte aan hervorming te wekken. God had

velerlei wegen om de duurgekochte gemeente zijns Zoons tot het groote

keerpunt te leiden. Een der krachtigste, hoezeer in geenen deele het éénige

middel daartoe, is de weldadige invloed van het Humanisme geweest.

Maar zoo zien wij ons dan aan het einde van dit eerste Deel onzer Ge-

schiedenis der Christelijke Kerk in Nederland als van zelve teruggeleid tot

het punt, van waar wij uitgegaan zijn, en de slotsom van het laatste Tafereel

heeft op ongezochte wijze bevestigd , wat ter Inleiding van geheel dezen ar-

beid reeds in den aanvang gezegd werd ^). De lotgevallen der Christelijke

Kerk in ons Vaderland moesten in dit eerste Deel worden geschetst „ van de

eerste invoering des Christendoms hier te lande tot op den aanvano- der

Kerkhervorming in de zestiende eeuw," en, dus werd er gezegd: „reeds

wanneer wij voor het tegenwoordige de omgrenzing van het eerste Tijdperk

tot onzen gezigtseinder kiezen, breidt zich een onafzienbaar veld als een rijk-

gestofFeerd landschap voor onze blikken uit." En in waarheid, zoo is het ge-

weest. Eerst scheen, wel is waar, dat landschap slechts eene dorre, onafzien-

bare heide te zijn. Maar wij zagen die heide van lieverlede ontginnen, met

het zaad des Godsrijks bezaaijen, aanvankelijk met een' milden regen besproei-

jen, en ten gevolge daarvan het onafzienbaar veld zijne eerste vruchten ver-

toonen. Een nevel daalde er voor onze oogen op neder, en een koude adem

blies bij menige schrede over den nieuwen akker ons aan; maar kon de

noorderstorm ook den wasdom vertragen, het leven doodde hij niet. Allerlei

gestalten trokken nu en dan in den nevel langs onze oogen voorbij , en stof-

1) Zie hierboyen, bl. 6.
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ieerden het veelbelovende landschap. Krijgshelden met het zwaard in de vuist,

en priesters met het kruis in de handen ; kloosterlingen in het gewaad hunner

orde, en Humanisten niet de wijsheid van vroeger eeuwen doorvoed. Maar

niemand hunner, of hij bleek, alvorens hij weer verdween in den nacht, ons

min of meer ondubbelzinnig het naderen van een' nieuwen dag te voorspellen.

En nu, al scheen zij lang onvervuld te blijven, de profetie is niet ijdel ge-

weest. De wasdom is toegenomen ; de nevel trekt op ; de lucht wordt zachter

en klaarder; in het Oosten kleurt eene schitterende streep van licht den ge-

zigteinder; de zon is op het punt van te komen. De Dag der Hervorming

verrijst. En eene stemme Gods en niet eens menschen schijnt ook over den Ne-

derlandschen bodem te klinken : „ maak u op , word verlicht , want uw licht

komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op!"

J. J. VAN OOSTERZEE.



NASCHRIFT.

Is het geduld onzer geachte Inteekenaars
,
gedurende de laatste maanden

,

bij herhaling op eene zware proef gesteld geworden , zij zullen wel , met de

betuiging van ons opregt leedwezen hierover, onze verzekering mllen aanne-

men, dat die ongedachte vertraging het gevolg van geheel onvoorziene om-

standigheden geweest is, evenmin van den goeden wil der Redactie, als van

dien der Uitgevers afhankelijk. Te meer verheugen wij ons thans, het Eerste

deel dezes werks , dat de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland

van hare eerste vestiging tot op de tijden der Hervorming omvat
,
geheel vol-

tooid in het licht te doen verschijnen.

Bij eene naauwkeurige vergelijking der hier behandelde onderwerpen met

het uitgewerkte plan , dat in de Inleiding was opengelegd , zal de Lezer be-

vinden, dat de inhoud zakelijk beantwoordt aan hetgeen vi-oeger door ons

was beloofd geworden. Mogt aldaar aan het slot nog iets meer schijnen toe-

gezegd, dan hier eene afzonderlijke bewerking heeft gevonden, dit is terug-

gebleven, deels omdat reeds vroeger op onderscheidene plaatsen daaromtrent

het noodige was gezegd , deels ook omdat het nog ontbrekende gevoegelijk

later eene plaats zou kunnen vinden. Wij ontkennen hiermede niet, dat. in

weerwil van dit streven naar volledigheid , enkele punten , de inwendige Kerk-

geschiedenis betreffende , uitvoeriger hadden kunnen bewerkt zijn ; maar wij

meenen den in onze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis belangstellenden lezer

naar het pas verschenen werk van den Hoogleeraar MoU ^) te mogen verwijzen

,

hetwelk ook hierover het helderste licht verspreidt, en hem tevens in staat

zal stellen op het naauwkeurigst met de voornaamste bi'onnen bekend te wor-

den, waarvan vele ook den Bearbeiders dezer Tafereelen hebben ten dienste

gestaan.

De uitvoering — dit meenen wij met zekere gerustheid te mogen verkla-

ren — blijft van de zorg getuigen, welke bij voortduring door de Uitgevers

1) Kerkgeschiedtnü van Nederland vóór de Hervormitig. — Ariilieni, Is. An. Nijlmff ea

Zoon, 1864..
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daaraan besteed wordt. In de platen, welke tot opluistering dezes werks

strekken, hebben wij, zoo veel ons doenlijk was, Historische getrouwheid

behartigd.

Een goed deel der door ons opgenomene taak is hiermede afgewerkt, maar

een niet minder belangrijk deel, als wij ons oog op de toekomst rigten, is

nog onafgedaan gebleven. Het blijft onze wensch, ook dit gedeelte binnen een'

betrekkelijk korten tijd te doen volgen, en wij koesteren hierbij het vertrou-

wen, dat de belangstelling onzer landgenooten , welke ons nu reeds vele jaren

heeft gesteund , thans vooral , nu wij met elke schrede het einde nader spoe-

den, niet zal verflaauwen. Bij den voorraad en den rijkdom der nog te Ije-

werken stof, gevoelt de Redactie zich meer dan ooit verpligt , zich op beknopt-

heid toe te leggen, en daarop ook bij hare geëerde medearbeiders aan te

dringen, en voorts met zekeren geest des onderscheids te werk te gaan. Met

gestrengheid zal zij het oog gevestigd houden op hetgeen reeds in het voor-

gaande werk, de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Ta/ereelen, is behandeld

geworden. Het meest bekende zal met korte en breede trekken omschreven

worden , maar het min bekende , te uitvoeriger behandeld , meer op den voor-

grond treden. Tot vermijding van het aanzien eener schoolsche geleerdheid,

zal de opgave der bronnen ook hier teruggehouden worden ; maar het zal het

hoofddoel der Redactie en van hare medearbeiders zijn , de resultaten van een

meer wetenschappelijk onderzoek, in populairen, en, zooveel als de aard des

onderwerps zulks gedoogt, y<2/eree^matigen vorm terug te geven. Voorts wenscht

zij den nog overigen arbeid spoedig zelve ter hand te nemen, en zóó onder

hare medewerkers te verdeelen, dat het tweede deel dezes werks, hetwelk tege-

lijk het laatste zal zijn, nog in den loop van dit jaar aangevangen, vóór

bet einde des volgenden jaars aan onze Inteekenaars kunne aangeboden

worden.

In de hoop , dat het ons alzoo verleend worde , dezen veeljarigen arbeid ge-

lukkig te voleindigen, nemen wij voor als nog geen afscheid van den lezer,

maar roepen hem toe : tot wederzien

!

29 Augustus 1864, B. ter Haar.
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