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GESCHIEDENIS YAN HET PROTESTANTISME
IN HET PRINS-BISDOM LUIK.

Inleiding.

Een schilderachtig schoon land — dat Prins-bisdomg

Luik , dooreneden door de rivier de Maas met hare

nevenrivieren de Ourthe , de Yesdre , en de Amblève.

Op vele plaatsen boschrijke bergen
,

scherpgekante

rotsen en diepe valleien. Hier en daar welige vlakten

en in den bodem steenkool, ijzer, marmer en andere

delfstoffen. Dat schoone land wordt bewoond door een

volk
, 1) deels van Waalschen , deels van Ylaamschen

oorsprong , dat van oudsher zich onledig hield met

stoeren arbeid op stoffelijk gebied en tegelijk vrijheid-

lievend was en ijverig in het handhaven van de eens

verkregen rechten en privilegiën.

Als wij spreken van het Prins-bisdom , dan ver-

staan wij daardoor dat gebied , dat samengesteld was

uit de stad Luik met hare omgeving , het graafschap

Hesbaye , het graafschap Loon , het markgraafschap

Franchimont , het graafschap Horn , het distrikt Con-

droz , en het land tusschen Maas en Sambre. — De
stad Maastricht en een deel van de provincie Limburg

behoorde kerkelijk tot Luik maar staatkundig maakte

1
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het een deel uit , althans tijdens de Reformatie ,
van

het hertogdom Brabant.

Dat Prinsbisdom, en met name de stal Luik

(Liége , Luttich
,
Leodium) heette reeds van ouds het

paradijs der priesters
, 2) omdat het een groot aantal

rijke kerken en kloosters telde , zeer uitlokkend voor

geestelijken van allerlei rang en orde. Mag men

Roomsche geschiedschrijvers gelooven , dan is het

Luikscbe volk steeds getrouw gebleven aan den Paus.

In het paradijs der priesters is nooit het zaad der

ketterij ontkiemd. 3)

Inderdaad ! is dat waarlijk zoo ? hebben de Lui-

kenaars zich steeds gehoorzaam aan den Paus betoond ?

is de kerkelijke geschiedenis van Luik aan eene kalm

vlietende beek gelijk , door geen wind bewogen ? heeft

het bisdom van de beroering der Reformatie niets te

lijden gehad ? is er geen strijd gevoerd ? heeft er geen

bloed gevloeid ? Protestantsche geschiedschrijvers weten

andere dingen te verhalen. Zij zeggen ons, dat Luthe-

ranen
,

Anabaptisten en Kalvinisten ook in het land

van Luik gepredikt en bij velen uit hot volk toejui-

ching gevonden hebben , maar tevens wijzen zij op

hetgeen de Luiksche bisschoppen hebben gedaan , om
de ontwakende beweging in het geestelijk leven des

volks met geweld te onderdrukken. Smartelijk
,

ja

smartelijk voor ons Protestantsch gevoel , lat wij

moeten erkennen
, die pogingen der Luiksche bisschop-

pen zijn maar al te wél gelukt!

Laat ons bij de hoofdbijzonderheden van deze

voor het Protestantisme zoo treurige geschiedenis be-

langstellend stilstaan.
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1. De strijd tegen Lutheranen tijdens bisschop

ERARD VAN DER MARCK.

Er is weinig bekend van het eerste optreden der

aanhangers van luther in het land van Luik. Van

een hunner heette hot , dat hij het bestaan van het

vagevuur ontkende , van een ander , dat de geschrif-

ten van luther in zijn bezit waren gevonden. Bis-

schop ERARD VAN DER MARCK 4), die sedert 1506 het

geestelijk en wereldlijk bewind voerde , achtte zich

geroepen , even als zijn keizerlijke meester karel v
,

tegen de ketters op te treden.

Nu was er wel verschil tusschen beiden. Het

optreden van den Keizer was forscher en geweldiger

dan dat van den bisschop. De Keizer stelde zelf de

geloofsrechters aan , die buiten de burgerlijke over-

heid om , over de ketters moesten vonnissen. De

bisschop daarentegen gaf aan de burgerlijke overheid

iets te zeggen in deze rechtspleging. 5)

Het was evenwel niet des bisschops eigen ver-

langen , aldus te handelen , maar hij kon niet anders.

Toen hij in 1523 het keizerlijk edikt van Worms
wilde afkondigen , moest hij eerst de drie Staten des

lands , het Kapittel van St. Lambert , de Edelen en de

Steden raadplegen. Dezen hadden er vrede mee , dat

het koopen en verkoopen van kettersche boeken ver-

boden werd , maar zij duldden niet , dat buiten de

burgerlijke rechtspraak om , de ketters werden ge-

straft. Eerst in 1527 gaven zij toe. Eerst in dat

jaar werd het edikt van Worms tot wet verheven.

Sedert dien tijd ving in Luik het ketterdooden aan. 6)

In 1528 werd een Fransch priester wegens

l*
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ketterij tot den brandstapel veroordeeld. De bisschop

liet zich in deze rechtspraak bijstaan door den

karmelieter monnik jamolet, een wegens zijne wreed-

heid bij het Yolk gehaten man. Daar hij vonnissen

liet ten uitvoer brengen zonder de burgerlijke overheid

er in te kennen, werd hij deswegens berispt en tot

de orde geroepen. Wel ketters bannen en dooden

maar met inachtneming van wettelijke regalen en

ordonnantiën — dat prentten de Staten des lands den

vurigen kettermeester in.

Intusschen bleef zich een geest van verzet tegen

de plakkaten openbaren Kruisbeelden op de vier-

sprongen van de openbare wegen werden veibrijzeld.

Zelfs bij geestelijken aan huis werden verboden boe-

ken gelezen. De schuldigen onttrokken zich aan de

ingestelde vervolging door de vlucht. Zekere jeIn

ALBERTI
,

wegens ketterij aangeklaagd, zou misschien

ten vure gedoemd zijn , als zijne dorpsgenooten , riva-

geois (Maasoever-bewoners) genoemd, niet paitij voor

hem gekozen hadden. Zulk overmoedig bestaan

kostte aan eenigen hunner het leven. Zij werden door

den bisschop als oproermakers ter dood gebracht en

hunne goederen werden aan de schatkist vervallen

verklaard. 7)

Intusschen keurden de Gilden te Luik zulk een op-

treden van den bisschop tegen de Maasoever-bewoners

nadrukkelijk af. Niet de kerkelijke maar de burger-

lijke rechter had uitspraak moeten doen. De bisschop

w^as overijld te werk gegaan, en wie er in he^ vervolg

ook van ketterij beschuldigd werd
,

hij moest gelegen-

heid hebben , zich voor den burgerlijken rechter te

verdedigen.
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Uit dit optreden van de Gilden blijkt , dat zij

hnane rechten en privilegiën in het oog hielden. Het

waren vurige mannen , die eigen inzicht hadden en

zelfs tegenover hunnen bisschop daarvoor durfden

uitkomen.

En toch misten zij iets van die taaie volharding,

die aan velen hunner tijdgenooten in de ^^'oordefijke

Nederlanden eigen was. Zij gevoelden zich wel aan-

getrokken tot het gezuiverd Evangelie , naaar namen

het over het algemeen niet zoo diep in zich op
, dat

het dc zaak van hun geheele leven werd. Tegen een

man ah hun bisschop van der marck hielden zij het

niet vol Zij gaven zich gewonnen en bogen voor hem
het hoofd. Het edikt van Worms werd afgekondigd

met bijvoeging van scherpe bedreiging tegen het houden

van Li.thersche scholen en het bijeenroepen en bij-

wonen ran Luthersche vergaderingen.

Reeds daags na het afkondigen van dit edikt

werd c EAN , een schoolmeester te Luik voor den

rechter geroepen, veroordeeld en uit het land geban-

nen 8) In 1532 werd met behulp van krijgsvolk des

Keizers in de stad Limburg (nabij Yerviers) een ge-

heel huisgezin wegens Luthersche ketterij tot den

braudst ipel veroordeeld. Yader, moeder, twee dochters

en hare mannen gingen psalmzingende den vreeselijken

dood te gemoet.

El i:ander vertroostend en versterkend riepen zij

den naim van jezus aan.

Opmerkelijk, dat in diezelfde stad Limburg in

volgenc e jaren aanhangers van luther zijn te vinden

gewees.. Heeft het voorbeeld van die eerste martelaars

het hart van hunne geestverwanten ontgloeid en is
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daardoor eene Lutherscbe gemeente ontstaan ? of waren

burgemeesters en schepenen bijzonder verdraagzaam ?

lieten zij oogluikend toe , wat door den Keizer was

strafbaar gesteld? Wij weten het niet maar achten

het waarschijnlijk.

Ook elders traden kettersche predikers op , zoodat

nieuwe strafbepalingen uoodig werden gekeurd. Al

wie kwalijk gesproken had van de Maagd maria of

van de Heiligen , al wie het Vagevuur geloochend of

de Kerkelijke Overlevering afgekeurd had , werd met

zware straf bedreigd.

Het baatte niet. Telkens werden nieuwe over-

tredingen gepleegd. Zes burgers te Luik , waaronder

een timmerman, een schoenmaker en een glazenmaker

werden veroordeeld wegens Luthersche ketterij en uit

het land gebannen. Een hunner, de grootste ketter,

werd onthoofd. 9)

In dezen tijd traden ook hier en daar Anabap-

tisten te voorschijn , menschen
, van wier overspannen

denkbeelden wij weldra meer zullen hooren. Dat zij

te vuur en te zwaard vervolgd werden , was niet enkel

aan Roomsche geestelijken welgevallig maar ook naar

het hart van de burgerlijke overheid. Met woelgeesten

kon men niet in vrede leven. Hun aanhang moest

uitgeroeid worden.

Maar, meende bisschop ERA.RD, indien zij moesten

uitgeroeid worden, dan ook alle andere ketters, want

zij zijn allen gevaarlijk voor het welzijn van de Chris-

telijke
,
apostohsche

,
pauselijke Kerk.

In 1534 wist hij de regeering van de stad Luik

met zulk een ijver te bezielen, dat zij hare van ketterij

verdachte medeburgers overal liet opsporen
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Spoedig was eene menigte mannen en vrouwen

in beel tenis genomen. Zij werden door Karmelieter

en Dominicaner monniken ondervraagd. De liard-

nekkigen kwamen op den brandstapel of werden uit

het lard verbannen. De zwakke broeders en zusters

moesten door daartoe aangewezen geestelijken onder-

wezen en tot de Roomsche kerk teruggebracht worden.

Terwijl bisschop erard ijverig bezig was met dit

naar zijn oordeel heilzaam en noodzakelijk werk

,

wijdde hij tevens zijne zorg aan het toezicht op de

bedorven zeden van zijne ondergeschikte geestelijken. 10)

Hij gelastte de pastoors de vrouwen , waarmede zij in

ongeoorloofde verbintenis leefden
,

weg te zenden en

zich voortaan eerbaar te gedragen. Helaas
,
weinig

acht werd op dit bevel geslagen. De bisschop mocht

waarschuwen
,
dreigen en straffen , de overtreders ble-

ven in hunne zonden voortgaan. Zij verijdelden zelfs

het plan tot het houden van eene provinciale Synode.

Bedroef i en gegriefd door zoo groote wederspannig-

heid W3rd de bisschop door eene ernstige ziekte aan-

getast , die hem in het twee-en-dertigste jaar van zijne

regeoring ten grave sleepte.

Twee gedenkstukken liet hij aan zijn bisdom na :

zijn bifcschoppelijk paleis, waaraan dertig jaar lang

gebouwd is en dat eerst na zijn dood in 1538 werd voltooid

en een kunstig bewerkt borstbeeld, behoorende tot

de reliquiën van den h. lamberïus (Ie chef de sint

lambert). 11)

In de kerk, aan sint lambertus gewijd, had

ERARD VAN DER MARCK ziju eigen praalgraf laten

bouwen en bepaald, dat jaarlijks op 30 December zijn

sterfdag gevierd zou worden. Of hij in dankbare
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herinneriDg bij de gemeente is gebleven ? hij werd bij

zijn leven meer gevreesd dan bemind. Waa er ergens

in de Christenheid een bestrijder der ketters zoo

onverbiddelijk gestreng als hij ? in dat opzicht was

hij het evenbeeld van Keizer karel Y. Beide vorsten

konden niet dulden , dat in één staat tweeërlei kerk

zou bestaan. Er is volgens hen slechts ééne kerk, de

Roomsch-Katholieke.

Ziedaar het beginsel , waarvan zij onveranderlijk

uitgaan. Daarnaar regelen zij hunne regeeringsdaden.

Wij zouden zeggen : kleingeestig 1 maar het waren de

denkbeelden van de zestiende eeuw en noch bisschop

noch Keizer ging boven die denkbeelden uit.

De Paus heeft bisschop erard tot inquisiteur-

generaal van al de Nederlanden willen verheffen en.

achtte hem daartoe de aangewezen man , maar de

landvoogdes maria , de zuster des Keizers had daar-

tegen zooveel bezwaar , dat de Paus op zijn besluit

terugkwam en in plaats van den Luikschen bisschop

andere geestelijken tot inquisiteurs benoemde. 12)

2. De strijd tegen de Anabaptisten tijdens de

bisschoppen erard van der marck en cornelis van

BERGEN.

Reeds tijdens bisschop erard kwamen Anabaptisten

te voorschijn. Het waren menschen uit het volk,

die zich bij elkander voegden en de h. Schrift lazen.

Zij noemden zich bondgenooten , leden van een heilig

verbond en leidden uit de tijdsomstandigheden af,

dat het ware Godsrijk met rassche schreden naderde.

De vurigsten uit hun midden traden als predikers
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op en trokken van stad tot stad, al roepende : „het

koninkrijk Gods is nabij gekomen , doet boete en-

bekeert u " Zij sleepten door hunne geestdrift allerlei

menschel! mede en telden hunne aanhangers welhaast

bij duizenden.

Zoo was in Duitschland thomas münzer opge-

treden en had groote beweging veroorzaakt. In

Zwitserland hadden terzelfder tijd aanstootelijketooneelen

plaats. De Anabaptisten of Wederdoopers , zooals zij

genoemd werden , vernielden beelden en altaren. Yan

kerkelijke ceremoniën wilden zij niet weten. Den

leeraarstand achtten zij overbodig. Godgeleerde weten-

schap werd versmaad maar aan allerlei inbeelding

waarde gehecht.

Te Amsterdam poogden dwepende Anabaptisten

zich meester te maken van het stadhuis , om van daar

uit het Godsrijk te besturen.

Het is te begrijpen , dat het optreden dezer

menschen weinig viel in den smaak der gezeten

burgerij. Niet van de geestelijke rechters ging de

vervolging tegen hen uit maar van de burgerlijke

magistraten. Het waren immers oproermakers ~ die

Anabaptisten ! geen burgerlijk overheidspersoon kon

met hen in vrede leven 1 13)

Doch ook de geestelijke rechters gingen met

gestrengheid tegen hen te werk. Imme/s de Anabap-

tisten versmaadden de kerkelijke sacramenten. Zij

verwierpen de mis , het vagevuur en de biecht. In

plaats van den kinderdoop voerden zij een tweeden

doop, een wederdoop, een doop der volwassenen in.

Daar het gerucht ging , dat er zich te Maastricht

eene menigte van dat soort verzameld had , werden
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er uit Luik geloofsrechters gezonden. Zij moesten

de van wederdooperij verdachten in verhoor nemen

en de jnate van hun schuld bepalen. De verdere

rechtspleging werd aan den burgerlijken rechter

overgeladen. En wie waren het nu , die voor den

geloofsrechter verschenen ? schoenmakers , droog-

scheerders
,

schrijnwerkers
,

ketellappers , linnen-

wevers
,
kannengieters, bakkers, molenaars en andere

neringdoenden. En waarvan werden zij beschuldigd ?

dat zij 's avonds of 's nachts vergaderden in kelders

of op zolders, de volwassenen doopten, den eed wei-

gerden ,
uit hun midden rechters aanstelden en de

goederen der rijken gebruikten ten nutte der armen.

Elkander noemden zij broeders en zusters en het

herkenningsteeken was de groetenis : „Gods vrede zij

met u" waarop dan volgde : Amen

!

In het geheel kunnen er honderd of honderd

twintig wederdoopers te Maastricht zijn geweest. Zij

wachtten op een roepstem uit den hemel , om naar

de stad Munster in Westphaien te trekken, want daar

zou de zetel van het nieuwe Godsrijk zijn. 14)

En was nu het streven van die bakkers, schoen-

makers
j
schrijnwerkers en soortgelijken zoo afkeurens-

waardig , dat het in bloed moest worden gesmoord ?

Laat ons billijk zijn in ons oordeel en bedenken , dat

zij, hoe gebrekkig ook , zochcen naar eene maatschappij

van onderlinge liefde, van gerechtigheid, van reinheid

,

vau eerlijkheid en goede trouw, in één woord, naar

eene maatschapoij, doordrongen van den Geest van

God. Die maatschappij was huns inziei s nog niet

aanwezig. Integendeel , aan de hoven der vorsten

,

in de kringen der geestelijken
,

op de kasteeien dir
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edelen was velerlei boosheid. Daar werd weinig

gevraagd naar matigheid
,
rechtvaardigheid en Godza-

ligheid In kerk en staat moest groote verbetering

worden aangebracht en nu achtten zij zich door God

geroepen , die verbetering in te voeren. Kon het niet

geleidelijk
,
dan met omverwerping van den bestaanden

toestand, of, om met den profeet joël te spreken,

door bloed, vuur en rookdamp.

En daar traden zij op , zooals inzonderheid in de

stad Munster is gebleken, als geestdrijvers, overmoe-

dig, dolzinnig Dat kon en mocht niet worden toege-

laten. Dat moest door geestelijke en wereldlijke macht

bestreden worden.

Ook te Maastricht deden de kettermeesters hun

plicht en daagden de geestdrijvers voor hun rechter-

stoel. Dat geschiedde in 1534 en 1535.

Zeventien uit hun midden werden als ketters ver-

oordeeld. Standvastig
,
moedig , onverschrokken hoorden

zij dit vonnis aan en lieten zich ter dood brengen

zonder ook slechts een oogenblik te wankelen. Twee
hunner stierven den dood op het schavot in Sept

1534, de vijftien overigen in Febr. 1535. Het was

nog het werk van bisschop erabd van der maück. 15)

Die zeventien doodvonnissen maakten een einde

aan het bestaan van de gemeente der Wederdoopers

te Maastricht. Al wie aan de nasporingen der ketter-

meesters wisten te ontkomen, ver ieten de stad en

vluchtten 6i naar Antwerpen óf naar Kleefsland. Een

hunner, smeitke genaamd en boven anderen uitmun-

tende in kennis, werd te Antwerpen gevangen genomen

en door de burgerlijke ovtrheid ter dood veroordeeld.

Uit berichten van Roermond is op te maken , dat
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omstreeks 1544 16) menno simons de bekende leidsman

en geestelijke vader der meer gematigden, Doopsgezinden

of Mennisten en Mennonieten genaamd , in eigen per-

soon te Yisschersweerd , een buurtschap bij Roermond,

is opge leden , om te vermanen , te onderwijzen en te

doopen. Ook daar hebben AnabaptisteD gewoond , ook

daar is van wege den bisschop een onderzoek naar

hunne rechtzinnigheid ingesteld. Dientengevolge zijn er

in 1550 drie vrouwen uit het ambt Montfort ter dood

gebracht, terwijl in 1551 de schoolmeester paülus

CHiNARRj':üs den lande uitgebannen werd.

Yoorts is in 1559 te Maastricht eene vrouw

TKIJNTJB KüES of KUETS levend verbrand en in 1570

ARENT VAN ES met vrouw en twee zusters , waarvan

de eene 75 jaar oud was. Hunne namen komen voor

in het Doopsgezinde Martelaarsboek en zelfs van deze

vrouwen wordt getuigd : Zij kenden geen vrees maar

gingen volstandig ten brandoffer. 17)

Tretfend schoon getuige lis ! Zij gingen volstandig

ten bra^^doffer. Volstandig volhardende tot den einde

toe. Ook al hebben zij in menig opzicht gedwaald
,

er zal toch wel zoo veel waars en goeds in hare be-

lijdenis zijn geweest , dat de Kenner der harten haar

als de Zijnen zal hebben erkend.

Maar niet alle Anabaptisten waren van dien

stempel Sommigen hebben eene vreemde rol gespeeld.

Uit Roermond was zekere jan WjlLLEMSë of jan wil-

LEMSE STEVENS afkomstig , die zich zelf beschouwde

als een Grodsgezaat , bestemd om het vernietigd Nieuw

Jerusalem van jan van leiden weder op te richten. 18)

Hij koos zijn verblijf in het land van Kleef

(Oleve) en leefde met zijne aanhangers van roof en
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plundering. De buit werd onder de zijnen verdeeld.

Daar deze jan willemse de veelwijverij predikte,

achtte hij zich geroepen ,
met meer dan éene vrouw

te leven , en terwijl hij 2ich koning liet noemen , ont-

vingen zijne vrouwen den naam van koninginnen.

Wonderlijk, dat zulk ee i rooverhoofdman , zulk een

overtreder van goddelijke en menschelijke wetten,

geëerd, aangehangen en bemind heeft kunnen worden!

En toch
,

hij behield een aantal volgelingen, die alles

voor hem over had den. Nog in de gevangenis te Kleef

werden hem door zijne vrienden dagelijks allerlei

lekkernijen in handen gespeeld
,

terwijl zijne vrouwen

gelegenheid wisten te vinden, om hem te bezoeken.

Aan dit ergerlijk bestaan werd een einde gemaakt

door het over hem uitgeeproken vonnis des dcods. Hij

werd tot den brandstapel verwezen. 12 Maiirt 1580

is hij te Kleel den schrikkelijken dood des v iurs ge-

storven. Twee zijner vrouwen zijn tegelijkertijd met

den dood gestraft. Hij zelf, de geestdrijver, heeft

zich zonder eenig teeken van berouw of van schaamte,

schielijk met voorovergebogen hoofd in de vlammen

geworpen.

Jammerlijke geestdrijverij , recht geschikt om al

wie in de vreeze Gods wandelde , van zich af te

stoeten ! Maar — wat zullen wij zeggen ? de toen

levenden tastten naar een ideaal , een hoog ea heerlijk

ideaal. Zij wilden het ware Godsrijk op aarde stichten.

Velen hunner tastten mis. Hunne proefnemingen vielen

ongelukkig uit. In het oog van de regeerende machten

waren zij misdadigers , die niets anders dan den dood

hadden verdiend

Ook wij stemmen dat gereedelijk toe , al stuit de
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wreedheid iu het uitvoeren der doodstraf ons tegen

de borst ; maar wij houden ons tevens overtuigd , dat

er onder Anabaptisten vrome en gemoedelijke Christe-

nen waren , die de gerechtigheid van Gods koninkrijk

zochten en zeker ook genade gevonden hebben bij

Hem , die toen hij op aarde was het gekrookte riet

niet verbrak en de glimmende vlaswiek niet bluschte !

3. De strijd tegen de Kalvinisten of Gerefor-

meerden tijdens de bisschoppen georoe van oosten-

rijk en ROBERT VAN BERGEN.

Men kan veilig aannemen, dat in de woelige

dagen der zestiende eeuw velen het onderscheid tus-

schen de eene of andere soort ketterij niet hebben

fjekend In den beginne noemde men alles Lutheranij.

Allen waren , zoo men meende
,

volgelingen van

LUTHER , ook zij , die het eigenaardige van luther's

denkwijs niet in zich opgenomen hadden.

Langzamerhand werd dat anders begrepen en

begon men hot onderscheid tusschen Lutheranen en

Anabaptisten helder in te zien. Hetzelfde verschijnsel

doet zich eenige jaren later voor bij het optreden van

de Kalvinisten of Gereformeerden. Zij kwamen uit

Frankrijk en waren gevormd in de school van beza. en

CALViJN. Hun ideaal was de gemeente te Genève.

Wat daar gepredikt en in hart en wandel uitgedrukt

werd , dat werd met geestdrift verkondigd en heinde

en verre met blijdschap aangenomen.

Ook in het bisdom Luik drongen deze predikers

door, ondanks de kerkelijke edikten. Reeds in 1540

wordt EGiDiüS SYNEG0RUS19j genoemd als een leerling
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van KALVIJN in het Limburgscbe land Eenige jaren

later was bet aantal zijner volgelingen sterk vermeer-

derd en werden zij als ^etfers voor de geloofrechters

gedaagd. Dat gescbiedde in 1558 met tiiomas wate-

LET, een kolenbrander uit bet gebied van Francbi-

mont, die door zijn geestelijken rechter nu eens voor

een Lutheraan dan voor een Kalvinist werd aangezien.

Hij bad eenige opleiding gehad van Fransche of mis-

schien van Zwitsersche kalvinisten en mocht, hoe een-

voudig hij was, een vurig voorstander van de Gerefor-

meerde geloofswaarheden heeten. Een geestelijke van

de kerk van Johannes den Evangelist te Luik kon bet

niet tegen hem uithouden. Broeder lambert
,
prior

der Augustyaen evenmin. Yier jaren lang liet

men den ongelukkige in den kerker versiaachten.

Gedurende dien tijd kreeg hij niets anders dan water

en brood. Hij kon dan ook naar waarheid getuigen
,

dat bij in de gevangenis nog minder gekost had dan

aan bet bisschoppelijk bof een der kleinste jacl :honden.

Eindelijk sloeg voor dezen standvastiger, belijder

de ure van den marteldood. Het was de doo<' op den

brandstapel Biddend ging hij derwaarts, niet in

doodsangst maar gelaten en met het woord op de

lippen : „ik ga als een lam ter slachtplaats. Spreken

met den mond mag ik niet , maar spreken zai ik door

mijn sterven 20)

Zoo was bet. Zijn geloofsmoed wekte bewonde-

ring en staat met krachtige trekken in bet Martelaars-

boek beschreven.

In 1560 waren er te iLuik drie burgers , die

openlijk voor hunne Gereformeerde beginselen uitkwa-

men. Een hunner was de boekverkooper bonaventüra
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CORNET , de andere waren everard de gravioule en

JEAN DE PALüDE met huDDc vrouwen en kioderen. De
bisschop liet hen niet in de gevangenis opsluiten maar

gaf hun eene maand tijd , om hunne zaken te regelen.

Daarna moesten zij voor altijd het Luiksche land verlaten.

Een soortgelijk vonnis trof den boekhandelaar

VINCENT NicoLË met vrouw en zoon. Ook hij

werd gedwongen » het land te verlaten en dat wel

op denzellden dag, toen zijn vonnis geveld was.

Indien hij of een der zijnen het gewaagd had, ooit

weer den vaderlandschen bodem te betreden, zij

zouden zijn geworgd eii opgehangen

Ondanks deze vonnissen bleef het aantal Gerefor-

meerden groot. Zij werden het moede, in het ver

borgene to schuilen en richtten lot den stedelijken

Eaad en de Gilden het verzoek , om in het openbaar

te mogen vergaderen en om kerken , die op het

oogenblik leeg stonden, voor hunne godsdienstoefe-i

ningen te mogen gebruiken. Yelen uit de burgerij

waren het volkomen met deze ketters eens. Bij velen

begon het gevoelen veld te winnen , dat aan de

Hervormden vrijheid van belijdenis toekwam en het

gebruik der kerken hun moest veroorloofd worden.

De leden van den stedelijken raad waren evenwel

van een ander gevoelen. Op voorstel van twee hunner

werd aan de vragers geantwoord , dat allen , die de

kerk van hunne vaderen wilden verlaten
,

schriftelijk

hunne namen zouden opgeven.

Hunne namen en toenamen met de namen van

hunne vrouwen en kinderen, opdat iedereen weten kon,

wie zich bij de ketters aansluiten en onder de ketters

rangschikken wilden ! 2 1)
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Beslissend tijdstip voor de stad en het land Luik I

indien die vele mannen en vrouwen , die in hunne

harten de nieuwe denkbeelden toegedaan waren , daar-

van openlijk getuigenis gegeven hadden , er zou eene

kerk , misschien wel eene bloeiende , zich krachtig

ontwikkelende kerk zijn gesticht.

Helaas , vrees en angst overheerschte en beklemde

de harten. Zij durfden niet. En door dat aarzelen, dat

niet durven schrijven van hunne namen is de gunstige

gelegenheid ongebruikt gebleven. Er is te Luik geen

gereformeerde gemeente gevestigd.

Toch vereenigden zich hier en daar nog steeds

groepen van Gereformeerden. In Augustus 1561 waren

er in een bosch nabij Luik op het grondgebied van

Merxem vierhonderd menschen bijeen. Het was in

denzelfden zomer , toen ook buiten Yalenciennes telkens

eene Geuzenprediking werd gehouden. Terwijl de men-

schen in het bosch bij Merxem samen waren , om
naar een geliefden prediker te hooren , komt op eens

de drost met eenige manschappen te voorschijn. Het

was hem to doen om den predikant. En de vierhon-

derd , door vrees overmeesterd , zochten hun heil in

eene overhaaste vlucht. Een hunner , die men voor

den predikant had aangezien , was den drost in han-

den gevallen. 22)

Het was evenwel de predikant niet , evenmin als

vier anderen
,
die ook gegrepen werden. Van dit vijftal

bleef een in handen van zijne vervolgers. Hij heette

BARTHÉLÉMY , een meubelmaker van beroep. Yoor den

geloofsrechter gebracht werd hij ondervraagd , van

ketterij overtuigd en tot herroepen aangespoord.

2
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De man bleef standvastig en is 29 Augustus

1561 als hardnekkig ketter onthoofd.

Een ander man , ook uit de nabijheid van Luik

,

de vischkooper jean de namür , in wiens bijbeltje de

pastoor teksten onderstreept had gevonden (zoo hij

meende , ora te dienen tot bestrijding van het leerstuk

dor mis) werd gevangen gehouden en tot onderwerping

aangespoord. Toen alles Fergeefsch was , werd hij tot

den vuurdood veroordeeld.

Een monnik bood hem een crucifix aan. De
martelaar kruiste zijn armen en zeide : „daar hebt gij

een kruis. Dat zou ik kunnen gebruiken , als ik het

noodig had , maar God heeft een ander kruis in mijn

hart gegraveerd." Zingende begaf hij zich op weg naar

de strafplaats. „Zing toch zoo niet riep de burge-

meester van Merxem hem toe „denk liever aan uwe

ziel."

„Mijne ziel" antwoordde jean de namur ,is in

Gods hand , heb daar geen zorg voor."

Omstanders wilden , dat de pastoor voor hem zou

bidden. „Bidden voor raij ! bidt liever voor u zeiven
!"

luidde het antwoord. Hij werd in een pekton gelegd

en aan de ton vastgebonden Toen het vuur was aan-

gestoken en rook en vlammen den armen lijder om-

ringden
,

riep hij smeekend uit : „jezüs , Heer jezüS,

erbarm u mijner.

Aldus werd in het prins-bisdom Luik kettergericht

gehouden en de vrije belijdenis van het Evangelie

onmogelijk gemaakt.

In het prinsbisdom Luik evenals in de Ylaamsche,

Brabantsche en Noord-N ederlaudsche gewesten was de

ketterij de zaak, die het volk ter harte ging. Mannen
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en vrouwen uit het volk , zooals jean de namur, een

vischkooper en barthélemy een meubelmaker — 2
ij

hebben den grootsten moed betoond. Zij hebben psalm-

zingende de verschrikkingen van den brandstapel

getrotseerd. Zij hebben hunnen God liefgehad en deze

liefde met den marteldood bezegeld.

Uit hetgeen wij verhaalden, blijkt genoegzaam,

dat de opvolgers van erard van der marck het bis-

dom bestuurden even als hij. Het beteugelen en uit-

roeien der ketters was hunne levenstaak. Bisschop

C0RNEL1S VAN bergen , de opvolger van erard , trad

ijverig in het vóetspoor van zijn voorganger. Zijn

edikten waren inzonderheid tegen kettersche boeken

gericht. Allen , die zulke boeken lazen, werden bedreigd

met de straffe des doods.

Niet lang heeft deze man den bisschoppelijken

zetel bekleed. In 1543 verdwijnt hij van het tooneel

,

zonder dat de juiste dag of de ware oorzaak van zijn

aftreden wordt vermeld. 23) Zijn opvolger was george

VAN OOSTENRIJK
,

tijdens wiens regeering de Jesuiten

optraden als boetpredikers. Een hunner , met name

CANisius , een man met redenaarsgaven , trok met

kracht te velde tegen de losse zeden van de geeste-

lijken. Bisschop GEORGE juichte deze prediking toe,

terwijl hij tevens op het ketterdooden aandrong Hij

was het , die Anabaptisten en Kalvinisten ten vure

doemde en met harde maatregelen voortging tot aan

zijn dood in 1557 toe.

Toen werd robert van bergen bisschop en

voerde met vaste hand de ordonnantiën van zijn voor-

ganger uit. Hij heeft menigen ketter uit het land geban-

nen en menige kettersche vergadering uiteengedreven,

2*
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ITij eindigde met krankzinnigheid ten gevolge van een

pchrik , door het inslaan van den bliksem veroorzaakt.

Na afstand gedaan te hebben van zijne waardigheid

trok hij zich terug naar Bergen op Zoom , waar hij

gestorven is.

In 1564 werd de ledige bisschopszetel door gerard

VAN GROESBEEK ingenomen en bezet gehouden tot

1580. Onder zijne regeering vallen die groote en op-

merkelijke gebeurtenissen in de Nederlanden voor, die

den stoot hebben gegeven tot den tachtigjarigen oorlog

tegen Spanje , den vrijheidsoorlog , waarin ook het

bisdom Luik is betrokken geweest.

4. Luik tijdens de Geuzenpreeken en den beeld-

storm onder bisschop gerard van groesbeek.

, In 1555 legde Keizer karel V de regeering neder

en werd als heer der Nederlandsche gewesten opge-

volgd door zijnen zoon philips
,
een vorst , zoo afkee-

rig van de Reformatie , dat hij verklaarde , liever in

het geheel niet dan over ketters te willen regeeren

Hij achtte zich geroepen , de ketterjacht van zijnen

vader op de gestrengste wijze voort te zetten. De

b'oedplakkaten werden verscherpt en het aantal terecht-

stellingen werd dagelijks grooter. Moest dat zoo voort-

gaan ? Wat zou er dan worden van de aloude rechten

en privilegiën ? Het werd tijd zich tegen Koning

PHILIPS te verzetten en de eersten , die met hunne

grieven voor den dag kwamen , waren de Nederland-

sche Edelen.

Zij kozen , nadat zij reeds vroeger te Brussel het

bekende Smeekschrift aangeboden hadden, SintTruijen
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in het bisdom Luik tot plaats van samenkomst. 24)

Uit naam van lodewijk
,
graaf van nassau , kwam

de Heer villers naar Luik , om don bisschop ver -

gunning te vragen. De bisschop , die met voorstanders

van de Reformatie niets te maken wilde hebben

,

verontschuldigde zich en deed een beroep op de plak-

katen des Keizers

Nochtans kon hij niet verhinderen, dat de Neder*

landsche edelen in groeten getale , naar men zegt

,

ten getale van 200 , te Sint Truijen vergadering

hielden. 24)

Dat geschiedde in de maand Juli 1566. Kort

daarop was er buitengewone beroering in het Lim-

burgsch3 land. Er werden Geuzen-preeken gehouden

te Terlocht bij Maastricht en te Reckheim. Groote

scharen stroomden daarheen. Zij luisterden vol heilbe-

geerte naar hetgeen hun door cachhosiös, een gewezen

monnik
,
gepredikt werd.

De bisschop begaf zich in eigen persoon naar

Maastricht en riep de hulp in van de landvoogdes

MARGARETHA VAN PARMA , om de Geuzenpreeken te

beletten. Te beletten ! de Geuzenpreeken te beletten ! .

.

En de landvoogdes had op het verzoekschrift der

edelen die preeken veroorloofd I Zij had vergund , dat

daar , waar eenmaal gepreekt was
,

bij herhaling zou

mogen gepreekt worden , mits ordelijk en zonder aan-

stoot te geven.

Men gevoelt, hoe weinig de door margaretha

VAN PARMA betoonde toegefelijkheid met de inzichten

van bisschop gerard van groesbeek strookte. Moest

zijn eigen krijgsvolk , om de orde te bewaren , de

Geuzenpreek bijwonen ! moest het getuige zijn van de
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geestdrift der ketters I . . . . maar dat was immers te

veel geeischt ! Neen, dan ware het beter, dat de

bisschop een bekwaam Roomsch prediker uitzocht,

om in het open veld tot de menschen te spreken!

Inderdaad , dacht de bisschop er aan
,
op zoodanige

wijze zijne zaak te dienen 1 Maar de volksmenigte

verlangde juist de Geuzenpredikers , de echte Geuzen-

predikers. Zij stond er op , dat haar een Geuzenprediker

zou gegeven worden. Tegelijkertijd richtte de stad

Limburg in Franchimont aan de landvoogdes het ver-

zoek, om binnen hare muren de Augsburgsche

confessie openlijk te mogen belijden. Ten hoogste

verbolgen over zulk een verzoek gaf de landvoogdes

bevel, om alle ketters in het gebied van de stad

Limburg gevangen te nemen. Een bevel , dat met

gevvone middelen niet kon uitgevoerd worden , omdat

ondanks de vele en strenge plakkaten nagenoeg alle

Limburgers , ook de burgemeester en de schepenen

,

ja zelfs de pastoor , de Augsburgsche confessie toege-

daan waren. Zoo groot een bijval had de Reformatie

in die stad en haren omtrek gevonden.

Tot dusver was buiten de muren van Maastricht

onder een toevloed van menschen door een gewezen

Franciscaner gepredikt. Weldra daagt er een tweede

prediker op, afkomstig uit de Paltz. Ook hij valt

in den smaak der burgerij. Wat de bisschop gelast

of dreigt, de prediker uit de Paltz blijft aan het

leeren , vermanen
,

terechtwijzen , eens zelfs op het

kerkhof, waar juist eene vrouw begraven was , zonder

op Roomsche wijze bediend te zijn. Straks maakt de

menigte zich meester van eene der kerken binnen

Maastricht en laat hare geliefde Geuzenpredikers den



2S

kansel beklimmen. Met ééne kerk zijn de mensclien

niet tevreden. Zij eischen er meer. Omstreeks den-

zelfden tijd is er te Antwerpen eene vergadering van

afgevaardigden uit de Nederlandsche Gereformeerde

gemeenten gehouden. Afgevaardigden uit Maastricht

keeren van Antwerpen terug met de opdracht
,
vrijheid

van godsdienstoefening aan de burgerlijke regeering

te vragen.

Welk eene stoutmoedigheid I het verzoek om vrij-

heid van godsdienstoefening te richten aan eene regee-

ring , die tot dusver door zwaard en vuur , met

woord en daad bewezen had
,
geen vrijheid te kunnen

of te mogen toestaan

!

De bisschop zendt twee afgevaardigden jacques

BOONEN en CHA.RLES DE LiEDEKERCKE , om de menschen

te bewegen , dat zij de kerken te Maastricht zullen

bestemmen voor den Roomschen eeredienst.

De afgevaardigden werden niet binnen de poorten

der stad toegelaten. Zij moeten buiten blijven.

In de stad wordt de opgewondenheid steeds groo-

ter en slaat , even als in Vlaanderen en Brabant, over

tot beeldstormerij. Niet tevreden met het gebruik van

de kerkgebouwen , moeten zij ze zuiveren van aan-

stootelijken beeldendienst. Schilderijen, beelden en

beeldgroepen worden stuk geslagen, altaren verbrijzeld,

sieraden van allerlei soort met voeten vertreden. Te

Maastricht , te Hasselt , te Maaseick en te Stockhom

hebben die barbaarschheden plaats. Eene vlaag van den

beeldstorm waait over stad en land. 25)

Ook omirent zijne eigene residentie ia de bisschop

niet zeker. Eene sterke partij is tegen hem. Hij kan

het nauwelijks gelooven ! in de stad Luik zijn de kerken
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niet veilig ! men zal er van beeldstormen hooren ! . . .

.

Maar in het paradijs der priesters is immers elke kiem

van ketterij vernietigd ! Neen , er zijn kiemen aan het

waakzaam oog ontsnapt. Zij groeien
,

zij wortelen
,

zij

schieten op De bisschop weet zelf niet hoe.

Ten gevolge van nieuwe ketterjachten in de

landen des Konings komen nieuwe vluchtelingen in

het land van Luik. Daaronder — franqois dq jon

(franciscus junius) , vermaard prediker bij de Gerefor,

meerden te Antwerpen. Na den beeldstorm had hij

zijne gemeente aldaar moeten verlaten , omdat de

stadsregeering slechts geboren Nederlandsche predikan-

ten duldde , en jüniüs was Franschraan , en dus

genoodzaakt te vertrekken. 26)

Toen was hem de raad gegeven
,
ergens in het

land van Limburg eene gemeente op te zoeken. Hij

meldde zich in de stad Limburg aan en vond aanvan-

kelijk in het nabijgelegen Soumagne een beveiligend

dak. Op een Vrijdag in October predikte hij voor de

eerste maal Dat geschiedde nabij Herve aan den groeten

weg naar Luik. Zijn bezielde prediking maakte diepen

indruk maar de prediker zelf zou door het jachtgeweer

van een zijner vijanden gedood zjja , indien zijne

vrienden hem niet beschermd hadden.

Zondags daarop preekte hij binnen de muren

van eene kerk te Limburg , die van heiligenbeelden

was gezuiverd. De toeloop werd al grooter , de aan-

dacht bij zijne in het Fransch uitgesproken rede steeds

ernstiger. Denzelfden Zondagmiddag was er eene

onafzienbare menigte bijeengestroomd naar eene plek

,

Gods hoogen berg genaamd. Junius spreekt

tot de schare. Hij vermaant
,

hij onderricht
,

hij waar-
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schuwt. Hoefgetrappel wordt vernomen. Er naderen

tachtig bisschoppelijke ruiters , ora jüniüs in hechte-

nis te nemen. Jüniüs daalt af van het spreekge-

stoelte, zijne hoorders scharen zich om hem henen.

Met hunne lichamen zullen zij hem beschermen. Zij
,

die wapenen bij zich dragen , stellen zich te weer.

Anderen nemen steenen op , om daarmede den vijand te

dooden. De ruiters zijn verbaasd en , om een bloed-

bad te voorkomen , trekken zij af en keeren naar de

stad terug. Jüniüs is door de vastberaden houding

van zijne vrienden gered en kan veilig huiswaarts

keeren.

Getuigt dit voorval van de toegenegenheid, die dezen

even geleerden als weisprekenden man werd betoond

,

er is ook nog iets te zeggen van de macht, die van

hem uitging

Eene waanzinnige vrouw uit diezelfde streek, wier

kwaal aan de inwerking des duivels werd toegeschre-

ven en die elders te vergeefs genezing had gezocht

,

komt tot JÜNIÜS en laat zich door hem terechtwijzen

en vertroosten. Het zijn woorden uit het hart tot het

hart , die jüniüs spreekt , woorden , die het kranke

hoofd der vrouw genezen ; zoo dat zij de taak in haar

huisgezin weer opvat en als door een wonder gene-

zen is.

Een Roomsch geestelijke , een Franciscaner mon-

nik te Yerviers wordt er toe overgehaald, om zich in

een openbaar dispuut met jüniüs te begeven. De
monnik ziet jüniüs tegenover zich staan en wordt

getroffen door zijne edele gestalte. Hij kan geen

woord uitbrengen maar laat zich door het een of ander

voorwendsel verontschuldigen.
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Wat er al omtrent jünius gelasterd werd! Zijne

vijanden vertelden , dat hij de duivel in eigen persoon

was. Een man uit het volk , die dal ook gehoord

had , beziet hem van het hoofd tot de voeten , vindt

niets vreeemds aan hem , ook niet aan zijne voeten en

roept gerustgesteld uit : o nu zie ik , dat alles leugen

is. Gij zijt de duivel niet
,

gij zijt een mensch

als wij

.

En wat deed bisschop aERiRD van groesbeek

om de Geuzenpredikers tc keeren ? Hij ging voort

met wapengeweld te gebruiken. Terwijl hij de poor-

ten van zijne goede stad Luik liet bewaken
,

en bevel gaf alle vreemdelingen , die er zich

bevonden, te verdrijven, zond hij in overleg met

de landvoogdes zes en twintig compagnieën krijgs-

volk met tien stuks veldgeschut , ondersteund door

vijf verdels Luiksche voetknechten, naar ITas-

selt. De Hervormde predikant herman moded of

DE STRiJOKER, die, even als jïïniüs uit Antwer-

pen gevlucht was, werd gedwongen, Hasselt, waar

hij zich schuil hield , te verlaten. 27) De regeering

van Ha selt , bevreesd voor het krijgsvolk , beloofde

de verwoeste kerken en kloosters te herbouwen en

voortaan niet anders dan het Roomsche ge'oof te be-

lijden.

Het zelfde gebeurde met Maaseijck en Stockhem

Ook daar werd gehoorzaamheid aan het Roomsche

geloof beloofd.

Maastricht was niet zoo gemakkelijk tot onder-

werping te brengen. Daar werd het zwaard getrok-

ken , doch toen zwichtte de burgerij voor het krijgsvolk

van den bisschop. De Geuzenpredikers moesten de
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stad verlaten Een der ergste ketters werd opgehangen.

Toen kwam Limburg 28) aan de beurt en ook

deze stad gaf zich over. Yóór de overgave waren de

eerste en beste familiën reeds uitgeweken , in het

geheel 194 personen, die door de geloofsrechters

opgespoord waren. Het eerst van allen ging jüniüs

heen. Zijne vrienden wezen hem den weg naar

Heidelberg , om bescherming te zoeken bij den Pallz-

graaf frederik III jüniüs deed het en heeft vele

jaren te Heidelberg doorgebracht. Van daar geroepen

naar de nieuw gestichte hoogeschool te Leiden heeft

hij er tot zijn dood het hoogleeraarschap in de theo-

logie bekleed. 29)

Door wapengeweld was dus de ergste ketterij beteu-

geld. Dat daarmede nog niet alle onkruid uit het paradijs

der priesters uitgeroeid was, blijkt uit den brief, dien de

bisschoppelijke commissarissen jacqües Boo^fEN en box-

HORN aan de landvoogdes richtten. 30) Eerst melden zij

,

dat in de stad Limburg nagenoeg alle regeerings zetels

openstaan, omdat de ke.ters , die ze bekleedden, ge-

vlucht zyn
,
vervolgens , dat zij niet weten , hoe te han-

delen met de ketters , die in het land van Overmaas

en in de stad van Maastricht zijn overgebleven. Hun
aantal wordt in den brief begroot op ruim twee

duizend te Maastricht en veel meer dan twee duizend

in het land van Overmaas. Opmerkelijk nog zulk een

groot aantal ! de belangstelling in de Geuzenpreeken

moet wel ernstig gemeend zijn geweest ! Maar telkens

herhaalde ketterjacht doet dat aantal voortdurend min-

der worden. Yan de kleine gemeenten te Wilre

,

Kolduc
,

Valkenburg, Baelen, Kerpen
>

Eijsden

,

Dalhem , Ilousse , Herve ,
Hodimont , Olne en ïheux
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— indien ze al den naam van gemeenten mochten

dragen — is van nu af geen sprake meer. Zij verdwijnen.

Er blijft echter hier en daar nog een vonk van

Evangelisch licht gloeien. Hier in het bosch van

Hévremont
, 31) in de gemeente van Goë, is een

eenvoudige werkman , een lakenwever , met name

HENRi STRoïssE, die van zijn huis eene keik maakt

en zijne geloofsgenooten in stilte samenroept. Hij bidt

met hen en leest met hen de b. Schrift. Zoo zijn er

meer getrouwen en standvastigen , die elkander ver-

sterken in het Evangelisch geloof.

Toch als de bisschop bericht krijgt van zulke

Gereformeerde stoutigheden , worden de overtreders

opgespoord, terechtgesteld of althans met geldboeten

gestraft , want
,
zegt bisschop gèrard van groesbeek,

de ketterij mag in mijn gebied nergens worden toe-

gelaten.

5. Luik onder bisschop gérard van groesbeek

tijdens den Hertog van alva

,,Bij de ziel mijns vaders" zoo luidde de taal van

den Spaan schen Koning philips II , toen hij tijding

kreeg van den beeldstorm in de Nederlanden
,

„bij de

ziel mijns vaders , het zal dien ketters duur te staan

komen !" en hij zond den Hertog van alva met een

geducht leger ; om de schuldigen te straffen en het

land van ketterij te zuiveren

Her was vreeselijk , zooals alva te werk ging

,

vreeseliik, zooveel bloed er op zijn bevel stroomde,

zooals bij alle vrijheid onderdrukte en door zijne gewel-

denarij bet volk tot wanhoop bracht.
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Duizenden weken het land uit , duizenden zoch -

ten in den vreemde een toevlucht en de Prins van

ORAKJE ,
de Stadhouder van Holland en Zeeland , de

vorst op wien alle verdrukte Christenen het oog ge-

vestigd hielden , snelde naar zijn voorvaderlijk stam-

slot Dillenburg in Nassau en greep naar het zwaard

,

om de zaak van recht en gerechtigheid te verdedigen.

Hij maakte zijne juweelen
^

zijn zilverwerk en

zijne kostbaarste meubelen te geld. Zyu broeders

JAN, LODEWIJK, ADOLF en HENDRIK VAN NASSAU Ver-

eenigden zich met hem Allen gaven hunne goederen

,

allen gaven zich zeiven voor de arme Christenen , die

om des Evangelies wil beroofd en verbannen werden.

Zij wierven krygsvolk aan en besloten , dat graaf

LODEWIJK de stad Groningen zou trachten te ver-

meesteren en Prins willem van oranje in het Zuiden

de Nederlanden zou binnendringen.

Nu was de aangewezen weg voor den Prins van

ORANJE door het land van Luik, mits de bisschop

vrijen toegang verleende. Deze weigerde. Hij ver-

klaarde zich onzijdig. Noch voor den Piins van

ORANJE noch voor den Hertog van alva koos hij

partij.

Met dat al kon hij niet verhinderen , dat èn de

troepen van oranje èn de troepen van al va roof-

tochten deden in het Luiksche land. Het eerst kwa-

men Spaansche soldaten. Een troep van honderd

man plunderde het kasteel van Berloz 32) , om den

bewoner sibert van eijll, die tot de Geuzen behoorde,

te straffen. Vervolgens poogden Luiksche ballingen
,

aangevoerd door de Heeren jan de montigny en

WILLEM 33) VAN DEE MARCK de stad Rocrmond te
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vermeesteren. Toen deze toeleg mislukte
,
trokken zij

naar het land van Overmaas en werden door Spaansch

krijgsvolk bij Dalhem verslagen.

Kort daarna ko9lden de troepen van oranje hun

moedwil aan kerken en priesters. Zij waren des

nachts bij maanlicht 5 October 1568 de Maas bij

Stockhem overgetrokken. Yan daar voortgerukt tot

Tongeren , steeds door de troepen van alva gevolgd ,

braken zij op naar Sint Truijen. Daar bleven zij ee-

nige dagen en maakten zich , helaas , aan allerlei hei-

ligschennis schuldig. Zij bezoedelden de altaren in de ker-

ken, smeerden hune schoenen met gewijde olie , trokken

de kleederen der priesters aan en dronken uit Avond-

maalskelken op elkanders gezondheid. Ook vermink-

ten zij Roomsche geestelijken door hun neuzen en

ooren af te snijden. Verbitterd over zulk onwaardig

bedrijf zond de bisschop zijn troepen op hen af en

dreef hen uit Sint Truijen.

Het krijgsvolk van den Prins trok in Zuidelijke

richting voort en vereenigde zich aan den oever van

de rivier de Getha met Fransche Hugenoten , die ter

hulp gezonden waren. Er ontstond een gevecht 34)

tusschen deze hulptroepen en de Spanjaards, die daarbij

de overwinning behaalden. Toen zou het den Hertog

VAN ALVA gemakkelijk zijn gevallen , de vereenigde

macht van den Prins en van de Hugenoten te verslaan,

maar .... hij vermeed den strijd

Zijn vijand aftematten , hem te dwingen , telkens

van legerplaats te veranderen en hem zoo doende uit

te putten, dat stelde de Hertog van alva zich voor.

Weldra bleek het , dat dit doel bereikt zou wor-

den. De Prins van oranje moest terugtrekken. Hij



31

kwam weer in de nabijheid van Luik. Zou de stad

thans hare poorten openen ? Zou zij hem en zijne

troepen vrijen doortocht verleenen ? Er warer- immers

binnen hare muren vele vrijheidliovenden , in stilte

de Reformatie toegedaan ! en het was den Prins van

ORANJE te doen, om de arme, verdrukte Christenen

te verlossen van het juk der dwingelandij

!

Ziet daar nadert zijn krijgsvolk met liegende

vaandels en slaande trommen , en op die vaandels het

aandoenlijk zinnebeeld van een pelikaan , die zich de

borst open rijt , om hare jongen met haar h irtebloed

te voeden. Hoort , daar blazen zijne trompetters het

Wilhelmus. 35) Het is de eerste maal . d&t aan de

oevers van de Maas dat lied wordt gehoord Ernstig

klinkt het als een psalm en tevens bezielend :

Wilhelmus van nassaüe
,

Ben ick van Duitschen bloed

Den Vaderland getrouwe

Blijf ik tot aan den dood.

Zij kunnen op hem rekenen — de arme , ver-

drukte Christenen , die het zoo bang hebban onder

den druk van Rome en Spanje. Zij moeten niet wan-

hopen, maar opzien tot machtiger Potentaat dan den

Prins , want

Mijne arme schapen !

Die zijt in groeten nood

Uw herder zal niet slapen

Al zijt gij nu in nood

!

Tot God wilt u begeven

,
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Zijn heilzaam woord neemt aan

!

Als vrome Christnen leven
,

't Zal hier haast zijn gedaan.

En nu laat de Prins van oranje vragen om vrijen

doortocht en om levensmiddelen.

Het antwoord is onvoldoende Men durft niets

toestaan buiten goedvinden van den Duitschen Keizer.

„En gy ,
bisschop van Luik" herneemt oranje

,
„durft

wel aan de soldaten van alva doortocht en levens-

middelen verleenen I waar blijft dan uwe onzijdigheid ?

betaalt mij eerst honderdduizend kronen !

Ook daarvan kwam , zooals men denken kan

niets. Dan geweld gebruikt en de stad Luik stormen-

derhand ingenomen ! . . . maar de stad is goed geslo-

ten , de bisschop dag en nacht in de weer, de burgerij

goed gewapend ; ook geestelijken
,

ja zelfs vrouwen

gorden zich aan. Wat vermag de vijand daartegen ?

Het krijgsvolk van den Prins loopt storm op eene der

poorten. Vergeefs , het wordt teruggeslagen. De Prins

tracht te onderhandelen. Yergeefs , de onderhandeling

wordt afgebroken , want in de nabijheid is het leger

van ALVA slagvaardig. Er blijft voor den Prins van

ORANJE niets over dan het land van Luik te verlaten

en binnen de grenzen van Frankrijk zijn leger te

ontbinden

Hij ging op nieuw in ballingschap
,
op nieuw

middelen beramen , om aan de verdrukking der arme

Christenen een einde te maken. De bisschop van

Luik daarentegen was op iets anders bedacht. Hij

ging de schuldigen straffen. De schuldigen 1 . . .

welke schuldigen ? al die Luikenaars , die op eeniger-
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lei wijs den Prins geholpen hadden. Daaronder be-

hoorde ADRLVAN BOURLETTE
, 36) Ontvanger generaal

van Limburg. Hij werd na het doorstaan van allerlei

moeite en ellende . op last der geloofsrechters ont-

hoofd. Zeven anderen werden opgehangen en geworgd.

Seraing Ie Chateau , eene bezitting van den jongen

graaf van lumey , werd om diens verkleefdheid aan

de zaak der vrijheid, belegerd
,
ingenomen en gekastijd.

Te Sint Truijen worden vele burgers opgehangen of

van hunne goederen beroofd. Te Limburg werden in

Januari 1569 , zes menschen onthoofd , waaronder

HENRi HUESCH , de zoon van een rechter en in Februari

wederom drie , waaronder een man van zeventig jaren.

Later werden nog drie menschen op den brandstapel

gebracht 37)

Zoo onverbiddelijk streng ging bisschop gerard

VAN GROESBEEK
,
geholpen door den Hertog van alva,

te werk. Zoo meende hij het welzijn van zijn bisdom

te bevorderen. Kettergericht hield hij , om zijne kerk

te zuiveren en ter herianeriug aan al dat bloedstorten

stelde bij jaarlijks een plechtigen dienst op Sint Hu-

bertus-dag in. Slechts negen jaren is deze dienst

gevierd. Daarna niet meer ! de openbare meening des

volks werd afkeerig van het ketterdooden , dat vooral

in die oorlogstijden met onmenschelijke wreedheid was

ten uitvoer gelegd.

Maar wie dan ook daarvan afkeerig werd , niet

de Paus te Rome , het hoofd der Roomsche kerk In

Mei 1571 zond de Paus door torrentius , kanunnik

van Sint Lambertus den volgenden brief aan den

ötedelijken Raad van Luik. 38)

3
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Piüs Yaan onze geliefde zonen heil
en de apostolische zegen.

Onze beminde zoon torrentiüS heeft
ons groot e-blijdschap veroorzaakt door
het bericht van daden in overeenstem-
ming met den alouden staat van uwe
stad en den ijver steeds betoond voor
het katholieke geloof.

Wij hebben gehoord van den moed
en den edelen zin, waarmede gij de
woelingen der ketters hebt weerstaan
tot ons voordeel en tot voordeel der
gansche Christenheid. Terwijl wij uwen
moed en uwe vroomheid prijzen, ver-
manen wij u vaderlijk, te volharden in

gehoorzaamheid aan den H. Stoel en
in eenstemmigheid met uwen bisschop,
onzen eerwaardigen broeder.

Zoo doende zult gij aan uw vader-
land rust en kalmte verschaffen ende
deur sluiten voor ketter jen, die u

zouden kunnen verontrusten. Gaat gij

aldus voort, dan zult gij de gunst des
hemels verwerven en er ons toe bren-
gen, U meerdere gunsten te verleenen.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter , onder den

visschersring , 4 Mei 1571 , het zesde jaar van ons

opperpriesterschap.

Hoeveel lof toegezwaaid aan de regeering van

Luik ! die mannen hebben moed
,

zij hebben een ede-

len zin
,

zij volharden in het weerstaan van de woe-

lingen der ketters. En dat alles tot voordeel van den
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II, Stoel ea van de gaosche Christenheid ! Ja tot

voordeel van de wereldlijke heerschappij van den Paus,

maar ook tot heil van de Christenheid ?!.... AI3

Protestanten teekenen wij protest aan tegen deze getui-

genis. Het ketterdooden heeft nooit tot voordeel van

de gansche Christenheid kunnen strekken Jammer en

ellende heeft het over de volkeren uitgestort Al wie

vrijheid liefheeft , beeft en siddert op de voorstelling

van het bloedig werk door de inquisitie verricht. Wij

kunnen er ons niet dankbaar genoeg in verheugen

,

dat
,
terwijl de bisschop van Luik de ketters doodt ea

de Paus hem deswege prijst , in Noord-Nederland

andere dingen geschieden.

Brielle wordt door de Watergeuzen ingenomen.

De dageraad der vrijheid breekt aan. Het Spaansche

juk wordt van den hals geworpen. De Hervormde pre-

diking
,
aanvankelijk onder het krais , wordt in Holland

en Zeeland onverhinderd toegelaten,

Wel is waar , komen er donkere wolken opzetten.

De Prins van oranje
,

op nieuw in het bezit van

aangenomen troepen^ vermeestert Roermond en trekt

Brabant in. Hij is vol moed en hoopt op de hulp

,

die uit Frankrijk wordt beloofd Daar bereikt hem de

verschrikkelijke tijding van de Parijsche bloedbruiloft

,

van den moord der Protestanten in Frankrijk , en. . .

.

vernietigd is zijne blijde verwachting Hij moet met

zijne troepen terug naar Duitschland. Er is geen

enkele stad in de Zuidelijke Nederlanden , die hem
steun geeft. Hij bezit de middelen niet , om zijne

gehuurde soldaten te betalen. Weer moet hij ze afdan-

ken. Alva is voor het oogenblik heer en meester.

In deze bange tijden weet de bisschop van Luik

3*
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niets beters te doen dan de vestingwerken van zijne

stad te versterken , de poorten te herstellen en de

mannen van tussclien de 20 en 60 jaren onder de

wapenen te roepen.

Yoorwaar , meer het werk van een krijgsoverste

dan van een zielzorger 1 maar het waren oorlogzuch-

tige tijden en de bisschop moest niet enkel voor de

geestelijke
,

hij moest ook voor de tijdelijke belangen

van zijn bisdom waken.

6. Luik gedurende de laatste jaren van bisschop

GERARD VAN GROESBEEK.

Had Paus Piüs V in 1571 een goedkeurenden

en aanmoedigenden brief geschreven
,

zijn opvolger

GREGORiüS XIII zond in 1574 een tweeden brief, dit

maal niet aan de leden van den raad maar aau de

burgerij. Deze brief, overgebracht door twee Luiksche

geestelijken , luidde in hoofdzaak aldus : 39)

Wij hebben met groote vreugde veel

gehoord van uwe vroomheid en deugd
en houden ons verzekerd, dat gij het

Katholiek geloof ongeschonden bewaart
en de ketterij haat, verfoeit en ver-

werpt. Wij weten ook, dat gij getrouw
en moedig uwen bisschop steunt bij de

belegering van uwe stad en bij andere
gelegenheden. Dat zijn groote welda-
digheden Gods jegens u, want al wat
er goeds in ons is, is eene gave Gods.
Erkent dat — zoo gaat de briefschrijver voort —
betoont u moedige krijgsknechten van
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CHRISTUS , en draagtzorg, dat gij Gods
gunst verdient door goede werken.
Aansporing hebt gij niet noodig, maar
wij maken u onze blijdschap kenbaar
en onze liefde jegens u."

Het is niet twijfelachtig, of de Paus belang stelt

in het behoud van het bisdom. Er is hem alles aan

gelegen. Luik moet voor de Roomscho kerk behouden

blijven , als borstwering tegen de Nederlaoden , die

thans in opstand zijn tegen hunnen wettigen vorst.

Het ziet er in de Nederlanden met de Roomsche Kerk

hachelijk uit. Zij dreigt te gronde te gaan , maar in

het bisdom Luik blijft alles getrouw aan den pauselijken

Stoel en de Luiksche bisschop verdient voor zijn ijver

eene milde belooning. Eerst ontvangt hij de benoe-

ming tot abt van Stavelot, in het Oosten van zijn

bisdom gelegen en daarna de aanstelling tot Kardinaal.

Voortaan zijn de drie waardigheden , die van bisschop
,

abt en kardinaal , in zijn persoon vereenigd. Voortaan

zijn zij hem tot prikkel, om zijn ijver te verdubbelen.

En ijver was er noodig , om zich door de voorkomende

moeilijkheden heen te slaan In het laatst van 1576

verschenen twee Afgevaardigden van de Algemeene

Staten der Nederlandsche Gewesten te Luik met een

dringend verzoek. De medewerking van Luik werd

ingeroepen , om zich te bevrijden van de Spaanscho

soldaten , die , in opstand wegens het niet ontvangen

van de vereischte soldij , overal roofden
, moordden en

pluü derden De Luikenaars zouden nog wel tot hefc

verleenen van hulp zijn over te halen geweest maar

de bisschop volstrekt niet. Hij wilde bovenal onzijdig

blijven en zich beraden omtrent hetgeen hem te doen
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stond met Maastricht. Daar wemelde het nog altijd

van ketters. Daar had men zich aangesloten aan de

Staatsche partij. Men had de Franciscanen en Jesuitea

weggejaagd en zou weldra de verschrikkingen van een

beleg door de Spaansche troepen onder opperbevel van

den Hertog van parma te verduren hebben.

Wat moest de bisschop doen ? de bedreigde

vesting te hulp snellen en haar tegen de Spanjaarden

beschermen ? Neen , dat deed hij niet , maar hij rustte

vierduizend schansgravers uit , stelde hen ten dienst

van den Hertog va.n parma en voegde twaalf kanonnen

daarbij. Kennelijk was de overwinning der Roomsche

Spanjaards hem liever dan het behoud van het kettersch

Maastricht.

Eene jammergeschiedenis — de belegering en

inneming van Maastricht door de Spanjaarden in 1579,

Binnen de muren eene vrijheidlievende burgerij, onder-

steund door een garnizoen van duizend man , twaalf-

honderd schutters en drie duizend boeren , die als

schansgravers werkten. Daarbuiten de vijand met een

leger van twintigduizend man en de reeds genoemde vier-

duizend schansgravers , door den bisschop gezonden. 40)

Het ia opmerkelijk , dat binnen de muren ook

Roomsche geestelijken hebben meegevochten tegen de

Spanjaarden
,
namelijk de geestelijken , verbonden aan

St. Servaas. 41) Zij werden daartoe gedwongen door

de overheid der stad. Van harte zal deze dienst niet

zijn verricht. Hij was immers in lijnrechten strijd met

hun geloof en met hun geweten. Wat gaven deze

Roomsche geestelijken om den voorspoed der Neder-

landsche wapenen 1 als Rome maar groot werd en

Spanje maar de overwinning behaalde ! Ook is het
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bekend , dat zij , nadat Maastricht weer Spaanach ge-

worden was , aan den Paus absolutie voor hun ge-

dwongen krijgsdienst hebben gevraagd. Het Opperhoofd

der Roomsche kerk heeft aan deze berouwvolle zondaars

terstond absolutie geschonken.

Vier maanden hebben de belegerden volgehouden,

vier maanden van ontzettende jammer en ellende.

Eindelijk gaven zij den strijd gewonnen. Op St. Pieter-

en -Paulsdag 1579 Werd Maastricht stormendeihand

door den Hertog van pauma ingenomen en drie dagen

lang uitgemoord en uitgeplunderd.

Men zag ten slotte ontvolkte straten, in puin

gestorte huizen , het plaveisel rood van bloed , men-

schelijke lichaamsdeelen overal verspreid
,
op de straten

duizendon onbegraven lijken.

De Kerk van St. Servaas, die dienst gedaan had

ten behoeve der Hervormden , werd opnieuw voor den

Roomschen eeredienst gereed gemaakt en gewijd. Tot

twee maal toe droeg men de hostie rond door de straten.

Werd aldus voldaan aan de voorschriften der

Roomsche kerk , het zag er overigens in de stad nog

treurig uit. De pest heerschte onder de burgera en

eischte tal van slachtoffers , eerst in Maastricht zelf

,

vervolgens in den omtrek. Ja tot in verder verwijderde

plaatsen , zelfs binnen de muren van Luik , woedde

de vreeselijke ziekte.

En hoe trad gerard van öroesbeek op te midden

van al dien jammer? toen de belegeraars zij te hulp

inriepen , had hij n et geaarzeld
,

schansgravers en

kanonnen te zenden , en nu hij geroepen werd , om
de ellende in de veroverde stad te lenigen , wat deed

hij nu ? Helaas , in plaats van de pestlijders te be-
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zoeken en te vertroosten , ontvluchtte hij de besmette

plaatsen en zocht eene schuilplaats in het niet door

de pest aangetaste Stavelot. Eerst in 1590 keerde hij

naar Luik terug. 42)

Door den Hertog van parma geraadpleegd omtrent

de plannen tot beteugeling van Maastricht raadde hij

het bouwen van een Citadel ten sterkste af maar drong

er op aan , dat de Jesuïten een Collegie zouden ves-

tigen tot onderricht der jeugd. Aan dezen raad is

gehoor gegeven. Een Jesuïten-Collegie is te Maastricht

tot stand gekomen.

Kort daaroa kwam gerard van groesbeek te

sterven. Gedurende de zestien jaren van zijn bestuur

is hij met mannelijke kracht opgetreden. IJveraar voor

de belangen zijner Kerk heett hij zich voortdurend

betoond. Te vuur en te zwaard heeft hij de ketterij

bestreden en alles gedaan , wat hij kon , om dat onkruid

,

zooals hij het noemde , met wortel en tak uit het

paradijs der priesters uit te roeien.

7. Luik onder bisschop ernst van beieren.

Op zijn sterfbed had bisschop gerard van groes-

beek prins ernst van beieren als zijn opvolger aan-

gewezen. Deze prins was reeds bisschop van Freisingen

en van Hildesheim. l^u werd hij ook bisschop van

Luik. En hij was niet eens geest^^lijke ! Hij kon dus

geen mis bedienen
,

geen enkel sacrament. Hij was

niet tot priester gewijd
,

hij was slechts een leek. Er

moet wel een machtige invloed ten zijnen behoeve zijn

werkzaam geweest. Hoe is het anders te verklaren

,

dat mannen
, die het geestelijk kleod droegen , voor-
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bijgegaan werden en hij tot het bisschoppelijk ambt

werd uitverkoren !

liet verhaal van zijne intrede in de bis-

schoppelijke stad maakt een vreemden indruk. 43)

Met een gevolg van 852 ruiters en 37 voetknechten

rijdt de man , die enkel in naam bissohop kon zijn, te

paard de poort binnen. Bij een te zijner eer opge-

richten triomfboog wordt hij door een jong meisje

begroet , dat als Godin
,
in Romeinschen trant is gekleed.

Zij biedt hem een korf met edelsteenen en zilver

gereedschap aan. Op de markt staan vier schouwtoo-

neelen opgericht
,

zinnebeeldige voorstellingen van

godsdienst
,

gezag
,

gerechtigheid en menschenliefde ,

alles om den prins van beieren te verwelkomen.

Hij trekt met zijn stoet de stad door tot aan den

ingang van de hoofdkerk St. Lambert. Daar wordt

hij met den priesterrok en het koorhemd bekleed en
,

nadat hij met de hand het touw van de kerkklok heeft

aangeraakt
, 44) gaat hy de kerk in

,
werpt zich aan-

biddend voor het hoogaltaar neder en belooft onder

eede , binnen een jaar , zich tot priester te laten

wijden.

Of de Luiksche burgerij met die belofte tevreden

is geweest ? Of zij in den man , die als een wereldsch

vorst, op wereldsche vvijze, zijn hoogwaardig ambt

aanvaardde , inderdaad haren geestelijken herder heeft

gezien? en toen de plechtig beloofde priesterwijding

van jaar tot jaar werd uitgesteld , of zij daar stil in

heeft berust . . . . ? Zoo ja , dan was dat wel een

sterk sprekend bewijs van den weinig ontwikkelden

geestelijken zin van de toenmalige Luikenaars. Helaas^

als aan een volk niets anders dan gehoorzaamheid

,
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blinde gehoorzaamheid aan zijn geestelijke leidslieden

wordt ingeprent , dan zinkt het weg in doffe onver-

schilligheid voor zijn hoogste belangen. Het heeft den

naam nog van te leven , en zie , het is geestelijk dood.

Een en dertig jaren heeft prins ernst van beieren

aan het hoofd van het bisdom gestaan. Hij was en

bleef een wereldsch heer , die zijn geestelijk werk door

een zoogenaamden suffragaan of plaatsvervangenden

bisschop moest la^en verrichten. 45)

Zijne vrienden waren de Jesuiten , die , sedert

1566 in het Luiksche land toegelaten , zich veel met

het onde^"wijs der jeugd bemoeiden. Te Luik ontvingen

zij een klooster ter bewoning en behalve te Luik ves-

tigden zij zich te Dinant en te Ouij In 1582 is ook

te Aken een Jesuiten-coUegie gesticht
,
hoofdzakelijk

met het doel, de Protestanten te bestrijden.

Uit dat optreden der Jesuiten, als onderwijzers

der jeu^! d , is afteleiden , dat de eigene gpestelijken
,

de pastoors en de kapellaans, zich niet genoegzaam aan

het ond rwijs van den godsdienst toewijdden.

War! het uit gemis aan bekwaamheid ? of uit

gemis aan ijver? Waarschijnlijk uit gemis aan ijver.

Er werd althans over de losse zeden der priesters ge-

klaagd, 3n de pauselijke nuntius , die in 1585 het bisdom

bezocht , heeft gemeend maatregelen te moeten nemen

tot verbetering van den bestaanden toestand.

Maar, terwijl bisschop ernst van beieren het

onderwijl der jeugd aan zijno vrienden, de Jesuïten
,

overgaf, niet alzoo de zorg voor de zuiverheid der

leer Daarbij trad hij zelf handelend en nevens

hem de door hem aangestelde inquisiteur, de vicaris

CHAPEAUVILLE 46) Onder leiding van ernst van
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BEIEREN en met medewerking van den vicaris namen

de Staten van Luik het besluit , het Roomsche geloof

zuiver en onvervalseht te handhaven. In veroand

daarmede werd een nieuw edikt tegen de ketters

ontworpen. De bepalingen daarvan zijn in het kort

de volgende : 4 7)

1. Ieder ingezetene moet Roomsch zijn. Hij mag

geen boek
,

geen prent
,

geen beeld in huis hebben
,

dat met de Roomsche leer in strijd is.

2. Boekdrukkers mogen niets drukken dan wat

kerkelijk goedgekeurd is.

3 Zij mogen geen boeken , die hun toegezonden

worden , iu ontvangst nemen
,

tenzij onder het oog

van kerkelijk-deskundigen

4. Zij moeten een eed van gehoorzaamheid aan

de geestelijken zweren.

5. Ieder boekhandelaar moet een iodex in zijn

winkel hebben.

6. Niemand mag als onderwijzer in lezen, schrijven,

rekenen of taalkunde optreden
,

tenzij door de geestelijk-

heid goedgekeurd.

7. Elk , die zich vestigt in het land van Luik

moet voor den pastoor van de woonplaats , die hij

zich kiest
,

belijdenis doen van zijn Roomsch geloof.

8.. Zoo ook een ieder, die een ambt wenscht te

bekleeden.

9. Zoo ook bij het aanvaarden van een ambt.

10. Streng toezicht moet er zijn op de jeugd en

op de taal , die zij spreekt.

11. Ook op de ouders , dat zij hunne kinderen

laten doopen binnen drie dagen na de geboorte.
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12. Geen tooneelvoorstellicg zonder voorafgegane

goedkeuring.

13. Geen drukte in de herbergen gedurende de mis

en de preek.

14. Geen hatelijkheden in het gesprek van

herbergbezoekers onder elkaar, wegens vasten en

dergelijken

15. De boeten voor overtredingen te verdoelen

tusschen de armen , de burgerlijke gemeente, de aan-

brengers en de officieren , die vonnissen vellen.

16. Tde naar deze bepalingen niet luisteren,

worden gestraft met verbanning naar elders.

Welke loodzwaar drukkende bepalingen ! Wie ,

die nog eenig besef van zelfstandigheid had , wilde

bukken onder zulk een last ! Of was het edikt niet

ernstig gemeend? zouden de bepalingen niet uitge*

voerd vvorden? Maar het liet zich immers aanzien,

dat Eti^'ST VAN BEIEREN ZO krachtig zou handhaven.

Een punt verdient in het bijzonder onze aandacht.

Er is geen sprake van ketterdooden. Van pijnbank,

van gev angenis , van zwaard , van brandstapel —
geen woord. Het is blijkbaar niet opgenomen in deze

overigeni zeer strenge bepalingen. De openbare meeniug

had zich daartegen verklaard.

Er waren evenwel edikten van vroegere jaren

,

bloedige edikten. Zij hadden in het bisdom nog kracht.

Dat bleek, helaas, uit den marteldood van aaltje

BATEN on MAAIKE wAüTERs uit Zouhovon bij Hassclt.

Het verhaal komt voor in het Doopsgezinde martelaars •

boek. 4.^) Wij moeten c'.us deze beide vrouwen rang-

schikken onder de Doopsgezinden. Aaltje baten was

reeds bejaard , maaike wauters nog jong Zij hadden
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zich laten herdoopen en kwamen openlijk voor hare

gevoelens uit. Bij een onderzoek naar de ketterij te

Hasselt werden zij gevangen genomen en n;iar Luik

gevoerd. Zes weken zaten zij gevangen. Wa' ook de

geloofsrechter deed , om haar terug te brengen tot de

Roomsche kerk , het kon niet baten. Zij blev( n stand-

vastig. Een dorpsgenoot kwam haar bezoeken. „Beste

MAAIKE sprak hij
,

,laat uwe Doopsgezinde ^^evoelens

varen " „Yriend /' was het antwoord
,

„sooor mij

niet aan
,

mijnen God te verlaten." „Neen hernam

hij
,

„maar gij loopt gevaar, ter dood gebracht te

worden." „Het zij zoo," sprak maaike
,

„liever dood

dan ontrouw aan mijn geweten."

Zij werd , evenals aaltje baten
,
op de pijnbank

gelegd. De pijn deed haar kermen en klagen , maar

ontlokte haar geen bitter woord. Zij werden ter dood

veroordeeld en overgegeven a^n den wereldlijken rechter.

Maaike schreef aan haar vader en moeder

:

„Verblijdt u , dat de Heer mij
,

onwaardige , heeft

waardig geacht , om , als martelares te sterven en dat

gij mij tot eere Gods hebt opgevoed."

Zij en AALTJE werden door de schepenen veroor-

deeld , om boven van de brug , in de rivier de Maas

geworpen en verdronken te worden. Nog eenmaal

smeekte een van hare rechters
, dat zij tot hA Room-

sche geloof zouden wederkeeren. „Neen luidde

beider antwoord
,

„wij wenschen te sterven."

Zingende begaven zij zich naar de strafplaats

Men bond een blinddoek voor hare oogen en snoerde

haar den mond dicht. Als schapen , stom voor het

aangezicht van hare slachtêrs ! Zoo moesten zij sterven.
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Zij werden in de Maas geworpen , dreven met den

stroom af en verdronken.

Dat geschiedde 24 Juli 1595 onder ernst van

BEIEREN in het bisdom Luik. Twee jaren later werd

tusschen Brussel en Leuven , in het gebied van de

aartshertogen albertcs en isabella een dienstmeisje

ANNEKE VAN DER HOVE , ook wogeus ketterij, levend

begraven Dat geschiedde 19 Juli 1597. 49)

Naar het schijnt hadden aaltje en maaike de

aandacht getrokken door hare ongemeene vrijmoedig-

heid , zoodat zij , om anderen af te schrikken , tot zulk

een vreeselijken marteldood zijn uitverkoren. Immers

zij alleen hebben dat vreeselijk lot ondergaan, terwijl

andere ketters uit Hasselt en Maaseijck , toen zij ont-

dekt werden
,

gestraft zijn met ballingschap.

Ondanks al die kettergerichten bleven er hier en

daar stille aanhangers der Reformatie , met name te

Huy. Deze menschen stoüden in verstandhouding met

de Noord-Nederlandsche Gereformeerden en openden in

den nacht van 5 Februari 1595 de poorten voor ruiterij

en voetvolk uit Breda. Ware dat krijgsvolk met beza-

digdheid opgetreden , het zou wellicht de stad aan den

bisschop van Luik ontweldigd en — wie weet welk

— een stoot gegeven hebben aan al wat hervormings-

gezind was. Wie weet , of de vrienden van het Evan-

gelie niet allerwege zouden zijn ^opgestaan ! Maar
,

helaas , het krijgsvolk begon met roeven en plunderen

en bedierf daardoor de zaak
^ waarom het te doen was.

De bisschop liet geen tijd verloren gaan maar zond

eene voldoende macht , om de stad te heroveren. liet

ïïollandsch krijgsvolk , te vergeefs wachtende op hulp

uit Frankrijk , was gedwongen zich over te geven en
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mocht van geluk spreken , dat vrije aftocht met behoud

van wapenen en bagage «-erd toegestaan.

De bisschop
,

op nieuw heer en meester
, strafte

de oproerige stad met groote gestrengheid. Hij liet baar

door zijn krijgsvolk plunderen , evenals de S janjaard

to Maastricht ea elders geroofd en geplunderd had.

nij ontnam haar hare vrijheden eu rechter , stelde

nieuwe burgemeesters aan en dreef al wat Hervormd

was , de stad uit. 50)

Tot de uitgedrevenen behoorden düpont , hoül-

TAIN , DE ST. VITTU , LESAGE , LEBLANC , FIWLZ , MAR-

^JEFFE , LELOup , coLLEi'TE , COLIXET en c.ndercn

,

108 ia getal. Als landverraders werden jenivLN , ma-

TüELiN, ADRiËN OU eeuigo anderen ter dood gebracht.

He^jri de pailhé
,
burgemeester en groot griffier werd

onthoofd , omdat hij de Hollanders had binnengelaten

en tevens , omdat hij een ketter was. Zoo hard werd

Huij gestraft en met bloedig geweld teruggebiacht tot

de gehoorzaamheid aan de Koomsche Kerk.

Drie jaren later werd bisschop ernst geroepen

tot eene andere taak. Het betrof d? stad

Aken. Deze stad
,
eigenlek tot het gebied v-'.n Gulik

en Kleef behoorend , was voor twee derde ^'edeelten

Protestantsch geworden en onder het beataur van

Hervormde magistraten gekomen. Naar de meening

des Keizers , den oppersten gebieder des rijk.. , mocht

dat niet zoo zijn. Hij 3prak den rijksban vit. Het

stadsbestuur werd afgezet , de predikanten (ei' waren

er negen) werden verjaagd , de bedehuizen gesloten

,

de scholen opgeheven , en eene zware geldboete aan

de gansche bevolking opgelegd. 51)

Yan toen af werden Roomsche burgers de macht-
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hebbende familiëü. Zij riepen den Luikschen bisschop

te hulp , om het vormsel ie bedienen en de kerkelijke

tucht te herstellen. Deze liet zijn assistent-bisschop

pater stregnard en zijn vicaris chapeaüville de ver-

langde diensten bewijzen. Tegelijkertijd werd er te

Aken een Jesuiten-coUegie gesticht en aan Capucijner-

monniken werden kloosters ter bewoning gegeven te

Luik , te Huij , te Dinant
,

te Maastricht en in nog

vier andere steden. Maatregelen recht geschikt, om
den invloed der kerk uit te breiden

!

De laatste jaren van bisschop ernst van beieren

waren opnieuw gewijd aan de opleiding van bekwame

pastoors

Yan waar die te krijgen ? Yan een goed inge-

richt Seminarium. En dat zou gevestigd worden te

Leuven in Brabant, waar zich de Universiteit bevond.

Tot de stichting van dat Seminarium werd de

bisschop aangemoedigd door een brief van den Paus,

in welken brief met zoovele woorden geschreven stond,

dat de Luiksche geestelijkheid te berispen was om haar

weinigen ernst.

Zou het voorbeeld van den bisschop zeiven dat

gebrek aan ernst in de hand hebben gewerkt? Een

bisschop , aan wien nog altijd de priesterlijke wijding

ontbrak en wieus zedelijk leven aan velen aanstoot

gegeven had en nog gaf! En of de bisschop al een

ijverig ketterjager was , daarmede kon hij zijne zede-

lijke afdwalingen niet vergoelijken. Integendeel , in

het oog van alle ernstig-denkenden bleef hij een

onwaardig zieleherder, een man, die schromelijk zijne

plichten verzaakte.

Doch , hoe het zij , ernst van beieren was
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eenmaal bisschop en beschouwde den strijd tegen alle

ketterij als zijne levenstaak. Hij bleef ketters opsporen

en kettersche bijeenkomsten uit elkander jagen tot aan

zijn laatsten ademtocht.

Op zijn kasteel Arnsburg in Westphalen overviel

hem de dood 7 Januari 1612. In zijne stervensure

verschrikte ham zijn ontwaakt geweten. Hij gevoelde,

welk een schuld hij had bij God. Met stamelenden mond

hoorde men den stervende smeeken : „Jezüs ,
Zoon van

DA.VID , ontferm U mijner !"

Een en dertig jaar lang had hij een hoogwaardig

ambt bekleed, een en dertig jaar lang met onver-

flauwden ijver de ketterij bestreden. 52) Lof daarvoor

had hij inge oogst bij zijne kerkelijke Overheid, maar

vrede bij God had hij voor zich zeiven niet gevonden

Drie jaren na zijn dood verscheen hij , zooals

overal verteld werd , aan een zijner vrienden. Deze

meende hem te ontmoeten in zijn bisschoppelijk gewaad,

langzaam afdalende van de trappen van zijn paleis,

met zware ijzeren ketenen beladen.

Het Luiksche volk hield deze verschijning voor

een teeken , dat de overledene bisschop , drie jaren na

zijn dood, nog niet \erlost was uit de vlammen van

het vagevuur.

8. Luik onder bisschop feedinajjd van beieren.

Ferdinand van beieren volgde zijn neef ernst

als bisschop van Luik op en was eveneens een wereldsch

heer, die nooit tot bisschop is gewijd geworden. Reeds

spoedig na zijn optreden ontving hij bezoek van een

pauselijk gezant. ^Yerd het te Rome noodig gekeurd

4
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een onderzoek in te stellen naar den geestelijken wel-

stand van het bisdom ? Zekerlijk werd dat noodig

gekeurd Het moet er in de stad en het land van

Luik treurig hebben uitgezien. Onkunde bij leeken en

geestelijken , volkomen gemis aan kerkelijk opzicht

,

bedorven zeden ,
verregaande lichtzinnigheid , ver-

waarlozing van de eerste en noodzakelijkste plichten !

De pauselijke gezant was er bedroefd over en gaf

de noodige voorschriften
,

terwijl de aartsdiakenen uit-

genoodigd werden ,
toezicht te houden.

Tevens werd het stichten van geestelijke orden

bevorderd. Er is sprake van een broederschap van

het II. Sacrament , van Zusters van het H. Graf, van

eene nieuwe Franciscaner-orde , van barrevoeter Car-

melieten en van Capucijners.

Vertoonde zich nog eenig spoor van Protestantisme ?

Niet in het openbaar doch wel in het verborgen^

Telkens werd er iets van ketterij bespeurd , zoodat

in 1618 te Luik in eene vergadering van geestelijken

werd besloten, al de bepalingen van het jaar 1589

te vernieuwen. Tevens werd er een voorschrift bij-

gevoegd : „alle gemeenteleden moeten met Paschen

hunne plichten vervullen. Zoo niet , dan zullen zij

worden afgesneden van de kerk en , komen zij in dien

staat te sterven , dan zal hun de kerkelijke begrafenis

onthouden worden. Leden der gemeente , die drie

Zondagen achtereen in de kerk ontbroken hebben

,

zullen gestraft worden."

Is aan deze bepalingen de hand gehouden , dan

zal onder de Roomsche Luikenaars het getrouw kerk-

bezoek krachtig ziju bevorderd , en het kerkbezoek



51

niet alleeD , maar ook de reinheid van zeden , de eer-

lijkheid , de goede trouw en de barmhartigheid.

Richt daarbij het oog op een steeds aangroeiend

getal kloosterlingen : Augustijners , Karmeliefen , Ce-

lestijners
,
Benedictijnen , Dominicanen , Franciscanen

,

Capucijners .
RécoUetten

,
Conceptionalisten , Urbanisten

en Tertiarissen , allen in de stad Luik en haren omtrek.

Hoevele mantels
,

kappen en mutsen zag men op

straat en op den weg. Hoevele monniken en nonnen

,

die zich binnen de kloostermuren met vrome oefeningen

en gebeden ,
of ook met werken der barmhartigheid

bezig hielden! Men mag toch vertrouwen, dat

door die ordens -geestelijken oprechte vroomheid, zij

het dan ook in streng Roomschen smaak , zal be-

vorderd zijn.

Yau een enkelen kloosterbroeder zag een letter-

kundig voortbrengsel het licht. Het was een strijd-

schrift tegen de Protestanten en heette : la religiën

prétendue des Provinces Unies désunies , door loüis

DU CHATEAU. 53) Men ziet uit den titel , dat de

schrijver het oog heeft op de Gereformeerde kerk in

de Nederlanden , waar destijds Remonstranten en

Contra-remonstranten met elkander twistten. Louis du

CHATEAU stelt de onderlinge verdeeldheid der Pro-

testanten tegenover de hooggeroemde eenheid der

Roomsche kerk en trekt daar het gevolg uit , dat de

Roomsche kerk de ware en alleen zaligmakende is.

Of de Gereformeerde gemeenten, in Holland,

Zeeland en de overige Provinciën veel aandacht aan

dat strijdschrift geschonken hebben, weten wij niet

maar wél , dat zij sedert de herovering van Maastricht

door stadhouder frederik Hendrik in 16:52 veel ijver

4*
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Gereformeerde gemeente weer op te richten.

Stadhouder frederik hendrik had na een zwaren

en moeilijken strijd in 1632 de genoemde vesting

ingenomen. Ifauwelijks voelden de Protestanten , die

zich schuil hielden , dat zij door de overheid beschermd

werden, of zij kwamen te voorschijn. Met vreugde

ontvingen zij predikanten. Weer vormden zij in de

stad Maastricht eene gemeente. Twee Roomsche

kerken werden aan hen afgestaan , de kerk van St. Jacques

en die van St. Hilaire. 54) Het stadje Dalhem kreeg

weer een eigen predikant, zoo ook Limburg en

Ilodimont. Eveneens vestigden zich Bervormde ge-

meenten te Baelen , Herve , Soiron
,
Bombays en Herstal.

Dat hadden de Luiksche geestelijken niet ge-

dacht, dat binnen de grenzen van hun bisdom weer

èene kettersche predikicg zou toegelaten worden.

Dat viel hun ontzettend tegen en zij deden , wat zij

konden om de yerdere uitbreiding van die gemeenten

te stuiten. Er werd een openbaar godsdienstgesprek

aangekondigd tusschen matthias haïseür
,
gardiaan

van de Récolletten en hotton
,
predikant bij de Her-

vormde gemeente te Hodimont. Het onderwerp zou

zijn de aanroeping der heiligen. Wel heeft

de monnik haüseur over dat onderwerp het woord

gevoerd en ook de predikant hotton heeft zijne ge-

dachten uiteengezet maar tot een geregeld dispuut

is het niet gekomen.

Toch schreven de Roomschen zich de overwin-

ning toe. Straatjongens in het nabij gelegen Yerviers

ontstaken vreugdevuren en zongen „leve het katholiek

geloof ! de dood aan hotton !" 55)
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Het bleef echter bij dat straatjongens geschreeuw.

Tot daden van geweld zijn de Roomschen niet over-

gegaan. HOTTON is
,

zij het ook onder vele bezwaren

,

zijn ambt te Hodimont blijven bekleeden tot aan zijn

dood toe, en, even als hij , ook andere predikanten.

Er is echter in April 1633 te Luik een nieuw edikt

afgekondigd , waarin het bisdom de wettige dochter

van de Roomsche moederkerk wordt genoemd en alle

kettersche vergaderingen en conventikelen , scholen

en boekwinkels ten strengste worden verboden , alles

op straffe van geldboete en gevangenis. Spoedig daarop

werd een nader bevel aan de geestelijken gegeven

,

om toch te waken over de toevertrouwde zielen en om
ook op vreemdelingen toe te zien.

Ondanks dat alles drong het Protestantisme zelfs

in de stad Luik door. De Bijbel ging in sommige

buurten van hand tot hand , en werd door velen met

vrucht gelezen. Eenmaal tot kennis van den Bijbel

gekomen
,
gingen de Luikenaars naar plaatsen in den

omtrek, waar een Hervormde preek was te hooren en

kwamen van daar vol geestdrift terug, om aan anderen

den ontvangen indruk mede te deelen. Tot het vor-

men van eene eigene Protestantsche gemeente is het

echter te Luik niet gekomen.

Maastricht bleef in die dagen de invloedrijke stad,

van waar evangelisch licht uitstraalde. Tot hare pre-

dikanten heeft behoord de even geleerde als welspre-

kende SAMÜEL DES MARETS of MARESIUS. 56) Uit

Frankrijk met den Hertog van bouillon medegekomen

was hij te Maastricht tot predikant beroepen. Een

uiterst bekwaam en scherpzinnig man, vurig spreker

en talentvol schrijver ! Nog in Frankrijk zijnde had
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hij tegen Roomsche geestelijken een strijdschrift uit-

gegeven en te Maastricht zette hij dien arbeid voort.

Zoo verscheen in 1633 anomiem een vlugschrift van

zijne hand, getiteld: 1'esprit du bourgmestre
BEECKMAN retourné de 1'autre monde aux
fidèles bourgeois de la cité de Liége.

Deze BEECKMAN
,

burgemeester van Luik was

indertijd een vriend van maresiüs geweest. Om die

reden hadden de Roomsche Luikenaars hunnen burge-

meester voor een Protestant gehouden , en toen hij in

1631 onverwachts was komen te overlijden, hadden

sommigen gedacht aan vergift , dat hem door de

geestelijken zou zijn toegediend.

Maresiüs laat in zijn vlugschrift den geest van

dezen overleden burgemeester optreden en den bisschop

FERD1NAND VAN BEIEREN toeroepen: „Gedenk toch,

monseigneur, aan de tienduizend Protestanten 57) in

onze stad eo in haren omtrek , en gun aan die tien-

duizend de vrijheid van geloofsbelijdenis. Of zijn zij

ook niet uwe onderdanen? Te Maastricht, eene stad,

die onder uw geestelijk opzicht staat , wordt aan

Roomschen en Protestanten gelijke rechten gegeven.

Zoo behoort het te geschieden. Zoo zou het ook

te Luik , te Limburg en overal in uw bisdom

moeten zijn
!"

Dit vlugschrift werd zoo druk gelezen en be-

sproken , dat de bisschop het noodig achtte , een

mandement uit te vaardigen van dezen inhoud : het is

verboden , dit verderfelijk
,

lasterlijk en ergerlijk boek

van MARESIÜS te lezen. Al wie een exemplaar er van

in bezit heeft , is verplicht , het af te geven aan den

burgemeester van zijne woonplaats.
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Als MARESiüS in zijn vlugschrift spreekt van tien-

duizend Protestanten , dan is dat cijfer waarschijnlijk

overdreven groot , ofschoon wij veilig kunnen aan-

nemen , dat er sedert den overgang van Maastricht

eene sterke neiging tot het Protestantisme is ontwaakt.

De Luikenaars zagen in naburige landen
, in Frank-

jijk , in Duitschland, in de Nederlanden Protestantsche

gemeenten gevestigd. Nu ook in de stad Maastricht

en hare omgeving. Waarom dan ook niet binnen

de muren van hunne stad ? Waarom bleef Luik voor

het Protestantisme gesloten ? Men verwachtte niet

,

dat bisschop ferdixand van beieren brandstapels

of moordschavotten zou oprichten , maar hij moest tets

anders doen, Hij moest vrijheid geven om Protestantsche

kerken te bouwen en Protestantsche gemeenten te vormen

De tijden werden meer verdraagzaam. Hier en elders

kwam ruimte voor meer dan ééne kerk. Waarom
dan ook niet eene Luthersche of Gereformeerde kerk

in het bisdom Luik ? !

Omdat , zooals jean de chokier
, 58) aartsdiaken

van de hoofdkerk en abt van Visé verzekerde, alleen

het Roomsche geloof het ware is. Zelfs de Bijbel

,

zooals de Protestant die overgezet en in het licht ge-

geven heeft, is niet te vertrouwen.

Zoolang mannen als de chokier te Luik gehoor

en instemming vonden , was er voor de Protestanten

geen heil te verwachten. De Paus daarentegen had

reden om de Luiksche kerk eene gehoorzame dochter

te noemen en de pauselijke nuntius aloës caraffa

kon na een achtjarig verblijf in de stad verklaren

,

dat de bewindvoerders zich standvastig hielden in het

geloof en den apostolischen zegen ten volle verdienden
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Met dat al waren de regeeringsjaren van bisschop

FERDiNAND geen gelukkige jaren. De dertigjarige

oorlog woedde in Duitschland en het prins-bisdom werd

er in betrokken. Was bisschop ferdinand er op be-

dacht geweest , zich onzijdig te houden en zijne onder-

danen voor de verschrikkingen van den oorlog in

veiligheid te stellen ? de Luikenaars meenden van niet

en beschuldigden hem , niet een herder maar een wolf

voor zijne schapen te zijn. 59)

Zij wendden zich met een smeekschrift tot den

Paus „Heilige Vader,*' zoo smeekten zij
,

„troost

ons
,

help ons ! Onze bisschop sleept ons mee in een

bloedigen oorlog. Onze stad Bilsen ligt verwoest

,

5000 huizen zijn verbrand , kerkklokken zijn vernield
,

kelken , vaatwerk
,

heilige sieraden zijn vertrapt

,

pastoors weggejaagd, de dienst in de kerken is ge-

staakt, kinderen blijven ongedoopt, stervenden onbe-

diend. De landbouw wordt onmogelijk gemaakt

,

boerderijen zijn geslecht, duizenden tot den bedelstaf

gebracht , het land is verwoest , Luik drie maanden

belegerd , eene zware oorlogsschatting opgelegd ....
Heilige Vader, stel den Duitschen Keizer in kennis

van onze rampen , dat hij ons helpe en wij niet meer

in handen van ketters [Protestantsch krijgsvolk onder

aanvoering van den Duitschen krijgsbevelhebber jan

VON WERDT is bedoeld] vallen."

En terwijl zij aldus smeekten , hielden zij eene

groote processie en droegen de gewijde overblijfselen

van het lichaam van sint lambertus om door de

straten. Allen zochten op Roomsche wijze den hemel

te verbidden en den Keizer gunstig te stemmen.

En waarlijk de Duitsche legerbenden
, die bisschop
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FERDiNAND te hulp geroepen had , om zich tegen zijne

eigene onderdanen in veiligheid te stellen , verlieten

het land. De twee binnenlandache partijen , die elkaar

heftig bestookten , de Chiroux of bisschoppelijken en

de Grignoux of anti-bisschoppelijken werden tevreden

gesteld.

Het was echter slechts een vrede van korten

duur, want de bisschop bekommerde zich niet om de

bepalingen , die hij zelf had gemaakt. Weldra stond

hij als vijand tegenover zijne onderdanen Met behulp

van keizerlijke troepen bombardeerde hij de stad , nam
haar als eene vijandelijke vesting in en richtte onder

zijne tegenstanders een bloedbad aan.

De vrijheden
,

waarop de Staten des lands in

vroeger dagen zoo trotsch waren geweest , werden

ingekort. De stad moest zich de geweldenarij van

haren bisschop laten welgevallen.

Middelerwijl duurde de pennestrijd der Godgeleer-

den voort. In 1638 verscheen een werk van den

Jesuit
,

pater jean roberti : sur l'idolatrie prétendue

de l'église Romaine als tegenschrift van een boek van

RAMBOUR
,

predikant te Sédan , en in 1642 van den-

zelfden jesuitischen schrijver la Confession de toi des

églises pr étendues réformées des Pays-Bas , convaincue

de fausseté en tous les articles
,

qui sont contre la

doctrine de l'église romaine. 60)

Deze strijdschriften van pater roberti werden

begeleid en aanbevolen door bisschoppelijke mande-

menten tegen de ketters. Nog een jaar voor zijn dood

vaardigde de bisschop een bevelschrift uit, bepaaldelijk

voor het land van Hougaarde. Geen andere vreemde-

lingen dan Roomsche mochten er toegelaten worden.
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Het was en bleef onveranderlijk het bisschoppelijk

streven : Luik getrouw te bewaren voor het Koomsche

geloof.

Was ook bisschop fërdijjand , even als zijn

voorganger, een wereld sch heer, een heer, door zijne

onderdanen meer gevreesd dan geliefd
,

hij was hand-

haver en verdediger van het geloof en daarom in

de oogen van zijne geestelgke overheid alle eer

waardig.

In 1650 kwam hij plotseling te sterven, na 38

jaren het bisdom bestuurd te hebben. 61)

9. Luik onder bisschop maximiliaan hendrik

VAN BBIEREX.

Maximiliaan HENDRIK VAN BEIEREN , neef van den

overleden bisschop, was zijn opvolger. In Sept. 1651

priester geworden
, werd hij eene maand later tot

bisschop gewijd. Hij behoefde dus niet , zooals zijne

voorgangers ernst eu ferdinand van beieren , door

een suffragaan in zijn dienstwerk bijgestaan te worden.

Hij kon zelf de Sacramenten bedienen en was in

staat, ten volle zijn bisschoppelijk ambt waar te

nemen.

In het bisdom Luik bleef de toestand der Pro-

testanten dezelfde , maar afzonderlijke melding moet

gemaakt worden van het land van Overmaas. 62)

In 1632 was dut land , dat bestond uit de heer-

lijkheden Valkenburg, Dalhem en Hertogemade

,

onder iJ^ederlaodsch bestuur gebracht. Van 1685 tot

1648 werd het weer daarvan losgemaakt en aan Spanje

teruggegeven, maar sedert den Munsterschen vrede



m
opnieuw aan de Vereenigde Nederlandsche Provinciën

toegekend en dus in het genot gesteld van vrijheid

des geloofs. 63)

In het land van Overmaas ligt het dorp Olne.

Het doet door zijne schilderachtige ligging denken aan

eene stad op een berg , die naar het woord van

den Zaligmaker (Mattheüs 5 vs. 14) niet verborgen

kan zijn.

Onder bescherming van de Nederlandsche vlag

werd er eene Hervormde gemeente met een predikant

te Olne gevestigd en van heinde en verre kwamen
de menschen daarheen om uit den Bijbel te hooren.

Het kerkje te Olne stond ten dienste van Pro-

testanten en Roomschen beide. In den aanvang waren

de Roomsche priesters onwillig dat kerkje met de

ketters te deelen. Liever gingen zij heen , om onder

groen geboomte of op een korenzolder dan in een met

ketterij besmetten tempel de Sacramenten te bedienen

,

maar ten laatste schikten zij zich in den door de

overheid verordenden toestand en maakten van het

kerkje gebruik
,

zij des middags van 1 tot 3 uur en

de Protestanten des morgens van 9 tot 11 uur.

Henri chroüet was sedert 1649 onder de Her-

vormden te Olne als predikant werkzaam , een man
,

die zich door strijdschriften heeft bekend gemaakt. 64)

Tegenover hem stond de pastoor antoine delva
,

een vurig verdediger van het Roomsche geloof. Beiden

zouden in het openbaar als kampvechters optreden

,

maar toen het Godgeleerd dispuut beginnen zou., trok

de pastoor zich terug
,
zeggende , dat hij wist , al wat

CHROÜET in het midden kon brengen , reeds voor dat

er een woord gesproken was. Eene dergelijke manier
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van handelen was niet die van een krachtig en waardig

tegenstander.

Er bestaat van pastoor delva een boek, getiteld

:

„du noviciat réformé", waarin op hoogen
,

eenigszins

spottenden toon tegen het Protestantisme wordt te veld

getrokken.

„Grij, Gereformeerde," zegt antoine delva in dat

boek
,

„leert , dat iedereen de II Schrift kan lezen

en verstaan. Als dat zoo is , waarom houdt gij er

dan voorlezers en predikanten op na ? die zijn dan

immers overbodig ! En waarom staat gij er op , dat

juist de Bijbel van Genève gelezen wordt? omdat die

de beste is ! De beste ? en wie zegt u dat ? Als uwe

voorgangers u dat moeten zeggen , zou het dan niet

beter zijn , dat gij een Bisschop hadt , aan wien gij

dat vragen kondt ! Gij , Gereformeerde , leert , dat de

moedertaal moet gebruikt worden. En waarom preekt

de predikant van Olne dan niet in de taal des lands
,

het Waalsch ? Waarom is hij eerst naar Frankrijk

gegaan , om er zuiver Fransch te leeren ? Gij , Ge-

reformeerde
, beroemt er u op ,

dat uwe geheele ge-

meente
, uwe wevers , smeden , kleermakers

,
ja zelfs

uwe vrouwen thuis zijn in de ü. Schrift en weten,

waar St. paulcs dwaalt en St. aügustinüs zich vergist.

Maar waarom zendt gij dan uwe jonge mannen naar

de hoogeschool ? laat ze thuis blijven. Zij kunnen van

vader en moeder, van oom en tante
^
ja van wie ook

,

alles leeren

!

Op zulk eene wijze meent pastoor delva zijne

tegenstanders te verslaan. Aan het einde maakt hij

de slotsom op en roept zegevierend uit : de predikant

CHROüET , die de Gereformeerde leer belijdt , is een
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man zonder geloof, zonder wet, zonder God, zonder

I

Schrift en zonder godsdienst.

Pastoor DELVA moge zelf over zijn werk voldaan

zijn geweest , niet alzoo de meer ontwikkelden onder

zijne lezers. Er bleef na de uitgaaf van zijn noviciat

réformé behoefte bestaan aan degelijker werk.

De Franciscaner monnik barthélémy d'aptroy,

van de orde der RécoUetten , nam de taak op zich
,

de dwalingen van chp.ouet nogmaals te bestrijden. Hij

schreef daartoe „l'antidote Catholique contre Ie venin

des hérésies et mensonges prechés par chrouet'', terwijl

kort daarop de Franciscaner moLnik louis preumont,

ook van de orde der RécoUetten , eerst Ie déroute en

vervolgens Ie tombeau de chrouet, van het Roomsche

standpunt uit , aan het lezend publiek ter waarschuwing

stelde. 65)

Ziedaar de ketterjacht in het midden der zeven-

tiende eeuw. Het is niet het zwaard van den beul

,

waarvan men zich bedient. Het is niet de brandstapel,

niet het moordschavot , dat men verlangt .... Men
trekt t^gen elkander op met gescherpte pennen. Men
strijdt en vecht tegen elkander op papier Ondertusschen

blijft men bij dat strijden en vechten lichamelijk on-

gedeerd , want , er is eene gewapende macht , om de

Roomschen te beschermen , er is ook eene gewapende

macht , die voor de Protestanten het zwaard trekt.

Dat wist de predikant van Olne. Hij gevoelt zich

veilig onder de vlag der Yereenigde Provinciën ; maar

ook de Franciscaner monniken wisten , dat zij beschermd

werden Zij rekenden op het zwaard van den bisschop

van Luik.

Yan Olne wenden wij ons naar Maastricht. In
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, veroorzaakt

door een Capucijner monnik , met name pater désirf.

Deze pater, zonder van een Protestant onderwijs te

hebben genoten , had uit boeken geleerd , dat hij de

Boomsche kerk verlaten moest. In zijn klooster had

hij die boeken gevonden op eene plaats , door de

monniken d e h e 1 genoemd lo deze hel , een soort

van boekvertrek , had hij kettersche boeken ontdekt

,

geschriften van lüther en andere hervormers.

Onder leiding van hammerstede , een jong

,

ijverig predikant bij de Waalsch-hervormden te Maas-

tricht had de geloofsverandering plaats. De gemeente

was er getuige van. Pater désiré was , met zijn

monnikspij aan , onder den kansel gezeten. Ds ham-

merstede sprak hem van den kansel toe
,
zeggende :

sta op
,
pater désiré , sta op in tegenwoordigheid der

gemeente en spreek rondborstig uit , wat gij gelooft ?

De pater stond op en beleed openlijk zijn Protesiantsch

geloof Vervolgens zijne monaikspij losmakende
,

riep

hij uit ; ik werp voor het oog der gemeente mijn kleed,

het kleed van den heiligen franciscus af , ik beschouw

het als een bedeksel der veinzerij , der zonde en der

ergernis Voortaan wil ik zoeken naar den volmaakten

mantel der gerechtigheid van jezus cheistüs mijnen

Zaligmaker.''

Ds. HAMMERSTEDE Het de gehouden preek

drukken met de woorden , door pater désiré gesproken
,

er bij , onder den titel van Ie capucin décapuciné.

De Roomsche geestelijken waren geërgerd en

verontwaardigd. Bartélémy d'astrov ,
dezelfde , die

tegen chroüet te Olne was opgetreden , schreef een

tegenschrift : Ie marteau rorapu et mis en
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p i è c e s. Het bleef niet bij dat eene. thomas leo-

NARDi ,
hoogleeraar te Leuven , schreef : refutatio

libelli haeretici, cujvs titulus est, capu-

cinus excaputiatiis Nadat ds. ^hammerstede

dit strijdschrift beantwoord had, verscheen van pater

LEONARDi unicae christi sponsae eccle-

siae integritas et sanctitas denuo
a s s e r t a.

De wereld der geleerden en geletterden werd

,

zooals uit de titels dezer vlugschriften blijkt
,
bezig

gehouden met de geschiedenis van pater désiré
,
maar,

hoe er ook geschreven en gewreven werd , de Protes-

tant geworden pater bleef aan zija nieuw geloof

getrouw en toonde het uit zijne werken.

En hij was de eenige niet , die van Rome tot

Genève overging, üe akten van den kerkeraad der

Maastrichtsche gemeente deelea meer namen van

bekeerlingen mede.

In 1650 verschijnt anna bootzom uit Luik voor

den kerkeraad der Waalsch Gereformeerde gemeente te

Maastricht , om te belijden , dat zij door haren Room-

schen man is overgehaald , om aan de Mis deel te

nemen. Zij heeft berouw over deze verzaking van haar

geloof, getuigt, dat zij beschaamd en boetvaardig is

teruggekeerd en verzoekt op nieuw in de kerk te

worden opgenomen. Ilaar verzoek wordt ingewilligd.

In 1586 verklaart jean collette uit FJémalle

,

dat bij van Luik naar Maastricht is verhuisd , om de

dwalingen van de Roomsche kerk af te zweren. Men
laat hem toe lot het vereischte onderzoek en neemt

hem als lidmaat aan , mits hij zijne vrouw en kinderen

ook in de Hervormde leer laat onderwijzen.
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In 1687 verhuist jean gram uit Condroz uaar

Maastricht en wordt bij een Protestantschen schoen-

maker in de leer gedaan , om onverhinderd zijn geloof

te belijden.

In 1689 komt cathérine de chène uit Condroz

voor den Kerkeraad
,
legt belijdenis af en wordt aan-

genomen.

In 1690 zijn twee mannen voor den Kerkeraad ver-

schenen , H. CONSTANT Uit Flémalle en gilles foürneau

uit Jémappe. Beiden hebben trouw aan de Hervormde

leer beloofd.

In 1691 is het een Luikenaar , een cavalleiie-

officier, die belijdenis doet.

In 1693 volgt jean andréz uit den omtrek van Olne.

In 1695 wendt de weduwe van lambert hismar

uit Grand-Rechain zich tot den kerkeraad. Zij is

afvallig geworden door het drijven van haar man maar

keert berouwvol tot hare kerk terug.

De echtelingen FRANgois de millemond en

CATHÉRINE DES PRÉS doeu in datzelfde jaar belijdenis.

In 1700 verlaat nicolas lamsop de jevodmont

uit Theux de Roomsche kerk en belijdt zijn Protes-

tantsch geloof. Hij zal toegelaten worden tot het

Avondmaal , als hij zich Christelijk gedraagt.

Hier eindigen wij de mededeeling van namen. De

Kerkeraadshandelingen gaan er mee voort, tot in 1771,

doch groot is het aantal niet van hen , die in de

achttiende eeuw de Roomsche kerk verlaten Het

talrijkst zijn ze gedurende de jaren 1738 tot 1740 in

het dorp JSoumagne in het Land vaa Overmaas. Door

het naburig Olne werd Soumagne met de leer der

Hervormde kerk bekend en tot die leer toegebracht.
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De heilbegeerige dorpsbewoners kwamen geregeld bij-

een . hielden godsdienstige samenkomsten
,
oefeningen

in de kennis der heilige Schrift. De gezegende invloed

daarvan openbaarde zich in gereinigd en geheiligd

gemoedsbestaan.

Nauwelijks kregen de pastoors daar kennis van

,

of zij achtten het hun plicht , deze ketterij in hare

geboorte te smoren. Zij riepen den Heer van Sou-

magne
,

graaf d'aspremont, ter hulp en deze liet de

ketters , die hij krijgen kon
,

gevangen zetten. Zij

moesten terug keeren tot hunne kerk , of werden ge-

dwongen , hun dorp te verlaten. Ook nu wordt gebruik

gemaakt van eeue vaardige pen , om in geschrifte de

Roomsche leer tegen die der Hervormden te verdedigen.

JEAN JACOBi , monnik van de orde der Récolletten

,

geeft tot dat einde een boek uit
,
getiteld E, é p o n s e

catholique. Voor wie is dat Roomsche antwoord

bestemd ? Voor lambinon , een gewoon werkman

,

inwoner van Soumagne, die zich verstout had een

brief over godsdienstige onderwerpen aan pater jean

JACOBI te schrijven, en verder voor pierre renotte,

een lakenwever , die te Soumagne tot de ketters be-

hoord had doch uitgeweken was naar Holland. Tevens

is het eene terechtwijzing voor de la roüille
,
pre-

dikant te Dalhem , een man , die in zijn jeugd uit de

Roomsche tot de Gereformeerde kerk was overgegaan.

Terzelfder tijd was er een prior der Dominicanen

,

met name jean cüijpers uit Sittard die zijn werk

maakte van preeken tegen de ketters en naar getuige-

nis van zijne vrienden velen tot inkeer wist te brengen.

Tevens gaf bisschop maximiliaan hendrik een mande-

ment uit aan al de geloovigen van zijn bisdom
, om

5
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zich stipt te houden aan de voorschriftea der kerk en

niets aan te nemen , wat met dat geloof in strijd was.

Dat het bisdom Luik veel van den oorlog van

het jaar 1672 heeft te lijden gehad, bliikt uit de

verwoesting van de stad Limburg door de troepen

van LüDEwijK XIV.

Het was toen ook voor de Protestanten te

Maastricht een bange tijd. Zij dachten niet anders

,

of de Koning van Frankrijk zou hunne godsdienst-

oefeningen verbieden , hunne scholen sluiten en de

traktementen van hunne predikanten intrekken Daar-

om zonden ze afgevaardigden
,
om genade af te smeeken.

En waarlijk , met veel goedwilligheid stond de koning

hun al hunne begeerten en wenschen toe.

Dreef dit onweêr voorbij , een storm van anderen

aard barstte los over het land van Luik. Hooggaande

twist was er uitgebroken tusschen den vorst en zijn

volk. 68) De vorst , de prins bisschop meende de rechten

en privilegiën van de Luikenaars te kunnen wegcijferen

en de Luikenaars hielden aan hunne rechten en

privilegiën vast. In dien strijd kwam ten jare 1684,

Fransch krijgsvolk den bisschop te hulp , bezette de

stad Luik en dwong haar haren heer in alles gehoor-

zaam te zijn. Zoo waren de Luikenaars ten slotte

alles kwijt. Vrijheid van geloof hadden zij nooit ge-

had. Van nu af was er ook geen burgerlijke vrijheid

meer. Bisschop maximiliaan hexdrik heerschte onbe-

paald en onbeperkt. Hij bouwde een citadel , om de

stad te beteugelen , versterkte de brug des Arches

,

verzwaarde de belastingen en , indien hij een herder

was, dan toonde hij het meer in het scheren dan in

het weiden zijner schapen. 69).
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Was liij er toe in de gelegenheid , dan strafte hij

zijne kettersche onderdanen met ballingschap. Op-

merkelijk intusschen , dat sommige ballingen uit Luik

het in andere landen ver hebben gebracht. De besch

ging naar Zweden en werd daar architekt des konings.

LOius DE GEER ging naar Dordrecht, toen naar Amsterdam

van daar trok hij naar Zweden en deed groote zaken

,

later vestigde hij zich te Norköping als koopman. Zijn

standbeeld prijkt te Nörkoping.

iSAAC MASiCQ kwam terecht in Noord-Amerika en

werd koopman in Charlestown , alwaar zijn naam nog

voortleeft. 70)

Ware de bisschop vrijzinnig geweest en had hij

Protestanten in zijn land toegelaten, wie weet, hoe-

veel goeds en groots hij door hunnen arbeid , door

hunne gaven en talenten , door hunne ijver en ver-

diensten zou hebbben zien tot stand komen.

Nu sneed hij de kans daartoe af.

Zijne kerk was de Roomsche , de pauselijke , de

alleenzaligmakende. Buiten haar kon er volgens den

bisschop niets goeds zijn.

Bisschop MAXIMILIAA.N HENDBiK blics 3 Juui 1688
,

na eene acht en dertig jarige regeering , op zijn

kasteel te Bonn den laatsten adem uit Vanwege zijne

hebzucht en heerschzucht was hij weinig geliefd bij

zijne onderdanen.

10. Luik van het jaar 1689 tot het jaar 1789,

Van het jaar 1689 tot het jaar 1789 — een

tijdperk van honderd jaren. En is de geschiedenis

van al die jaren in één hoofdstuk samen te vatten ?

5*
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Helaas , het Luiksche Protestantisme is in die jaren

als een kaars , onder de koornmaat bedolven , die

steeds flauwer brandt en eindelijk geheel uitdooft

Wat bisschop öeeard van groesbeek in zijnen

tijd met onverdroten ijver heeft nagejaagd , is bereikt

geworden. Het onkruid der ketterij is uit het paradijs

der priesters, althans zoover het oog reikt, uitgeroeid.

De bisschoppen
, die elkander in den loop van deze

honderd jaren, zijn opgevolgd, waren allen kinderen van

éénen geest, allen ij veraars voor het Roomsch geloof.

Ziehier hunne namen en regeeringsjaren

:

Bisschop JEAN LOÜIS VAN ELDEREN tot 1694 ,

Bisschop JOSEPH CLEMEXT VAN BEIEREN tot 1723,

Bisschop GEORGE LOUIS VAN BERGEN tot 1743 ,

Bisschop JEAN THÉODORE VAN BEIEREN tot 1763 ,

Bisschop CHARLES NICOLAS ALEXANDRE D'oüLTRE-

MONT tot 1771
,

Bisschop FRANQOIS CHARLES DE WILBRUCH tot 1784 ,

Bisschop CAESAR
,

CONSTANTIN ,
FRA.N9OIS VAN

HOEKSBROECK , tot in de dagen der Fransche revolutie. 71)

De bischoppen jean louis van elderen en

JOSEPH CLÉMENT VAN BEIEREN beleefden oorlogstijden,

den oorlog met Engeland in 1688 , en den Spaanschen

successie- oorlog.

"Waren deze beide geestelijke heeren krijgzuchtige

manuen ? dat juist niet , maar zij werden meegesleept

in den moorddadigen strijd. In 1688 had bisschop

JEAN LOUIS onzijdig willen blyven maar hij werd

verplicht, zich bij den Keizer aan te sluiten en aan

den Franschen Koning den oorlog te verklaren. Toen

werd Luik door den Franschen generaal de boüfflerS

gebombardeerd en deerlijk geteisterd. Het stadhuis

,
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de kerk van de h. catharina en vele achtbare ge-

bouwen gingen verloren. Het volgend jaar werd de

stad Hoei voor een gedeelte verwoest en nabij Landen

en Neerwinden een groote veldslag geleverd.

Niet anders ging het gedurende den Spaanschen

successie oorlog. Ook toen werd Luik door vijande-

lijke troepen belegerd. De hertog van Marlborough

nam de stad in ten behoeve van den Keizer. Het

scheeo met de onafhankelijkheid van het bisdom ge-

daan. Maar bisschop joseph clément wist bij den

Keizer te bewerken , dat zijne rechten geëerbiedigd

werden en hij in 1714 bij den vrede van Rastadt als

onafhankelijk vorst bleef erkeod. 72)

Yan toen af tot in 1789 werd Luik met rust ge-

laten en konden de bisschoppen zich aan de geestelijke

belangen van de bevolking wijden. Van ambtsijver

gaf bisschop joseph clément van beieren blijk , door

een bevel aan alle artsen in zijn bisdom uit te vaar-

digen , om bij ernstige ziekte-gevallen te vragen , of

de kranken hunne kerkelijke plichten trouw vervuld en

bij hunne pastoors op gezette tijden gebiecht hadden. 73)

Zoo niet, dan mochten de artsen zulke kranken

verder niet behandelen. Zij waren veracht en ver-

worpen en moesten zien , hoe zij zich zeiven hielpen en

verpleegden

!

De bisschop is evenwel op dit dwangbevel terug-

gekomen. In het vervolg mochten de artsen hunne

patiënten , ook die hunne kerkelijke plichten verzuimd

hadden , indien zij slechts beterschap beloofden , met

de vereischte zorg behandelen.

Het is dezelfde bisschop joseph clément , die zich

m«t kracht verzette tegen het indringende Jansenisme,
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Bisschop JA^^SENIUS van iperen had
,

gelijk uit de

geschiedenis der Roomsch- katholieke kerk bekend is,

ia een boek, na zija dood uitgegeven, de gevoelens

van den kerkvader augustinus ontwikkeld
,
afwijkend

van de voorstelling , die de Jesuiten gaven. Deze

geestelijke orde ontleende aan het geschrift van jan-

BENius vijf stellingen , die op haar verzoek door den

Paus , als ketterijen
,
openlijk veroordeeld werden.

Desniettemin verdedigde pater paschasiüs quesnel

eenige jaren later in zijne Eéflexions morales opnieuw

de gevoelens van janseniüs en werd door velen zijner

tijdgenooten toegejuicht. De Jesuiten daarentegen wisten

ook nu eene pauselijke afkeuring van de door hen

zoo fel bestredene gevoelens door te drijven. De
vrienden en voorstanders van JA^SENIüS en quesnel

,

daarover ontevreden , eischten , dat de uitspraken van

den Paus herzien en eene algemeene kerkvergadering

zou bijeengeroepen worden. Vooral in het bisdom Luik

waren vele geestelijken , die de gevoelens van janseniüs

en QUESNEL deelden. Daartoe behoorden henri cale-

NUS ,
gekozen tot bisschop van Roermond , libert

FROIDMONT , benoemd tot professor te Leuven
,

huart,

monnik in de abdij van Alne , pontanus , rector te

Leuven, ernest ruth d'ans van Yerviers , een van

de Solitaires van Port-Ro;yal, hoffreumont
,
prior van

de abdij van Orval , ïombeur , vicaris van St. Adel-

bert te Luik en collard
,

supérieur van het Collegie

te Thuin. 74)

Deze allen gaven te kennen , dat zij naar eene

algemeene Kerkvergadering verlangden , en , daar

bisschop JOSEPH CLÉMENT geheel op de hand van de

paters Jesuiten was en in de uitspraak van den Paus
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berustte , verbood hij aan zijne geestelijken het gebruik

van Jansenistische boeken en den omgang met Janse-

nistische geleerden.

Of de bisschoppelijke waarschuwing veel heeft

uitgewerkt, valt te betwijfelen. In elk geval werd

bet ruchtbaar, dat hoffreümont
,

prior van Orval

,

zijn gevoelen vasthield en zich tot deri Keizer wendde

,

ten einde door diens tusschenkorast eene algeraeene

Kerkvergadering te doen bijeenroepen.

Dat was geheel tegen den zin der paters Jesuiten.

„Er is geen behoefte aan eene Kerkvergadering !" zoo

spraken zij. „De Paos heeft uitspraak gedaan ! daar

blijve het bij !" Ook wisten zij den Keizer, die aan-

vankelijk gunstig voor de wenschen van den prior van

Orval gestemd was , van zijne meening af te brengen.

Do Keizer boog zich gewillig voor het gezag van den

Paus en de prior van Orval zag zich genoodzaakt,

het keizerlijk hof, waar hij zich tijdelijk had opge-

houden, te verlaten en elders een veilig verblijf te zoeken

Hij vond het te Amsterdam. Daar was de arke

des behouds voor allen , die om des geloofs wil ver-

drukt en vervolgd werden, daar was ook het toevluchts-

oord voor de geplaagde Jansenisten.

De opvolger van bisschop joseph clément van

BEiEREK bevestigde in 1740 nogmaals de mandementen

van zijn voorganger. Hij — zijn naam was george

LOUIS VAN BERGEN — gcbood ten strengste het oog op

alle ketters te houden en evenzeer op alle kettersche

geschriften

Ook werd op de zuiverheid van zeden toegezien.

Het bezoeken van herbergen werd aan de pastoors

verboden. De Zondagsrust werd aan de gemeenten
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krachtig aaogeprezen
,

op de studie van aanstaande

geestelijken de aandacht gevestigd , ook op het ge-

regeld preeken der dorpspastoors en op de kinderleer. 75)

En vertoonde zich in het midden der achttiende

eeuw misschien nog eenig spoor van Protestantisme ?

waren er nog Hervormde gemeenten in het land van

Overmaas ? Slechts eene enkele bijzonderheid is te

vermelden.

Te Hodimont stelde pascal closset , een Roomsch

fabrieksai beider vele pogingen in het werk, om van

Roomsch Protestant te worden , maar werd door schoppen

en slagen van zijne Roomsche dorpsgenooten in dit

voornemen verhinderd. Hij moest zich stellen onder

bescherming van Hollandsch krijgsvolk uit Maastricht,

om tot zijn doel te geraken.

Door een Hollandsch officier, in garnizoen te

Namen werd omtrent 1724 een boek geschreven tot

verdediging van het Hervormd geloof. Hij noemde

het : Lettres a M. M. les Bourgmaistres et Conseil de

Liége en bestreed daarin de aanvallen van den pater

Jesuit SAUMERY , van wiens hand in datzelfde jaar een

boek verschenen was
,

getiteld : l'antichrist ou l'esprit

du Calvinisme opposé a jésus christ. 1&)

In het Overmaassche sleepte de kleine gemeente

van Blegni en die van Soumagne een kommerlijk be-

staan voort. Tot haar behoorden eenige werklieden
,

die met het maken van spijkers hun brood verdienden.

Geldelijk werden zij uit Holland door de Waalsche

gemeenten ondersteund , maar ondanks deze onder-

steuning bleven zij arm en nooddruftig en viel het

hun zwaar, te midden van onverdraagzame Roomschen

een voldoend stuk brood te verdienen.
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Nog in 1763 verzocht Hodimont om een eigen

predikant voor hare Hervormde gemeente en tot in

1790 was te Olne een eigen predikant vrerkzaam.

Zij doofden uit , die kleine , steeds kleiner, zwakker,

armer wordende gemeenten. Zij zonken weg in ver-

getelheid. Zij hielden op te bestaan. 77)

Wat er van over bleef? .... Niets anders dan in

sommige familiën de herinnering aan een grootvader,

die in het bezit was van een dik boek , wsarin hij in

het geheim en altijd met ongedekten hoofde zat te

lezen. Dat dikke boek , dat de familie overigens niet

kende, was de Bijbel.

Misschien wordt hier of daar nog zulk een oude

Bijbel aangetroffen. Wie gij zijn moogt , die zulk een

erfstuk van uw voorgeslacht hebt ontvangen , houd

het in eere ! . . . . Het is God , die door dat boek

tot uwe vaderen heeft gesproken ! het is God , die

door dat boek ook uwe ziele troosten , verlichten en

heiligen kan

!

11. Luik tijdens de Fransche revolutie.

Wat gistte , bruiste , kookte het in de gemoederen

gedurende de laatste helft der achttiende eeuw.

Aan de eene zijde de regeerende standen , die

een gemakkelijk en weelderig leven leidden en zich

volstrekt niet om de belangen van de minderen be-

kommerden I Aan de andere zijde de dienende standen,

die verongelijkt, mishandeld, uitgemergeld werden en

,

helaas , zich te zwak , te onkundig , te onontwikkeld

gevoelden , om tegenstand te bieden.

Tegelijkertijd traden denkers, dichters, wijsgeeren
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op , die in hunne geschriften een nieuwen blik op de

samenleving sloegen. Zij riepen wraak over het

onrecht , door vorsten en aanzienlijken gepleegd. Zoo
,

als tot nu toe , schreven zij , kon de maatschappij niet

blijven bestaan. Een rechtvaardig oordeel zou over

alles komen , Ontwaakt, o slapenden zoo riepen

zij hunne tijdgcnooten toe
,

„ontwaakt , wordt u be-

wust van uwe wettige kracht, van uwe menschen*

waarde en van uwe raenschenrechton."

Maar wie ook iets gevoelde van den drang des

geestes in die van onweer zwangere dagen, wie ook

iets besefte van den storm , die opstak in de volkeren-

wereld , niet bisschop caesar constantin, FEANgois,

heer van Hoensbroeck , sedert 1784 te Luik gevestigd.

Hij behoorde geheel thuis in den geestelijken

dampkring van vroeger dagen. Hij was omringd door

weelde en overvloed. Hij vroeg niet, hoe velen hadden

moeten zwoegen en slaven , om hem zijn vorstelijk

inkomen te verschaffen. Het kwam niet bij hem op

,

de zware lasten van zijn volk eenigszins te verlichten

ot zicbzelven om hunnent wil met wat minder te ver-

genoegen. Neen
,

hij was heer en meester, hij had

recht op zijn groot inkomen , hij kon en mocht er

van genieten. 78)

En zoo genoot hij dan ook van de rijke bijdragen,

die er uit de badplaats Spa in zijne schatkist vloeiden.

Het waren duizenden , die hij trok uit de door hem
,

als bisschop
,

geoctrooieerde maatschappij tot exploi-

tatie van danszaal en schouwburg te Spa

Maar wat gebeurde er ? Nevens de bisschoppelijk

geoctrooieerde was er eene tweede maatschappij in

werking getreden . die ook voor publieke vermakelijk-
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heden zorg droeg, en dat wel buiten den bisschop om.

De bestuurders van deze maatschappij meenden

met den bisschop niets te maken te hebben en dus ook

geen penning te moeten betalen.

„Maar gij hebt wel met mij te maken. Gij zult

mijne rechten eerbiedigen, of ik sluit de deuren van

uwe gebouwen."

En de bisschop gaf bevel , de deuren te sluiten.

„Daar zult gij afblijven
,

monseigneur," luidde het

vrijmoedig antwoord
,

„het zijn uwe gebouwen niet

,

het zijn de onze."

„En ik sluit ze en zij zullen gesloten blijven

hernam de bisschop

Dan gaan wij samen naar den rechter, spraken

de bestuurders , in wie de nieuwe geest , de geest der

revolutie , was gevaren.

Zoo geschiedde.

De bisschop van Luik en de bestuurders van de

maatschappij te Spa begaven zich tot de rechtbank van

eersten aanleg, de rechtbank der Twee-en-twintig. 79)

Deze sprak over den bisschop het schuldig uit. Hij

had de gebouwen n-et mogen sluiten; immers waren

ze zijn eigendom niet.

De bisschop berustte niet in deze uitspraak. Hij

vroeg revisie bij de Drie Staten 80) des lands , en

deze stelden den bisschop in het gelijk. Hij was de

gebieder des lands
,

hij mocht doen , wat hij wilde.

Nu was het de beurt van de tegenpartij , het

hooger te zoeken Aan het Keizerlijk gerechtshof te

Wetzlar werd de vraag voorgelegd , of de bisschop

de wetgevende macht was

De patriotten intusschen (zoo noemde zich de
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volkspartij) verkondigden luide , dat de burgerij de

Souvereine macht in handen had Daartegenover hielden

de aiistocraten staande , dat de bisschop de wetge-

vende
,

rechtsprekende en uitvoerende macht in zijn

persoon vereenigde.

Tot de patriotten behoorde de advocaat bassenge,

die zich had bekend gemaakt door zijne rechtsgeleerde

studiën. „Burgers," zeide hij, „wilt gij vrij zijn,

gelijk uwe vaderen , kiest dan zeiven uwe vertegen-

woordigers. Door uwe vertegenwoordigers hebt gij de

macht om te regeeren. Daar boven is geen macht.

De bisschop is de ambtenaar, die uwen wil ten uit-

voer legt."

Het laat zich denken , hoe verontwaardigd bis-

schop VAN HOEKSBEOECK was ovcr zulk ecue taal. Hij

zag in BASSEï^GE en diens geestverwanten niets anders

dan oproermakers Daar breekt in Frankrijk derevo-

lutie uit, Mei 1789.

Het bericht van die gebeurtenis veroorzaakt eene

hevige beroering. Het Luiksche volk wordt door een

soort van dronkenschap aangegrepen. Het zet zijn

oude burgemeesters af en stelt op cig n hand nieuwe

burgemeesters aan. Het eischt van den biss chop, dat

bij die keus bekrachtigen zal! De bisschop

,

door vrees gedrongen
,
geeft toe. Hij bekrachtigt de

volkskeus ; en nauwelijks heeft dat te Luik plaats ge-

grepen , of hetze'fde gebeurt in al de steden van het

bisdom. Overal nieuwe magistraatspersonen. Dat

heette de gelukkige revolutie „rheureuse révolution." 81)

Zij duurde slechts eenige dagen De bisschop , be-

grijpende , dat hij op zulk eene wijze niet regeeren

kon, verliet zijne residentie en nam de wijk naar Trier. 82)
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De Staten des lands drongen er op aan , dat hij

terug zou komen. Vergeefs ! Zij boden hem eene

nieuwe staatsregeling aan. Vergeefs ! Toen kozen zij

als zijn plaatsvervanger prins ferdinand de rohan
,

kanonnik van Luik. Doch — daar komen de Oosten-

rijkers en nemen de stad Luik in bezit, 32 Januari

179L Zij brengen bisschop van hoensbroeck terug

in zijn paleis, en, alsof er niets was gebeurd, ging

deze man weer te werk als van ouds en sprak over

al de vrijheidsvrienden de gestrengste vonnissen uit.

Zij vluchtten naar Frankrijk en riepen de hulp

der Fransche republikeinen in De Nationale Conventie

zond in Nov. 1792 een leger, dat de Oostenrijkers

voor zich uitdrijft en zich meester maakt van de stad.

Nu wordt Luik onder leiding van bassenge en

zijne vrienden ook eene republiek met eene Nationale

Conventie aan het hoofd. Maar deze republiek bleek

te klein en te zwak om op zich zelve te blijven staan.

Weer zijn het de Oostenrijksche troepen, die zich

van de hoofdstad meester maken, 5 Maart 1793.

Andermaal wordt bisschop van hoensbroeck ge-

plaatst op zijn zetel , andermaal regeert hij volgens

de oude wetten en laat bekend maken , dat ieder, die

zich tegen hem verzet, onmiddellijk zal opgehangen

worden.

7 Mei 1793 decreteert de Nationale Conventie te

Parijs , dat het Luiksche land is ingelijfd in de Fran-

sche republiek.

Nu komen de Franschen met de uitgeweken Lui-

kenaars vereenigd en leveren slag aan de Oostenrijkers.

Eij Fleurus worden deze laatsten verslagen en tot den

aftocht gedwongen. De Fransche en Luiksche repu-
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blikeinen, jubelend van vreugd , vermeesteren de ves-

tingwerken en verkondigen alom, dat de dag der vrij-

beid en gelijkheid is aangebroken. Weg weg , al wat

herinnert aan de tirannie van den bisschoppelijken tijd I

Weg — die mannen , die des bisschops vrienden

waren
,
weg — die gebouwen , die aan des bisschops

heerschappij herinnerden ! weg — die hoofdkerk , aan

St. lambert gewijd , waarin zooveel gebeurd is , wat

samenhangt met dien vroegeren tijd

!

En de Fransche vrijheidsvrienden met hunne

Luiksche medgezellen gaan breken , vernielen
,
sloepen

en rusten niet , voordat er van de eerwaardige kathe-

draal met de graftombe van bisschop erakd van der

MARCK en met zooveel meer historische herinneringen

niets anders dan een puinhoop over is. 83)

Nu is er geen bisdom meer. Het oude prins-

bisdom Luik is opgelost in een departement van de

groote Fransche republiek , met name het departement

van de Ourthe.

Ziedaar de gebeurtenis van 1794.

Schijnt het niet , of in dat jaar alles , wat Christen-

dom heet, te gronde gaat en of alle godsdienst in den

stroom der revolutie verzwolgen wordt I de bisschop

weggejaagd, zijne regeering afgeschaft, zijn' kathedraal

een puinhoop
,

zijne geestelijken veracht en verdreven.

En toch .... de Roomsche kerk hoe fel bestookt

en zwaar voor hare tekortkomingen gestraft , is niet

tot ontbinding overgegaan. Het bisschoppelijk bestuur

is niet voor goed afgeschaft. Het is als geestelijk

bewind in eere hersteld. Luik heeft nog steeds zijn

bisschop , als geestelijk heer. Er is weer eene hoofd-

kerk en bovendien telt Luik nog minstens 1 4 Roomsche
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kerken Roe men over het Roomsch-Katholicisme

(lenke , het heeft zichtbaar nog niet uitgediend in

Gods raad.

En wat na al het hier verhaalde verbazing wekt

,

het versmade en vervolgde Protestantisme, dat in de

18e eeuw in Luik vernietigd scheen, heeft weer vasten

voet verkregen. Er zijn thans twee Protestantsche

bedehuizen
.

S4") er zijn twee Evangelische predikanten

binnen Luik Wel mag met het oog daarop van de

Pro'estanten in Luik geschreven worden: als ster-

vend en zie wij leven! 2 Cor. 6 : 9.



NASCHRIFT.

De Belgische historieschrijver ferdinand henaüx

zegt, dat de geschiedenis van het Protes-
tantisme in het land van Luik nog moet
geschreven worden.

Hij zegt da^- in zijne Histoire du pays de Liége
,

uitgegeven in 1851 bij j lesoer te Luik, page. 218,

note 2.

Sedert dien tijd is het werk van D. lejnoir ver-

schenen
, getiteld : Histoire de la réformation dans

l'ancien pays de Liége , Bruxelles , librairie Chrétienne

Evangélique , 1861. Een belangrijk boek met een

rijkdom van bijzonderheden, al getuigt de Schrijver,

dat hij geen volledige geschiedenis geeft en er nog

veel in archieven , openbare bibliotheken en familie-

papieren schuilt.

Aan LENOiR heeft schrijver dezes zijne kennis van

de geschiedenis van het Protestantisme in het prins-

bisdom Luik ontleend , hier en daar aangevuld uit de

werken van rahlenbeck , habets ,
henaux , dewez

,

MEYHOFFER CU anderen (zie de hierachter volgende

noten).

Sombere bladzijden van de Kerkgeschiedenis zijn
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hier opengeslagen. Somber . . . niet voor den Roomsch
Katholiek maar voor ons , Protestanten.

Wij zouden „der conscientiën vrijheid'', om eene

bekende uitdrukking van dirck volckertszoon coorn-

HERT te gebruiken , zoo gaarne in Luik hebben zien

zegevieren. Helaas , het heeft niet mogen zijn. Het

Roomeche geloof heeft do alleenheerschappij veroverd.

Laat ons het oog vestigen op de Belgische grond-

wet van 1831 , die bepaalt , dat op Belgischen bodem

iedereen de vrijheid heeft
,

zijn geloof te belijden en

zijn godsdienst uit te oefenen. Deze grondwettelijke

bepaling , die inderdaad reeds veel goeds gesticht

heeft
,
moge ook het Protestantisme in het bisdom

Luik hoe langer zoo meer ten goede komen.

F. D. J. MOOKREES.

A ANTEEKENINGEN.

1) Waalsch spiekende steden zijn : Luik
,
Huy , Dinant

,

Ciney . Fosses , Thuin , Chatelet , Couvin , Visé , Waremme en

Verviers. Vlaamsch sprekende steden: Sint Truijen, Hasselt,

Tongeren , Looz , Bilsen , Brée
,

Peer, Hamond
,

Beringen

,

Stockhem , Maaseijck en Herck. Deze 23 goede steden hadden

door hare burgemeesters stem in de vergadering der Staten.

Zie HENAUX histoire du pays de Liége, pag. 300.

2) Luik wordt genoemd het Paradijs der priesters, de Hel

der vrouwen en het Vagevuur der mannen. Het Paradijs der

priesters, omdat bijna al het land aan de geestelijkheid toebe-

hoort en haar grooten rijkdom aanbrengt. De Hel der vrouwen

,

omdat zij harder moeten werken dan ergens elders. Het Vage-

vuur der mannen , omdat de vrouwen hun de baas zijn.

6
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De bisschoppen voerden den titel van : prinsen van Luik en

yan het H. Rijk, hertog:eD van Bouillon, markiezen van Fran-

cbimont , graven van Looz en van Horne , en baronnen van

Herstal. Zie Les délices des Pays-Bas, IV. pag. 66—71.

3) Zie LENoiE, histoire de la réformation dans l'ancien pays

de Liége. Bruxelles , 1861 préface
,
pag. I—IV. Kenschetsend

voor het Luiksche geloof aan de ongerepte zuiverheid en de

zeldzame vastheid van hunne kerk zijn de woorden vanETiENNB

EA^sIN
,
burgemeester van Luik, gesproken in 163i: „L'église

et la cité de Liége est une pucelle du tout vierge et impollue,

que nuUe hérésie n'a su juscia' a maintenant maculer ou soullier."

4) Uit datzelfde geslacht is graaf vtillem va(ï deb Mi.BCK

gesproten, bijgenaamd het wildzwijn van de Ardennen, ont-

hoofd te Maastricht in léSo , wiens karakter walter scott heeft

geteekend in zijn Quentin Durward.

5) Zie les édits der princes évèques de Liége en matière

de hérésie par hexri de lonchay.

6) J. MiYHOFFEB wijdt in zijn Martyrologe protestant des

Pays-Bays, imprimerie de Xessonvaux, 1907, eene zaakrijke

bespreking aan hetgeen Luik gedaan heeft tot uitroeiing der

ketterij , bladz. 28 tot 36.

7) Zie MEYHOFFER Martyrologo protestant, pag. 169, de

mededeeling omtrent la révolte des Rivageois en de daarbij

aangehaalde schrijvers

.

8) Lenoir pag. 18.

9) CsESPiN edit. 1608 folio 685, vergel. lenolr pag. 19.

10) LE^-OIR pag. 34 en dew£z, histoire du pays de Liége

II, 141 et 142.

11) Het bisschoppelijk paleis, in Gothischen stijl gebonwd,

is thans gemoderniseerd ingericht tot palels van Justitie, De
Kerk aan St. lambert gewijd met de reliquiën is in 1794 ver-

nield. Zie verder over het karakter van bisschop erarb —
lenoir pag. 38.

12) Meyhoffeb pag. 13 et pag. 30.

13) Habets. Wederdoopers te Maastricht, bladz. 5 tot 15.

14) Habets. Wederdoopers te Maastricht , bladz. 123—133,

waar ook genoemd wordt hendrikrol, bijgenaamd de Hollander,

vroeger kapellaan te IJselsteijn , later aanvoerder der Anabap-
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tisten te Maastricht , nog later te Munster ; aldaar gedood in 1534,

15) HABETs. Wcderdoopers te Maastricht, blz. 123 tot 133

en bl, 190, M. Dewez in zijn Histoire du pays de Liége

schrijft , II pag. 137 dat bisschop erard juist in zijne maat-

regelen tegen de Reformatie ce caractére de sévérité excessive

toonde, qu' on pourrait nommer fanatisme

16) Dr. j. s. VAN VEEN, Bijdrage tot de Geschiedenis der

hervorming in het overkwartier van Gelderland, overgedrukt

uit Publications de Limbourg 41me année, bl. 4 en 19

17) J. Bout. Merg der martelaren, bl, 204 en 264.

18) Brandt. Historie der reformatie , I bl. 660 en volgende.

19) LexXOIr pag. 41. Vergelijk rahlenbeck l'eglise de

Liége et la révolution
,
pag 157 , waaruit blijkt, dat synegorus

later schoolmeester te Dusseldorf is geweest, schrijver van eene

berijmde vertaling van de Spreuken salomos.

ÏO) Crespin. Histoire des martyrs, folio 579.

21) Lenoir , pag 58.

23) Crespin , histoire des martyrs folio 547. Lenoir, pag. 63.

23) Lenoir, pag. 43.

24) Lenoir, pag. 75. Brandt I pag. 335 spreekt van

tusschen de 1500 en 2000 paarden . doelende op het talrijk ge-

volg , dat de edelen met zich voerden. Van vloten. Opstand

tegen Spanje I. 56 noemt een aantal van 200 edelen.

25) Lenoir pag. 89. Dr. j. s. van veen, Bijdrage tot de

geschied, der herv. in Koermond, Venlo en omstreken, bl. 44

en vlL, zie ook bl. 60, 71 en 90.

26) Lenoir pag. 92 — 100, Junii Vita.

27) Maktelius , Hasseletum seu historiae Lossensis Com-

pendium, pag. 72. Mense Decemb. 1566 seditiosus quidam

minister ds. hermannus, nomine, cognomine Stercoreus [stinkerd]

patria ZwoUensis Hasseletensibus, qui eo ex Marchionatu Fran-

cimontano venerat , auctor fuit , ut et conciones intra oppidum

haberentur et imagines confregerentur. Deze herüannus wordt

pag 74 Hi-RMANNus DRIJVER swoLLFNSis gcuoemd . — De hier

aangehaalde schrijver j manteliüs (1599—1676) Augustijner

monnik schreef 2 werken: Hasseletum en historia Lossensis.

28) Limburg in Franchimout bestaat thans niet meer. Nog

in de dagen van bisschop gerard van groesbeek was het eene
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bevolkte stad met een cathedraal en vijf parochie-kerken. In

1675 is deze stad door lodewijk XIV tot een puinhoop gemaakt.

Waar eenmaal de benedenstad zich bevond , is thans het dorp

Dolhain. Van het kasteel in de bovenstad staat thans nog een

bouwval.

29) Fkanciscus juniüs hoogleeraar te Heidelberg tot in

het jaar 1592, en hoogleeraar (professor primarius in theologia)'

te Leiden tot zijnen dood in 1602 ; evenzeer door geleerdheid als

door werkzaamheid en vroomheid uitmuntend,

30) Lenoir pag. 110 et 111.

31) Lenoir pag. 115.

32) Lenoir pag. 120.

33) Willem van der marck , heer van lumey, was later

kapitein op de vloot der Watergeuzen. Pontüs payen beschrijft

hem als un fol , un étourdi mais au demeurant un personage

hardi, valeureux et remuant Memoires. T. 59.

34) Lenoir pag. 127. In dit gevecht sneuvelden de edelen

ANTONIE VAN LALAING, PHILIP DE MARBÉS CU BERNARD DE MAHLBERG.

35) Vergelijk motley. Opkomst enz. T. 2, bJ. 327 en vil.

36) Zie LENOIR , pag. 144 - 148.

37) Zie LENOIR, pag. 149—151.

38) De brief van den Paus komt voor bij lenoir bl. 155

et 156.

39) Dezen brief vermeldt lenoir pag. 162.

40) Zie het verhaal van Maastricht — belegerd en inge-

nomen
,

bij MOTLEY
,
Opkomst enz. T. 4. bl. 208 en vil.

41) In Publications de la Société hist du Limbourg van

het jaar 1905 vindt men eene studie : het beleg van xMaastricht

door PARMA in 1579 , geschreven door den eersten luitenant der

infanterie h. dyserinck Daarin komen op bl IS de hier inge-

laschte bijzonderheden voor.

42) Lenoir, :pag. 174—177. vergelijk dewez Histoire de

Liége II, pag. 199.

43) Eene uitvoerige beschrijving van de intrede van bisschop

ERNST bij lenoir, pag. 179—182.

44) Het aanraken van het klokke-touw is teeken van des

bisschops roeping , koster en klokluider van de St. Lambert te zijn.

45) Behalve van Luik, Hildesheim en Freisingcn is eenst
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VAN BEIEREN ook aartsbisschop van Keulen en bisschop van

Munster geweest, van Keulen sedert 1583 en van Munster

sedert 1585.

46) Chapeauville heeft de geschiedenis van Luik te boek

gesteld in Gesta pontificum Leodiensium.

47) Zie MEYHOFFER, Ie Martyrologe protestant pag. 33—
35 , en lenoir pag. 190—198.

48) Zie BOUT
, Merg van de historiën der Martelaren.

2e druk, bl. 340.

49) Vergelijk mijne Gesch. der Korkherv. in de Zuid-

Nederlanden bl 182.

50) Lenoir beschrijft deze geschiedenis bl. 220 tot 227

,

zie ook MÉLARD , histoire de la ville et chateau de Huij, pag. 498.

Mej . ToussAiNT bewerkte deze stof in : de verrassing van Hoei

1595, 2 deelen. Amsterdam 1866.

51) Men vergelijke Festschrift. Aachen 17 Juli 1903, bladz.

15 en 16. Bij Lenoir, pag. 229.

52) Nog vinden wij bij meyhoffer Ie Martyrologe pro-

testant, pag. 36. En 1596 de Hasselt et de Maeseijck plus de

Cent marchants et ouvriers de manufactures furent bannis a

perpétuité. Zie verder over bisschop ernst bij lenoir pag.

239—241

.

53) Zie lenoir pag. 252.

54) Zie LENOIR pag. 255. '

55) Zie LENOIR pag. 262.

56) Zie LENOIR pag. 278—304. Samuel des marets of mare-

sius was predikant te Maastricht , van 1632 tot 1636, daarna predi-

kant bij de Waalsche gemeente te 's Hertogenbosch van 1636

tot 3643 en eindelijk hoogleeraar in de théologie te Groningen

van 1643 tot 1673 toen hij stierf

57) Zie LENOIR, pag. 284, maresius waagt het zelfs

twintig duizend Protestanten te noemen.

58) Zie LENOIR, pag. 287.

59) Zie LENOIR pag. 309, vergel. henaüx histoire du pays

de Liége pag. 244—250.

60) Zie LE.NOiR pag. 316—318 Roberti is ook schrijver

van: parallèle de la messe catholique et de la cène hérétique.

61) Zie LENOIR pag. 319.



86

62) Zie LBNOiR pag. 322—3é5.
63) In 1661 werden de kerkelijke zaken aldus geregeld

:

Dalheim gecombineerd met Bombay en Herstal; Blégni en OIne,

ook gecombineerd, hadden elk één predikant. Balen, Herve

,

Limburg , Soiron en ïïodimont hadden kerkgebouwen maar zonder

predikanten. Zie bachiene, kerkelijke géographie , 1775.

64; Zijne strijdschriften zijn: Sennon servant de prenve etc.

préché en Téglise d'Olne 26 Sept. i655, en Défense d'un Sermon

préché 26 Sept. Contre trois libelles satyriques. Zie lenois,

pag. 335.
65) Lenoir pag. 337.

66) Lenoir pag. 346—349.

67) Lenoir pag. 353—358.

68) Lenoir pag. 362. Henaüx histoire de Liége, pag.

258—265.

69) Zie Délices des Pays-Bas IV, pag. 113—130 een over-

zicht van de Geschiedenis van Luik.

70) Lenoir pag. 370. Louis de gfer werd in 1635

eigenaar van het Huis met de Hoofden te Arasterdam ,

in welk huis hij vele jaren gewoond heeft en in 1652 gestor-

ven is. Bij Norköping had hij een kasteel en te Stockholm

een fraai heerenhuis. Zie Eigen Haard 1908 no. 2.

71) Zie deze naamlijst, pag, 356 dewez histoi e du pays

de Liège II.

72) Zie DEWEZ, hist. du pays de Liége II, pag. 311—323.

73) Lenoir, pag. 375.

74) Lencir, pag. 382— 3S5.

75) Lenoir, pag. 3 6.

76) L^NOiE, pag 389.

77) LiCNOiR, pag. 402—403.

7^') Henaux, hist. du pays de Liége pag. 269—274.

79) Henaux, pai;. 321: vergeleken met pag. 140— 158.

80) Henaux, pag. 326 vergeleken met pag. 116 en 117,

81) Henacx , pag. 273.

82) Men leze dat alles bij henaux pag. 275-287.

83) Zie borgnet , histoire de la révolution liégeoise de

1789, Liége 1865, Tome il, pag. 516 en 517.

Volgens BORGNET hebben niet de Franschen maar de Lui
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kenaars zeiven hunne kerk vernield. Zij hebben zich willen

wreken op hunne tegenstanders, de kapittelheeren . Zij hebben

de herinnering aan den gehaten tijd van het bisschoppelijk be-

stuur als onder het puin van de St. Lambert willen begraven.

Maar — zou kunnen gezegd worden — de St. Lambert was

reeds voor de helft in puin. Reeds in 1792 was door Fransche

kanonnen groote schade aangericht.

Het is zoo, maar in 1794 zijn de Luikenaars zeiven tot

geheele slooping overgegaan. Een schilder, met name dreppe,

gaf het plan daartoe aan. Een ander hield toezicht (deze heette

defrance) op het vervoer van beelden en schilderijen, die voor

Parijs bestemd waren pour Ie Comité d'instruction publique

,

réccmment établi par la Conveution nationale. Op dusdanige

wijs openbaarde zich de geest der révolutie.

84) Zie Los von Kom und flin zum Evangelium in Belgiën,

von GEORGE FRiTZE , Muncheu 1904. pag 45.

F. D. J. MOORREES.
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