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I. H E T S T U D I U M TE P A D U A
EN DE R E P U B L I E K V E N E T I Ë

ГЛе voortekenen, waaronder de Universiteit van Padua het eerste
levenslicht aanschouwde, waren niet bepaald gunstig en beloofden
zeker geen rustig en vredig bestaan in de toekomst: de Universiteit is
uit twist geboren. In het jaar 1222 was bisschop Giordano van Padua
naar Bologna gereisd om daar in opdracht van paus Honorius III te be
middelen in een geschil tussen de abt van S. Stefano en de „fratri Cro
ciferi". Het was ongetwijfeld juridisch een ingewikkeld geval, want de
bisschop had twee Bolognese doctores als adviseurs toegewezen ge
kregen, Wilhelmus Normannus en Wilhelmus Guasco. Deze twee nu
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bisschop te betrekken
in een geschil, dat hun zelf veel nader aan het hart lag en bisschop
Giordano misschien ook. Sinds 1 217 bestonden er moeilijkheden tussen
de Bolognese magistraat en de heren studenten en docenten. De stad,
wel varend bij het wetenschappelijk bedrijf, had gehoopt deze welvaart
te consolideren door van de docerende hoogleraren een eed te eisen,
dat zij Bologna niet zouden verlaten om elders hun wijsheden te gaan
verkondigen. Professoren en studenten hadden zich krachtig verzet
tegen deze vrijheidsbeperking en ondanks allerlei bemiddelingspogingen
van de paus zelf, was de vrede nog lang niet gesloten. Toen dan bisschop
Giordano van Padua op zijn beurt door zijn adviseurs om raad gevraagd
werd, wist hij geen beter advies te geven, dan dat men hem naar Padua
zou vergezellen, teneinde daar in harmonieuzer sferen onderwijs en
studie voort te zetten. De Bolognezen bereikten met hun eed juist wat
ze hadden willen voorkomen : in 1222 ontstond de Paduaanse Universi
teit door secessie uit Bologna 1 .
De Italiaanse universiteiten in de Middeleeuwen betekenden be
paald iets anders dan de tegenwoordige. Nu verstaat men onder een
universiteit een geheel van professoren, docenten en studenten, terwijl
men het verzorgend en bedienend personeel, benevens zelfs het complex
van gebouwen tot de universiteit in ruimere zin rekent. Voor velen is
daarbij de wetenschappelijke staf het meest wezenlijke deel. De middel
eeuwse universiteit in Italie echter — elders kon het enigszins anders
liggen — omvatte uitsluitend studenten. Wat tegenwoordig universiteit
heet, zou in die dagen de naam van studium hebben gekregen 2 . In een
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stad met een studium konden meerdere universiteiten voorkomen, meerdere studentencorporaties ; dikwijls waren er twee, één van de juristen
en één van artisten. Deze studentenverenigingen waren voor een studium
van veel groter betekenis dan de hoogleraren, meestal doctores genoemd.
Een middeleeuws studium verschilde dus aanmerkelijk van een moderne
universiteit, waar immers eerder de professoren, de wetenschappelijke
staf of zelfs de gebouwen prevaleren.
De overkomst van een aantal intellectuelen uit Bologna betekende
voor Padua niet de eerste kennismaking met de wetenschap of zelfs met
een vorm van hoger onderwijs. Reeds in 1147 trad de bisschop van
Padua op als „Summus Cancel larius" van een „studium "з, een onderwijs
instelling, waaraan in 1177 beide rechten gedoceerd werden: het Ro
meinse en het canonieke*. Wat de ex-Bolognezen aan nieuws brachten,
was de organisatie van studenten en docenten, zoals die zich te Bologna
had ontwikkeld en die kenmerkend zou blijven voor de Italiaanse middel
eeuwse studia. Hoofdkenmerk van deze organisatievorm is het corporatief
karakter. Toen in het midden der 12e eeuw, vooral te Bologna, de
studie in de rechten zich tot een wetenschap ging ontwikkelen, die van
verre belangstellenden aantrok, deed zich de behoefte gevoelen om aan
deze studiosi, behalve de rechtswetenschap, ook rechtszekerheid te
bieden. In de Italiaanse steden werden vreemdelingen gewoonlijk stren
ger berecht dan de eigen burgers, en de student vond bij zijn kennis,
eventueel in beide rechten, weinig baat als een woedende burger hem
voor de balie sleepte. De verbreiding en intensivering van de wetenschap
werd sterk bevorderd door het privilege van Frederik Barbarossa van
11 ς ς dat aan allen, die omwille van de wetenschap ergens in het keizer
rijk verbleven, bescherming beloofde. In 11 ς8 kreeg dit privilege kracht
van rijkswet en kon aldus de basis worden voor alle verdere maatregelen,
die de studenten in den vreemde persoonlijke veiligheid zouden garan
deren s.
De studenten, die in die dagen uit alle hoeken van het christelijk
Europa op de naam en faam van de Bolognese doctores afkwamen, waren
allerminst heren die zich gewillig de kaas van het brood lieten eten.
Het waren meestal mannen van aanzien, van adel, met hoge kerkelijke
of wereldlijke functies, die waarachtig wel wisten hoe zich tegen de
willekeur van stedelijke autoriteiten te weer te stellen. Gebruikmakend
van de geldende rechtsopvatting omtrent het personaliteitsbeginsel, dat
ieder berecht diende te worden volgens de wetten waaraan men krach
tens stamverband gebonden was, sloten deze studenten zich aaneen in
nationale groeperingen, die zich alleen al door hun saamhorigheid tegen
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buitenstaanders beschermden 6 . Deze Naties waren de eerste vorm van
georganiseerd studentenleven. Zij maakten zich breed in de stedelijke
maatschappij met de mogelijkheid om in geval van nood een beroep te
doen op de keizerlijke bepalingen. Met charters van keizers, pausen,
landsvorsten en steden in hun schatkist bouwden zij zich een beschermende muur van privileges en groeiden uit tot een stad binnen de stad.
Aanvankelijk was de herkomst de enige basis waarop de studenten zich
aaneensloten, doch gemeenschappelijke belangen brachten de Naties er
toe zich in grotere gemeenschappen te organiseren. Zo evolueerden zij
tot een lichaam, de Universitas scolarium, waarin meerdere Naties verenigd waren. De Alpen bleken een lastig obstakel, want meestal kwam
het eenheidstreven niet verder dan een Universitas Citramontanoium en
een Universitas Ultramontanorum. Veel later en slechts in enkele Italiaanse
universiteitssteden waren de gemeenschappelijke interessen binnen dezelfde faculteit in staat deze Europese barrière te overwinnen, zodat er
één universiteit ontstond voor de juristen en één voor de artisten. Maar
ook dan bleven de citra- en ultramontanen aan clanvorming lijden. Zo
was de situatie in de 16e eeuw te Padua 7 .
De interne organisatie van de Italiaanse universiteiten was in hoofdlijnen vrij eenvoudig. In de loop der jaren had de opeenstapeling van
gewoonterechten echter van deze lichamen een middeleeuwse warwinkel
gemaakt, waarin zelfs de tijdgenoten de weg bijster werden. De universiteiten waren corporaties, waarin studenten om bescherming van lijf en
goed zich aaneengesloten hadden. Het lidmaatschap in de universiteiten
werd verkregen en bekrachtigd, was bindend en geheiligd op dezelfde
wijze als in de corporaties van kooplieden en handwerkers, en wel door
een eed. De universiteiten waren in oorsprong dus eedgenootschappen,
zoals zovele in de middeleeuwse maatschappij opkomende groeperingen
en bijvoorbeeld de burgerschap van vele steden. De studenten zwoeren
trouw en gehoorzaamheid aan hun universiteit en haar overheden en
alleen krachtens deze eed deelden zij in de privileges, die aan hun
universiteit waren verleend. Deze privileges varieerden, maar kwamen
gewoonlijk hierop neer, dat de leden van een universiteit slechts berecht
konden worden door een eigen rechtbank en vrijgesteld waren van
allerlei burgerplichten. Ter getuigenis en ten bewijze van hun lidmaatschap schreven de studenten hun naam in een ledenlijst, de matrikel,
waarbij zij tevens een bepaald bedrag moesten, storten in de gemeenschappelijke kas 8 .
Aan het hoofd van iedere universiteit stond een rector. Deze werd
jaarlijks of om de twee jaar, door de studenten uit hun eigen midden
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gekozen. Behalve over de nodige bestuurscapaciteiten moest hij over een
behoorlijk persoonlijk inkomen beschikken. Aan het ambt van rector
over een groot aantal deftige en zeer deftige studenten waren hoge
kosten verbonden, die de gezagsdrager en waardigheidsbekleder volgens
de gewoonte van de tijd uit eigen zak moest bestrijden, een gewoonte,
die wel zijn konskwenties had ten aanzien van de persoon van de rector
en die een zeer individuele wijze van bestuur in de hand werkte. De
rector was meestal van huis uit en dan ook nog qualitate qua een man
van hoog aanzien, die met de stedelijke magistraat minstens op voet van
gelijkheid omging en vrijelijk met pausen en keizers correspondeerde.
Hij voelde zich een autonoom heer en voerde de wat opgeschroefde
staat van regeringshoofd van een kleine republiek, die in later dagen
opzichtige postzegels zou hebben uitgegeven. Geheel overeenkomstig
zijn gedragingen kreeg de rector in de loop van de ι ^e eeuw het epitheton
magnificus9.
Het ontstaan van de universiteit uit vroeger zelfstandige naties had
zijn sporen achtergelaten. De rector werd in zijn beleid geadviseerd,
bijgestaan en vaak lastig gevallen door een college van Consiliarii, de
hoofden der respectievelijke naties, door hun landgenoten op dezelfde
wijze gekozen als de rector door de universiteit 1 0 . Het aantal en de
betekenis van de naties was niet overal dezelfde. Wel vormde de Duitse
natie bijkans altijd een groot en roerig element in de universitaire samen
leving. De naties bleven hun vroegere zelfstandigheid indachtig en konden
tegenover het voordeel van de eenheid de aantrekkelijkheid van de
verdeeldheid niet geheel vergeten. Toen in de loop van de 16e eeuw de
universiteiten steeds moeilijker hun plaats tegen het opdringend centraal
gezag van de staat vermochten te handhaven, profiteerden de naties,
vooral de Duitse, daarvan om weer onder het universitaire gezag uit
te kruipen en de oude, lang vergane, legendarische grootheid en onaf
hankelijkheid te herstellen 1 ' .
Al waren de studentencorporaties van bijzonder grote betekenis
voor de middeleeuwse studia, dat betekende niet, dat de hooggeleerde
professoren wel gemist konden worden. Tenslotte was de gehele stu
dentenbeweging ontstaan uit de toeloop van geïnteresseerden van heinde
en ver naar fameuse, docerende geleerden. De stad Bologna heeft in de
twaalfde eeuw enkele wetenschappelijke fenomenen geleverd, die uit
alle delen van Europa leergierigen aantrokken 12 . Merkwaardigerwijze
zijn het juist de studenten-vreemdelingen geweest, die met hun organisatie in universiteiten gedurende de volgende eeuwen de ontwikkeling
van het hoger onderwijs hebben bepaald. De doctores, die aanvankelijk
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slechts de plaatselijke jeugd in de wetenschap wegwijs bedoelden te
maken, hebben moeten ervaren hoe tenslotte de buitenlanders zowel de
aankomende stedelijke intelligentsia als henzelf van bijna alle invloed op
het studium beroofden. De doctores zaten van begin af aan in het verkeerde kamp. Zij waren burgers van de stad en de stad was nu juist de
vijand waartegen de studenten zich organiseerden. De kamplijn was
scherp getrokken: geen enkele burger, of hij nu aan deze of gene zijde
van de katheder placht te staan, werd tot de universitaire gemeenschap
toegelaten. Een van de redenen hiervan was, dat de universiteiten over
niemand het gezag wilden delen met de stedelijke autoriteiten, met welke
altijd nog genoeg te kibbelen overbleef. De universiteiten stonden uitsluitend open voor de vreemdelingen en aangezien dezen dus alles te
vertellen hadden aan het studium, geraakten de burgerzoons die ter
plaatse wilden studeren, wel in een zeer ongelukkige en minderwaardige
positie 13 . Een student die zichzelf een beetje respecteerde, moest het
buiten zijn eigen stad zoeken, moest wel vagant worden met de bijna
vijandige minachting voor burgers en voor al het burgerlijke, die is
blijven bestaan, ook nadat de studenten veel honkvaster zijn geworden.
De eerste doctores waren voortgekomen uit de burgerij. Zij waren
burgers die zich veelal uit liefhebberij of ook om de bijverdiensten hadden
toegelegd op het doceren. Naarmate echter het aantal studenten toenam
en dezen zich een machtspositie opbouwden, groeide ook bij de doctores
de behoefte zich te organiseren. Zo verschenen de Collegia Doctoium,
tendele bedoeld als tegenhangers van de universiteiten, tendele ook als
corporaties temidden van de andere stedelijke gilden1*. De doctorscolleges behoefden niet alleen uit docerende geleerden te bestaan. Dikwijls
ook hebben ze het karakter van een gilde voor intellectuelen, welk gilde
dan tevens krachtens een speciaal privilege het onderwijs ter plaatse
mocht verzorgen. Advocaten, rechters en notarissen hadden zich verenigd in een Collegium luristarum, terwijl artsen, apothekers en kortom
alles wat wetenschappelijk de kunsten bedreef in een Collegium Artistarum,
een eigen plaats vonden. Deze colleges bleven wortelen in de burgerij
en de leden bezaten gewoonlijk burgerrechten. Vaak ook was het burgerrecht voorwaarde voor toelating".
Hoezeer ook door hun burgerrechten beschermd, vonden de hoogleraren tegenover de studenten hierbij niet altijd veel baat. Naarmate de
invloed van de universiteiten in de loop van de 13e eeuw toenam, moest
de stedelijke magistraat zich uit het bestuur van het studium terugtrekken
en werden de hoogleraren overgeleverd aan de beschikkingen van hun
discipelen. Voor moderne professorenoren moge dit dreigend klinken,
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in vroeger dagen had men groot vertrouwen in de goede smaak en het
beleid der studenten, „quoniam doctorum famam et scientiam melius
noscunt scolares quam aliud hominum genus" 16 . Maar al had dit mensengeslacht een bijzonder goede kijk op geleerdheid, op geldzaken had het
dat niet. De studenten waren gauw geneigd en genoodzaakt de salariëring
van hun professoren aan de stad te laten en langs deze weg wisten de
stedelijke autoriteiten hun invloed op de inrichting van studie en studium
te herstellen. De partijen gaven elkaar echter niet veel toe. Eindeloos is
te Bologna het gekibbel tussen studenten en magistraat. Het verhaal van
de honden en het been is hier geregeld opgegaan. Padua heeft zeer
enthousiast en rolvast de derde hond ten tonele gevoerd: telkens weer
hebben secessies van Bologna naar Padua plaats gehad 1 7. De Bolognese
doctores wisten uit de onophoudelijke twisten ook hun voordeel te
trekken. Zij waren heel dicht bij elkaar gaan zitten en hadden door een
systeem van kritische ballotage met sterk nepotistische inslag van doctorscollege en hoogleraarsambt een soort familiezaak gemaakt tot schade
van de wetenschap en het onderwijs 18 . De scholastieke wijsheden werden
bij wijze van erfenis in steeds verfijnder distincties aan zonen, kleinzonen
en neven doorgegeven en studerend Europa begon te merken, dat men
elders gezondere wetenschap kon halen. Op dergelijke momenten in de
geschiedenis van het Bolognese studium was Padua altijd present.
De doctores hebben bij al het gedrang van de universiteiten en de
stedelijke magistraat weinig gedaan om hun gezag aan het studium te
vergroten. In één opzicht bleven zij daar toch de touwtjes in handen
houden en wel bij de verlening van de titels. Aanvankelijk kon ieder, die
dat wilde, zich doctor noemen en doceren, maar reeds in de 13e eeuw
begint er een behoefte voelbaar te worden, om aan de wetenschappelijke
titels met de daaraan verbonden bevoegdheden vaste normen te stellen.
De titels gaan nu officieel gegeven worden door de doctorscolleges, die
hun bevoegdheid daartoe dan bevestigd zien door paus of keizer 1 ».
Pauselijke of keizerlijke bekrachtiging van de titel maakte deze geldend
voor geheel Europa ; de drager genoot behalve het recht overal te mogen
doceren een groot maatschappelijkaanzien. Zoals een negentiende-eeuwer
voor onze oren wat merkwaardig opmerkt, was een doctor „meer dan
een bloot adellijk persoon", maar stond „gelijk met den ridder" 2 0 . Een
studium waar de doctorscolleges door paus of keizer gevolmachtigd
waren de graad van doctor te verlenen, heette een Studium Generale; de
toevoeging Generale vertelde dan niets over de aard van het onderricht
of het aantal faculteiten of leerstoelen, maar gaf slechts aan, dat men aan
een dergelijk studium het ius ubique docendi kon verwerven 21 .
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De competentie om deze hoge, wetenschappelijke adeldom te verlenen werd tenslotte slechts toegeschreven aan het hoogste gezag op deze
aarde : de paus of de keizer. De doctorscolleges van alle grotere studia
hadden van de paus de volmacht gekregen in een speciale zitting, waarbij
de bisschop of diens vicaris het kerkelijk gezag representeerde, een
geëxamineerd en geleerd genoeg bevonden candidaat de doctorsbul te
verlenen. De graad werd dus verleend door het college maar krachtens
pauselijke privileges en in aanwezigheid van het kerkelijk gezag. De
plechtigheid had dan ook meestal plaats óf in de kathedraal óf in het
bisschoppelijk paleis 22 . De kanselier van de bisschop maakte er acte van
en in het bisschoppelijk archief werden de lijsten bewaard van de gepromoveerden. De rol van de bisschop als hoogste kerkelijke gezagsdrager ter plaatse was dus zeer belangrijk en al lag het onderwijs geheel
in handen van de colleges, de sanctionering van de promotie bleef lange
tijd aan de kerk. Op een gegeven moment echter, en met name te Padua,
nadat dit onder de Republiek Venetië was gekomen, bleken er haken en
ogen te zitten aan de basering van het doctoraat op het pauselijk gezag.
Ook de keizer — hoe kon het anders ? — had zich gerechtigd gevoeld
op zijn beurt de doctorstitel te vergeven. Hij deed dat evenals de paus
via zijn gevolmachtigden. Zo had keizer Sigismund de comités palatini, de
palatijnse graven of hqfpaltsgraven de bevoegdheid verleend doctorsgraden
uit te delen 23 . Een promotie bij een hofpaltsgraaf ging buiten het doctorscollege om en geschiedde vaak bij de graaf aan huis ; zij kon in zo
particuliere sferen gebeuren, dat buitenstaanders een dergelijke promotie
niet meer geheel au sérieux namen. Zelfs heden ten dage nog schijnen er
adellijke personen rond te lopen die krachtens erfrecht doctores zouden
kunnen creëren. Geen mens echter zal gebruik maken van dit recht.
In vroeger eeuwen dacht men er anders over, alhoewel reeds in de 16e
en 17e eeuw de creaties van de hofpaltsgraven, de doctores bullati, bij
lange na niet konden delen in het aanzien, dat de doctores rite promoti
genoten 2 4 .
We weten nu ongeveer wat de Paduanen uit Bologna hebben binnengehaald. Bleek het tenslotte een klein Trojaans paard? Een stad haalde
zich werkelijk wel wat op het lijf met het toelaten van universiteiten.
De studenten hadden zich nauwelijks goed en wel te Padua kunnen vestigen, of er was wederom sprake van secessie ; ditmaal van Padua naar
Vercelli. Waren de verhoudingen tussen studenten en burgerij reeds in
1228 zodanig vertroebeld, dat de studenten uit eigen beweging naar een
verblijfplaats elders uitkeken, of hebben slimme onderhandelaars uit
Vercelli de studenten met allerlei aantrekkelijke voorstellen het hoofd
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op hol gebracht? De Vercellianen hebben heel wat over gehad voor hun
ideaal binnen hun muren het hoger onderwijs te zien bloeien, zoals nog
steeds de rustige burgerij van provinciestadjes door dit droombeeld tot
ongeproportioneerde bespiegelingen verleid kan worden. De concessies,
die Vercelli tegenover de Paduaanse studenten bereid was te doen, geven
een treffend beeld van de plaats, die een studium in een stad kon innemen.
Vercelli bood, om te beginnen, vijfhonderd van haar beste woningen aan,
voldoende woonruimte voor minstens vijfentwintighonderd studenten.
Vervolgens zou voorzien worden in de salariëring van de belanrijkste
professoren, welke overigens door de studenten zelf uitgekozen mochten
worden. Naast nog enkele faciliteiten beloofden de Vercellianen in alle
hoeken van Italië een intensieve propaganda te gaan voeren voor het
nieuwe studium 2 5 .
Het klonk allemaal erg aanlokkelijk en een deel van de Paduaanse
studenten heeft aan de verleiding niet kunnen weerstaan. Een ander deel
echter bleef te Padua, misschien omdat de stad ging opbieden tegen
Vercelli, misschien ook omdat men nog nauwelijks de koffers uit Bologna
had uitgepakt. Al waren de studenten een roerig volkje, de neiging om
te blijven zitten waar men zit was hun niet helemaal vreemd. Hieraan
vooral moet Padua het te danken hebben, dat de universiteiten bleven,
ook tijdens het kwijnend bestaan van het studium in de volgende jaren
onder het tyrannieke bewind van de familie da Rovere tussen 1237 en
1260.

Na 1260 echter werd de wetenschapsbeoefening te Padua nieuw
leven ingeblazen. De stad nam de zorg voor de salariëring van doctores
op zich en een nieuwe emigratie vanuit Bologna kwam de Paduaanse
universiteiten ten goede. Er werd serieus werk gemaakt van het studium 2 6 . De universiteitsrectores bepaalden, in overleg met de docenten,
dat de titels voortaan slechts door de bisschop gegeven zouden worden ;
het onderzoek naar de materiële kennis bleef aan de doctores. Paus
Urbanus IV bevestigde deze regeling in een bulla van 9 januari 1264 27 .
Van die dag af nam Padua dus feitelijk een plaats in onder de Studia
Generalia, al werd het studium pas in 1346 door Clemens VI officieel
met deze titel begiftigd in een bulla die, vreemd genoeg, erkende, dat
er sinds onheuglijke tijden te Padua een studium generale had bestaan 28 .
Na 1363 kon er ook in de theologie gedoceerd en geëxamineerd worden
krachtens een beschikking van paus Urbanus V2«. Het Во, de bijnaam van
het Paduaanse studium, te danken aan de oude herberg waaruit het hoofd
gebouw was gegroeid, stond stevig op zijn poten.
De politieke stormen over Padua trokken ook over het studium,
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maar niet altijd als een onheil. In 1406 was het gedaan met het vrije
stadstaatje Padua en zijn vorstenfamilie, de Carara's. Venetië was het
smalletjes liggen aan de lagune en het beheren van een verspreid gebied
overzee moe en kreeg lust zich nu als een degelijke continentale staat
ruimte te verschaffen tussen zijn partners. In de loop van de 1 j e eeuw
werkte de republiek onder de bescherming van San Marco zich langzaam
landinwaarts, Italië en daarmee de Italiaanse harwar-politiek binnen.
„Waren we maar bij de koophandel gebleven", konden de Venetiaanse
politici later wel eens verzuchten. Een der eerste slachtoffers van de
Venetiaanse vastelandsaspiraties werd Padua. De laatste regerende Carara
werd geworgd in een Venetiaanse kerker 3 0 .
Ondanks de benauwenis der tijden, die vele studenten en docenten
uit Padua had doen vluchten, hadden de Paduanen bij de onderhandelingen over de overgave van hun stad hun studium niet vergeten. Ze
hadden bij de Venetianen bedongen, dat het studium kon blijven voortbestaan in dezelfde vorm, met de oude privileges en statuten en in dezelfde mate van vrijheid als voorheen 31 . Padua had immers veel belang
bij het voortbestaan van het studium, dat van heinde en ver studenten
binnen de muren bracht. Maar studenten waren behalve winstgevende
ook moeilijke gasten, zeer gevoelig, wanneer de overheid aan hun rechten
dreigde te raken. De bloei van het Paduaanse studium — en voor een
deel de welvaart van de stad - was een gevolg van de toevalligheid, dat
men te Bologna nu juist niet de vereiste tact ten aanzien van de lange
tenen van deze heren kon opbrengen. Te Padua had men in de loop der
jaren de nodige ervaring kunnen opdoen hoe dit roerige volkje het naar
de zin te maken. Als hoogste wijsheid gold ze zoveel mogelijk hun eigen
gang te laten gaan. De Paduanen zelfwaren er wel bij gevaren en poogden
iets van hun ervaring door te geven aan de nieuwe bewindvoerders, die,
zo vreesde men, in hun overwinningsroes met de stad Padua eveneens
het stadje in de stad, de universiteiten, zouden willen opslokken.
De republiek Venetië heeft echter van het begin af aan alle begrip
getoond voor de eigenheid van de „res publica scientiarum" en groot
respect voor haar souvereiniteit. Het lijkt wel een spelletje, zo eerbiedig
en zo vol reverenties als Doge en Senaat de universitaire hoogwaardigheidsbekleders plachten te ontvangen, hen te woord te staan en zelfs
ter wille te zijn, en dat terwijl de Venetianen meestal opvallend zuinig
reageerden, als het supreem gezag der Serenissima ergens te kort gedaan
dreigde te worden. In 1406 heeft Venetië dadelijk tegenover de studenten
de goede sfeer weten te scheppen door niet te raken aan de universitaire
organisaties. Ook het dagelijks bestuur over het studium, de regeling
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van alles wat nodig was om de lessen normaal te doen verlopen, bleef
aan diegenen, die reeds eeuwen met dit bijltje hakten: de Paduaanse
burgerij. Hieruit werden namelijk jaarlijks vier mannen gekozen, die als
Riformatori dello Studio de practische gang van zaken aan het studium
regelden 32 . Deze situatie bleef bestaan ook onder de republiek Venetië.
Alhoewel er ogenschijnlijk weinig veranderde rond het studium, begon
het nieuwe bewind toch voorzichtig aan de touwtjes te trekken, overigens allerminst tot schade van het studium of tot ergernis van de studenten.
Kooplieden hebben in de loop der eeuwen veel bijgedragen tot
bevordering van wetenschap en cultuur. Het studium te Padua voer wel
bij de verder reikende arm en de beter gevulde kas van het Venetiaans
gezag. Kennelijk hebben de Venetianen er een groot genoegen in gehad,
dat een o ver-oud, befaamd studium nu binnen hun dominium viel en
dat hun zonen op Europees peil hun studies konden doen zonder de
landsgrenzen te overschrijden. Onder de studenten te Padua kwamen de
namen voor van de meest respectabele Venetiaanse families, zoals de
Dandolo's, de Cornaro's en de Foscarini's. De kooplieden waren bereid
voor dit object van trots een prijs te betalen. De beroemdste doctores
werden naar Padua gehaald, zonder dat men zich bekommerde om de
salariëring, waar de heren in Venetië wel voor zorgden. Om bij het
aanstellen van hoogleraren tenslotte althans een beetje zakelijk te blijven,
was een maximum salaris vastgesteld, het voor een professor waanzinnig
hoge bedrag van 4000 dukaten, „quae pecuniae vis ea aetate ingens erat",
voegt Tomasinus, de 17e eeuwse historiograaf van het studium, hieraan
toe 3 3 . Om dit soort van investeringen echter rendabeler te maken,
werden de andere studia binnen het Venetiaanse gebied, te Treviso en
Vicenza, opgeheven. De voorkeurspositie van Padua werd hierdoor duidelijk bevestigd; het Paduaanse studium kon zich verzekerd weten van
de milde gunst der Serenissima3 4 .
In 1 £09 moest de Venetiaanse republiek tol betalen voor haar vastelandspolitiek. Het was in de tijd dat paus, keizer en koning gezamenlijk
Italië in beroering hielden en haast volledigheidshalve ook een republiek
in hun oorlogen wilden betrokken zien. Venetië had zich reeds te lang
afzijdig gehouden en zou daar nu voor gaan boeten, leek het wel, toen
Julius II, Maximiliaan I en Lodewijk XII zich warempel gezamenlijk voor
één ideaal gingen interesseren. Afstraffen van het hoogmoedige en met
de Turken sympathiserende Venetië heette het, maar ieder zal er het
zijne bij gedacht hebben. Voor Julius II als paus heeft dit motief misschien
wel betekenis gehad: het aanbod van Venetië-in-nood om hem twee
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betwiste steden in de Romagna te laten was niet meer in staat de gekwetste primaat der christenen te verzoenen. In de liga van Kamerijk - de
naam verraadt dat er ook noordelijker aspiraties in het politieke spel
betrokken waren — verenigde de paus zich met de Allerchristelijkste
Koning en de Keizer van het Heilige Roomse Rijk tegen Venetië. De
uitslag van deze oorlog markeerde de neergaande lijn van de Venetiaanse
geschiedenis. De oorzaken van het verval waren vele, vooral wel economische, maar de nederlaag van de Venetianen tegen de Fransen bij
Agnadello was een ernstig teken aan de wand en maakte de hoop op een
nieuwe politieke bloei ijdel ; reeds aan het begin van de eeuw was voor
Venetië het pleit al beslecht. Slechts dank zij de rijkdom en de mythe van
het verleden en een behendige diplomatie kon het zich in Europa nog
twee eeuwen op een eervolle tweede plaats handhaven3 s.
Tijdens de krijg kwam Padua geducht in het gedrang. In 1509 had
de stad een keizerlijke bezetting moeten toelaten, welke echter, toen de
Venetianen van de eerste schrik waren bekomen, weldra door de fameuze
held kapitein Andrea Gritti werd verdreven. Padua doorstond vervolgens een Duits beleg van twee maanden, maar bleef Venetiaans. Het
einde van de oorlog was nog lang niet in zicht. Nieuwe bondgenootschappen doorkruisen de vorige, gemeenschappelijke belangen worden
tegengestelde, terwijl de vijand van gisteren de vriend van morgen blijkt.
Het werd een karakteristiek stukje Italiaanse geschiedenis met buitenlanders in de hoofdrollen, want Julius had weldra spijt gekregen van zijn
verraad aan de Italiaanse zaak en was ras uit de rij van strijdenden verdwenen. Hij was al slechts aarzelend toegetreden tot de compromitterende liga van Kamerijk, omdat men hem terecht zou verwijten het
eigen belang te stellen boven dat van Italië. De Venetianen hadden dit
kwetsbare punt in de pauselijke politiek prompt uitgebuit door hun
vijanden te lijf te gaan onder de kreet: „Voor San Marco en Italië".
Geen loze leus overigens, wel wat schijnheilig en in elk geval pijnlijk
voor de paus. Het werd voor Venetië een geliefd stokpaardje, zich op te
werpen als vrijheidskampioene voor Italië 36 , een stokpaardje door de
liga van Kamerijk aan de hand gedaan, maar ook daarna te graag bereden,
sinds er buiten Italië voor Venetië weinig politieke idealen te verwezenlijken vielen. Binnen Italië echter volgde men dit Venetiaanse eenheidsstreven slechts met argwaan; men had een Garibaldi uit Venetië onmiddellijk met de befaamde koopman verwisseld. De pausen zaten in
ieder geval te zeer beklemd in hun dubbele functie van herder over alle
christenen en van wereldlijk vorst over een belangrijk stuk van Italië,
om deze eenheidsstrevingen enthousiast bij te vallen. Het was in de 16e
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eeuw nu eenmaal zo, dat men het voor het heil der zielen nodig achtte,
dat de paus over een Kerkelijke Staat beschikte en bovendien bij het
bestuur van de Kerk steun zocht bij de groten van deze aarde. Ongelukkig genoeg hadden deze allerlei belangen op Italiaans territoir en men
vreesde ernstige gevolgen voor de kerk, als men de heren politiek voor
het hoofd zou stoten. In zee gaan met de Venetianen in een „Italia farà
da se" was werkelijk wel een hachelijke politiek voor de pausen geweest,
zowel vanwege de onbetrouwbaarheid der equipage, als vanwege de boze
gezichten dan aan de wal. Zo bleef de kreet „San Marco en Italië" de
stem van een roepende in de woestijn. Het „San Marco" bovendien moet
wat werkelijk Italiaans was zeer voorzichtig en terughoudend gemaakt
hebben.
Inmiddels was Venetië bij de diplomatie beter gevaren dan bij de
wapens. De reeks van oorlogen met de liga van Kamerijk begonnen, vond
zijn voorlopig einde, wederom in het noorden, bij de vrede van Brussel,
waar nu, in І £ І 6 , heel anders dan in het begin, Venetië met Frankrijk
samen aan dezelfde kant van de tafel te onderhandelen had met de Duitse
keizer en diens kleinzoon, de koning van Spanje. Venetië dus met Frankrijk samen tegenover Habsburg. De paus, die ondertussen geen Julius
meer, maar nu Leo heette, was te Brussel niet van de partij, maar zat in
Rome te peinzen, hoe met beide partijen op goede voet en in vrede te
leven tot welzijn van de Kerk en van zijn staten.
Zo lagen de politieke verhoudingen in de zestiende eeuw. Meestal
helde de paus over naar de Habsburgse kant, waar hij voor de kerk het
meeste profijt meende te zullen vinden. Maar haast noodzakelijk dreef
hij dan Frankrijk en Venetië in elkanders armen, niet alleen in een
politiek verweer tegen het Habsburgs-pauselijk gevaar, maar ook in een
verweer tegen elke maatregel van kerkelijke zijde, die de staatkundige
onafhankelijkheid zou kunnen bedreigen. De Franse gallicanen en de
Venetiaanse anti-pauselijken vonden en steunden elkaar in hun beider
overgevoeligheid voor inbreuken van de kerk op het gezag van de staat.
De oorlogen voortvloeiend uit de liga van Kamerijk, vooral de
bezetting en later het beleg door Maximiliaan, hebben Padua en het
studium danig geteisterd, zoals het universiteitsarchief in stilte getuigt :
over de tijd vóór ι £i 6 hoeft men daar niet veel te zoeken ; het meeste is
verloren gegaan. De wisselende militaire en politieke situatie had nu eens
deze, dan die groep van studenten een verblijf te Padua onmogelijk
gemaakt. Het studium had hieronder zwaar geleden, zodat de studenten
die in 1516 bij Venetië om hulp aanklopten, zelfs over een compleet
herstel van het studium spraken". De Venetianen hebben zich het lot
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van het „Bo" aangetrokken, met het gevolg, dat het in i£2o wel weer
in flores heet3 8 j maar tevens, dat voortaan de Venetiaanse senaat er de
lakens uitdeelde.
Naar aanleiding van het verzoek van de studenten had de Senaat
zichzelf in ι J I 6 alle bevoegdheden inzake het studium toegekend, opdat,
maar ook totdat de cursussen hervat zouden kunnen worden. Deze
laatste clausule echter was vrij snel in vergetelheid geraakt, zodat de
senatoren, toen zij in i£2 8 een college van drie senatoren als Riformatori
dello Studio di Padova wilden aanstellen ter vervanging van het vroeger
zuiver Paduaanse bestuursapparaat, verrast werden door de opmerking
van een secure senator, dat men zich in dit geval niet kon beroepen op
het bewuste besluit van ιςι6, omdat daar slechts van tijdelijke bevoegd
heden sprake was. De moeilijkheid was allerminst, wie het nu aan het
studium te vertellen had; daarover bestond geen twijfel. De zaak moest
alleen formeel recht getrokken worden 3 «.
Na het herstel in 1516 was het studium voortaan helemaal en direct
geplaatst onder het bestuur van de Senaat. Men had aan het studium
echter geen slechte ervaring opgedaan met het Venetiaans bewind, zodat
de studenten in 1516 zich vol vertrouwen tot de Senaat hadden gewend.
Dit hoogste gezag in Venetië heeft de hem toevertrouwde taak niet
lichtvaardig opgevat. De permanente senaatscommissie belast met het
toezicht op het studium, de Riformatori, was geen college waarmee te
spotten viel. Het bestond uit doorgewinterde politici, vaak bekwame
senatoren, die als generaal in het leger of als gouverneur van een der
steden der Terraferma de nodige bestuurservaring hadden opgedaan·*".
Het ambt van Riformatore dello Studio behoorde tot de geijkte reeks
van ambten, die voor een geslaagde politieke carrière onontbeerlijk
waren. Men waagde er geen beginnelingen aan. Veeleer was het een
ambt dat uitzicht begon te geven op het dogaat. Herhaaldelijk was een
doge nog enkele jaren tevoren Riformatore geweest* 1 .
De taak der Riformatori, die telkens voor twee jaar gekozen werden,
was veelzijdig en betrof zowel de organisatie van het studium als het
toezicht op de universiteiten. Keuze en aanstelling van de hoogleraren
waren in de loop van de zestiende eeuw geheel aan het college van
Riformatori gekomen, welke evenwel in sommige gevallen het hele omvangrijke apparaat van de Venetiaanse buitenlandse dienst te hulp riepen
om de Europese geleerdenwereld af te zoeken naar een geschikte candidaat voor een leerstoel aan het hoogvereerde Paduaanse studium* 2 .
Kosten noch moeiten werden gespaard om een geleerd fenomeen aan
het hooglerarencorps te kunnen toevoegen. In dergelijke gevallen, die
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ook belangrijke financiële gevolgen hadden, behoefde het initiatief der
Riformatori wel de sanctionering van de Senaat. In technische en disciplinaire kwesties echter konden zij meestal vrij hun gang gaan. De
Riformatori waren de middelaars tussen de studenten en de professoren
enerzijds en Senaat en Doge anderzijds. Deputaties van het studium
werden te Venetië eerst door het college van Riformatori ontvangen en
desgewenst daarna door dezen aan andere instanties voorgesteld. Dikwijls
echter konden de Riformatori de kwesties zelf wel regelen ; soms ook
hielden ze ruggespraak met de Senaat of met enkele senatoren. Al werd
aan de studenten in ruime mate en zeer tactvol alle mogelijkheid gelaten
voorstellen en wensen te uiten, het bestuur van het studium werd na
і ^ і б meer en meer staatszaak, het studium een staatsuniversiteit.
Tot de taak van de Riformatori behoorde, opmerkelijk genoeg, ook
de boekencensuur ; te Venetië, het Mekka van de Italiaanse boekenwereld,
vol bedrijvigheid, bepaald geen paskwil. De „approvazione dei Riformatori dello Studio" was evenzeer vereist voor wat men te Venetië las,
als voor wat te Padua werd geleerd. Wetenschap, meningsvorming en
meningsuiting resorteerden onder één en hetzelfde college, dat aldus
voor een belangrijk deel de publieke opinie kon beïnvloeden. Niet dat
de Venetiaanse censuur inzake de te Padua gedoceerde wetenschap kleinzielig of pijnlijk secuur optrad. Het tegendeel is eerder het geval. Padua
had vroeger, maar behield ook onder het Venetiaans bewind de naam
van vrijzinnig te zijn. Het leek er echter op, dat juist het wetenschappelijk
buiten de paden treden en het verkeren aan de rand der orthodoxie het
Venetiaanse placet kreeg, terwijl het tegendeel verdacht en verboden
werd. Een censuur, echter, die het uiteenlopen en verschillen van meningen bevordert, die bij voorkeur toelaat en stimuleert, wat niet tot
steilheid en rechtzinnigheid voert, is een gevaarlijke, extreme vorm van
tolerantie, die zich nog nauwelijks van intolerantie onderscheidt. Dit
is zeker, dat men te Venetië niet de gewoonte had iets te dulden, dat in
strijd was met de belangen van de staat. Dat de Doorluchte Republiek
nu juist profijt meende te hebben bij voor die dagen moderne en vrijzinnige wetenschappelijke stromingen, was misschien een gunstige omstandigheid voor Padua, maar mag ons niet verleiden tot overmatige
loftuitingen over de Venetiaanse tolerantie.
Terwijl dus na 1516 de invloed van de staat op het studium sterk
was toegenomen, doordat de Senaat en de Riformatori die bevoegdheden
hadden aangeboden gekregen en zich toegeëigend, welke in vroeger
jaren aan de studenten, aan de universiteiten, hadden behoord, kan men
niet zeggen, dat de vrijheid van het onderwijs er merkbaar onder heeft
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geleden. Wat er wel onder geleden had, was het gezag en de betekenis
van de universiteiten. Meer en meer werden deze in de loop der 16e
eeuw wassen neuzen, wel fraaie en ornamentale, maar destemeer wat
carnavalesk. Al kon men het betreuren, dat de studentenstaat zijn onafhankelijkheid en zelfbestuur verloor en de controle over studie en studium aan de regering moest laten, Padua trof het met Venetië niet zo
slecht, trok in vele opzichten profijt van de machtige bescherming van
de Serenissima en wel in het bijzonder tegenover de voor wetenschappelijke buitenissigheden huiverige kerkelijke autoriteiten.
Padua bezat bij de Inquisitie een traditioneel slechte naam. Vanaf
Pietro d'Abano, vriend van Dante en van Giotto, die rond 1300 te Padua
de filosofie aan de rand van de ketterij had gebracht, was het studium
door de kerkelijke overheid argwanend bekeken. Tweemaal was Pietro
nog juist aan de Inquisitie ontkomen; de eerste maal dank zij machtige
beschermers, de tweede maal definitief dank zij een tijdige natuurlijke
dood in 13 16 4 3 . Naarmate echter de machtige Republiek haar vleugels
over het Paduaanse studium uitstrekte werd dit voor bisschop en Inquisitie moeilijker te bereiken. In zoverre had de vrijheid van wetenschap
gewonnen bij de overigens niet onbaatzuchtige belangstelling van de
Serenissima.
Rond 1600 waagde de Paduaanse hoogleraar in de filosofie, Caesar
Cremoninus, de Inquisitie te tergen door twijfels uit te spreken betreffende de onsterfelijkheid van de menselijke ziel 4 4 . Cremoninus behoorde
met Galileo Galilei tot de vermaardste doctores van het Paduaanse studium. Alhoewel de filosoof zeer afwijzend stond tegenover de omwentelende theorieën van zijn collega, zo zelfs, dat hij principieel weigerde
met eigen ogen door diens telescoop te gaan zien, hoe anders de wereld
er uitzag dan de Aristotelische cosmologie leerde 4 s, hadden de twee
geleerden dit gemeen, dat zij in de ogen der Inquisitie geen van beiden
het rechte pad van de orthodoxie bewandelden, een bijzonderheid welke
de heren senatoren in Venetië er niet van weerhield, de discussiabele
hogere geleerdheid van deze twee professoren te honoreren met eretitels en een fabuleus salaris48. Tactisch kan men dit niet noemen, tenzij
de Senaat zich openlijk wilde distantiëren van het oordeel van kerkelijke
zijde.
Cremoninus geraakte in een pamflettenoorlog met de Jezuïeten, die
met grote bezorgdheid de vrijdenkerij aan het Paduaanse studium volgden. Nadere explicatie en verdediging van zijn leer bracht Cremoninus
slechts tot nog meer bedenkelijke stellingen. Behalve dat hij de menselijke ziel de onsterfelijkheid ontzegde, filosofeerde hij in De Coelo van
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і б і з , dat de hemel wèl een eeuwig en noodzakelijk bestaan moest bezitten, terwijl hij bovendien God als de causa fínalis van de hemelse
beweging, als persoon en als ingrijpende voorzienigheid ontkende*?. Dit
alles moest oppositie uitlokken van kerkelijke zijde, waartegen Cremoninus zich niet zonder ironie verdedigde door te benadrukken, dat hij
geenszins geloofswaarheden aantastte, dat zijn leerstellingen slechts handelden over hemel, ziel en God in filosofische zin, niet in theologische* 8 .
De distinctie tussen filosofische en theologische waarheid speelde
een vaste rol in het traditionele conflict tussen het studium en de
Inquisitie 49 . Filosofen als Pietro d'Abano en Pietro Pomponazzi, die over
de onsterfelijkheid der ziel eveneens twijfelachtige stellingen had geleerd,
eerst te Padua en na 1509 te Ferrara, hadden gepoogd langs dezelfde weg
aan een kerkelijke veroordeling te ontsnappen. In een tijd echter, waarin
men algemeen oordeelde, dat de theoloog met de onverbiddelijke waarheid ook het recht aan zijn kant had staan, kon een filosoof het zich niet
permitteren met zijn gedachten zelfstandig op hol te slaan, ook al stelde
hij duidelijk voorop, dat hij slechts redeneerde als filosoof. Zo hij zich
niet voor de wagen van de rechte leer liet spannen, was de enige hoop op
behoud een machtige protector. Pomponazzi had die gevonden in
kardinaal Bembo, secretaris van Leo X. Cremoninus dankte zijn vrijheid
aan de protectie van de Doorluchte Republiek.
De distinctie tussen theologische waarheid en filosofische mag dan
tegenover de Inquisitie een uitvlucht geleken hebben, voor de Paduaanse
school had dit onderscheid meer betekenis, en voor de wetenschap zelfs
grote verdienste. De Paduanen hebben een zekere argwaan getoond voor
het a-priori redeneren en construeren. Hun belangstelling ging vooral
uit naar de natuurkunde en het empirisch onderzoek. Bij de filosofen
vond Aristoteles meer navolgers dan Plato, en zelfs wanneer er in platoonse zin gedacht werd, bijvoorbeeld over de menselijke ziel als emanatie van de godheid, dan vroeg men zich speciaal af, of deze oorsprong
van de ziel iets leerde over het menselijk kennen, in plaats van over het
goddelijk. Men interesseerde zich in eerste instantie voor de mens en de
waarneembare wereld. In vromer ogen was dit verdacht heidens. De
Paduaanse twijfels echter omtrent de onsterfelijkheid van de menselijke
ziel kwamen niet zozeer voort uit athéisme, alswel uit de ontdekking,
dat de onsterfelijkheid empirisch onwaameembaar, zelfs onwaarschijnlijk
was. Dit probleem bracht de Paduanen tot de distinctie tussen theologische en filosofische waarheid, welke op zich zelf geen oplossing was,
maar de wetenschap voorlopig in staat stelde te opereren, onaihankelijk
van openbaringsgegevens of de theologische uitleg daarvan. De filosofie
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baseerde zich aldus liever op feitelijkheden dan op abstracties, zodat zij
bij het opstellen van een zielsleer zich bijvoorbeeld niet er voor schaamde
een beroep te doen op de medische wetenschap, hoe gebrekkig die ook
was, om te achterhalen inhoeverre het menselijk temperament en de
morele vermogens afhankelijk waren van fysiologische gegevens. In de
cosmologie is de telescoop van Galilei een klassiek voorbeeld van de
Paduaanse wetenschapsmethode 50 .
Men kan het tragisch vinden, dat voor deze vrijheid in methode een
zo ongelukkig compromis aangegaan moest worden als de zogenaamde
leer der dubbele waarheid, onvruchtbaar is dit compromis niet geweest.
Het is trouwens de vraag of het compromis voor velen niet een zuiver
practisch voorwendsel was om te ontkomen aan de vervolging van argwanende theologen. Cremoninus formuleerde ooit: „Intus ut libet, foris
ut moris est" 5 1 . Een dergelijke stelregel demonstreert geen onbevangen
openhartigheid, maar al zou een filosoof van Socratische beginselen uitgaan, dan hoeft hij nog niet het Socratisch einde te kiezen. Dat Cremoninus uiteindelijk het leven boven de leer verkoos, pleit in elk geval voor
de menselijkheid van de filosoof, ook al toonde hij zich hiermee even
inkonsekwent, als met zijn halsstarrig weigeren om door Galilei's kijker
te kijken. Wel was Cremoninus in zover wijzer dan zijn collega, dat hij
binnen het Venetiaanse gebied bleef. Galilei deed dat niet; hij verliet
Padua in 1610. De mathemaat-astronoom verkoos de beweging boven de
vrijheid, wat hem wel veel roem, maar ook veel narigheid heeft bezorgd.
Professoren en studenten van het Paduaanse studium genoten in
hoge mate de gunst van de Venetiaanse regering. Wanneer zij in conflict
raakten met wie dan ook, konden zij altijd rekenen op krachtige bijstand
uit Venetië ; meestal trokken hun tegenstanders dan aan het kortste eind.
De Jezuïeten hebben dit in 1^91 op pijnlijke wijze kunnen ervaren bij
hun pogingen om naast het studium een concurrerend instituut op te
richten. Zij hadden zich in 1542 te Padua gevestigd en waren daar in
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ιςςι begonnen met een school . De opvoeding van de jeugd was een der
doelstellingen van de sociëteit, uitgaande van het idee, dat de bevestiging
van de Kerk en de hernieuwing van het geloofsleven ten zeerste bevorderd zouden worden door een degelijke wetenschappelijke en godsdienstige vorming van de jeugd. Hoe verdienstelijk dit idee ook was, het
hield in, dat er aan de bestaande onderwijsinstellingen in de ogen der
Jezuïeten iets mankeerde. Het was onvermijdelijk, dat de bestaande
scholen en studia de pogingen van de paters met argwaan en angst volgden. De stichting van de Jezuïetenuniversiteiten ging welhaast overal
gepaard met veel ruzie, beschuldigingen en verdachtmakingen over en
ι?

weer. Zo was het niet slechts in Italië, zo ging het elders ook, bijvoorbeeld in Leuven' 3 .
Te Padua waren de Jezuïeten heel bescheiden begonnen met een
school, waar de jongelingen vertrouwd gemaakt werden met de grondbeginselen der wetenschap, met het latijn, de grammatica en een inleiding op de logica. De Jezuïetenschool ging er goed in bij de Paduaanse
burgerij, verwierf zich bisschoppelijke aanbevelingen, ja, zelfs de professoren van het studium lieten zich lovend uit over de Jezuïeten, terwijl
een van hen zijn zoon aan hen toevertrouwde. Niet alleen Paduaanse
jongetjes gingen bij de Jezuïeten op school, ook in Venetië behoorde het
een tijd lang tot de bon ton zijn kinderen naar de paters te Padua te
sturen5 4. Het ging de paters dus voor de wind en men zou kunnen
zeggen dat ze, door het succes aangemoedigd, steeds driester werden.
Ze hebben het op een gegeven moment te bar gemaakt. Hun schooltje
groeide uit tot een school, waar men, eerst voorzichtigjes wat filosofie
doceerde, naderhand zelfs publiekelijk filosofische en theologische disputen liet houden. Het begon duidelijk te worden, dat de Jezuïeten hun
school langzaam aan wilden uitbouwen tot een compleet studium, zoals
ze dat in zoveel Europese universiteitssteden deden. Op vele plaatsen
hebben ze de bestaande studia of doodgeconcurreerd of helemaal ingepalmd. In Padua is hun dat evenwel niet gelukt, doordat tenslotte, vanuit
Venetië werd ingegrepen.
De Jezuïeten hadden, behalve uit wetenschappelijk oogpunt, zeker
als zielzorgers wel wat aan te merken op het studium. Professoren als
Cremoninus hadden volgens hen een verderfelijke invloed op de studenten. Een pater Jezuïet uit Padua klaagde er bij zijn generaal over, dat aan
het studium allerlei gevaarlijke theorieën werden verkondigd, zoals de
sterfelijkheid van de ziel 5 5 . Hoopte hij dat de generaal via Rome iets zou
vermogen uit te richten? Er waren nog veel meer bezwaren. Een ernstig
gevaar voor de rechtzinnigheid onder de studenten betekenden de „honderden" ketters, die vrij te Padua rondliepen. Dat sloeg op de Duitsers,
weet de ingewijde 56 . De pater Jezuïet heeft dat ook wel geweten, want
zijn orde zou onder andere naar Padua zijn gekomen om enig tegengif te
vormen tegen de onrechtzinnige filosofie, waarvoor juist van de kant van
de Duitsers zo'n opvallende belangstelling bestond. Om nu de cirkel
sluitend te maken moet hier nog aan toegevoegd worden, dat Cremoninus, de gevaarlijke filosoof, een dikke vriend was van de suspecte
Duitse studentennatie. In vele kwesties kwamen de Duitsers bij Cremoninus om raad en herhaaldelijk hebben ze blijk gegeven van grote erkentelijkheid voor de steun, die ze van de filosoof mochten ondervinden 5 7.
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In hun moeilijkheden rond de door paus Pius IV voorgeschreven geloofseed
bij het doctoreren was Cremoninus telkens weer raadsman en animators 8 .
De houding van de filosoof ten aanzien van deze vanuit Rome „verketterde" studenten was des te moediger, omdat hij zelf al niet brandschoon
van verdenkingen was.
De klachten van de Jezuïeten over het Paduaanse studium hielden
niet op bij hun bezwaren, dat het geloof er in gevaar werd gebracht, ook
de zeden lieten veel te wensen over en wederom waren de Duitsers de
grote zondebokkens». De zedeloosheid uitte zich vooral in losbandigheid,
in het verstoren van de openbare orde. Bij het minste of geringste, zo
leest men in een verslag van de stedelijke autoriteiten, — en hij die
student is geweest trachte het te begrijpen — liggen de studenten met de
burgerij of onder elkaar overhoop en onmiddellijk zijn ze er dan in grote
getalen bij om partijen te vormen en de tegenstanders te lijf te gaan.
De politie heeft er de grootste moeite mee en moet soms met de doodstraf dreigen, alvorens de rust hersteld kan worden 6 0 . Na aftrek van de
normale overdrijving als het over deze soort relletjes gaat, blijft er nog
genoeg over. Ook van de kant van de studenten vindt men toegegeven,
dat er bij dergelijke ruzies weleens bloed vloeide. Vanouds waren de
studenten gewend wapens te dragen, wat gezien hun reizend leven niet
overbodig was. De Venetiaanse regering heeft nog in de laatste decennia
van de i6e eeuw herhaaldelijk verordeningen tegen het dragen van
wapens uitgevaardigd 61 , doch vergeefs. Herhaaldelijk blijkt een student
ineens een dolk te kunnen trekken en te steken, soms met dodelijke
afloop 62 . Het heette dat vooral de Duitsers van dit ruw soort vermaak
hielden. Samen met hun afwijkende religie moeten de Duitse studenten
om deze hebbelijkheid de Italianen wel vreemde, rauwe lieden geleken
hebben. De Jezuïeten waren er allerminst op gesteld, dat ook hun
studenten met elkaar of met anderen op het mes gingen. Zij hadden in
hun school een speciale deur aangebracht, waardoor de leerlingen naar
binnen moesten om daar een controle op het meesmokkelen van wapentuig te ondergaan 63 . Het gebruik van aparte deurtjes is in Italië dus allang
een erkende methode om de goede zeden op school te bewaren.
Al deze wantoestanden aan en rond het studium zagen de Jezuïeten
en met hen vele andere liefhebbers van orde en regelmaat met lede ogen
aan. De pogingen van de paters om geleidelijkaan tegenover de vrijzinnigheid van het „Во" een gelijkwaardige opleiding te stellen, maar
met een degelijker toezicht op de studenten en van onverdachte ortho
doxie, vonden wel weerklank. De Jezuïeten konden zich bovendien op
enkele pauselijke privileges beroepen, waardoor zij gemachtigd waren
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jongelingen niet alleen in de wetenschap in te leiden, maar ook om
scholen te openen, die dezelfde rechten hadden en golden als een studium
generale, zowel wat de lesrooster betrof als de examens met de daaraan
verbonden titels 6 *. Wel twijfelden de Jezuïeten eraan, of deze privileges
door de Republiek Venetië erkend zouden worden, als er ooit over
competenties gesproken mocht worden 6 s. Lange tijd echter was de
Jezuïeten door niemand om volmachten gevraagd, totdat men in 1591
aan het studium bemerkte, dat de paters een geduchte concurrentie
zouden bieden, als ze niet tijdig aan banden werden gelegd.
Het initiatief van een actie tegen de Jezuïeten is uitgegaan van enkele
doctores, die zich in hun bestaan bedreigd voelden door de paters met
hun school. Tekenend voor de verhoudingen aan het studium is, dat de
doctores vreesden weinig te kunnen uitrichten, als zij niet de studenten
achter zich hadden staan. Nu vonden de doctores in hun bezwaren tegen
de Jezuïeten onmiddellijk bijval van de kant van de artisten 66 . Bij de
juristen wilde de rector een eventuele actie wel steunen, maar hij had er
nogal moeite mee zijn universiteit warm te krijgen 6 '. Allereerst ondervond hij tegenwerking van zijn syndicus, die doorging voor een intimus
van de Jezuïeten. Daarnaast echter was het conservatieve element bij de
juristen vrij sterk en de belangstelling voor het studium tamelijk gering,
zodat zij bij dergelijke ondernemingen altijd moeilijker mee te krijgen
waren dan de artisten. Dezen waren in dit geval ook veel directer bij de
zaak betrokken dan de juristen. Het ging tenslotte om lessen, die binnen
het kader van hun faculteit vielen. Toch mag het ons nog verbazen dat
zij tot een actie tegen de Jezuïeten te bewegen waren. Concurrentie
binnen eenzelfde leeropdracht was doodgewoon en zelfs regel. De studenten protesteerden als een of andere hooggeleerde beroemdheid uit
respect een officiële tegenspreker werd bespaard 68 . Er was voor eenzelfde leeropdracht naast de eerste leerstoel altijd een concurrerende
tweede, soms zelfs een derde leerstoel. Terwijl bijvoorbeeld op de eerste
leerstoel in de metafysiek een Dominicaan St. Thomas volgde, stond op
de tweede een minderbroeder de visies van Scotus te verdedigen; waarom zou men daarnaast niet ook eens naar een Jezuïet gaan luisteren, ook
al doceerde deze buiten het „Во" om? De series lectionum van het
studium moest echter wel zo opgesteld zijn, dat twee elkaar tegen
sprekende hoogleraren nooit op hetzelfde uur aan het woord kwamen.
Hadden de paters zich niet aan dit gebruik gehouden? Toen duidelijk
werd dat studenten en docenten van het studium iets tegen de Compagnie
wilden ondernemen, heeft de stadsoverheid getracht de storm te be
zweren door de paters over te halen hun lessen in bovengenoemde zin
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aan te passen aan de series van het studium 69 . Deze bemiddelingspoging
mislukte. De grieven zaten kennelijk ergens anders en dieper.
De studenten bleken er tenslotte helemaal niet van gediend, dat
hun hoogleraren ook nog eens door de Jezuïeten werden tegengesproken,
misschien wel omdat zij vreesden, dat juist de paters op den duur geen
tegenspraak zouden dulden. Geen ongegronde vrees, want een van de
bezwaren van de Jezuïeten jegens het studium betrof juist de huns inziens
voor jongelingen ongezonde situatie, dat in het heilige der heiligen van
de wetenschap de hogepriesters elkander rustig en georganiseerd tegenspraken 70 . Daar de studenten echter het princiep huldigden dat kennis
slechts ten dele is, dat meningen kunnen verschillen en dat, de waarheid
in het midden gezocht moet worden, konden zij moeilijk sympathie
hebben voor de paters, die met hun school het studium reeds aardig in
het vaarwater zaten. Vooral de Duitsers waren gemakkelijk tot een actie
tegen de Jezuïeten te bewegen 7 r .
En nu verschijnt Caesar Cremoninus weer op het toneel. Hij was
eigenlijk nog maar pas in Padua, in hetzelfde jaar 1591 aangesteld als
opvolger van Franciscus Carolus Piccolomineus, die zelf vanaf 1564 op
de tweede leerstoel de gewone filosofie docerend, nu naar de eerste was
overgehuisd 72 . Cremoninus had reeds blijk gegeven van zijn sympathie
voor de actie tegen de Jezuïeten en tevens van zijn overredingskracht,
toen hij de aarzelende juristen van het belang van de onderneming had
weten te overtuigen 73 . Deze professor nu werd uitverkoren en bereid
gevonden om in de Senaat te Venetië als orator namens de studenten op
te treden, van welke taak hij zich uitstekend en succesvol heeft gekweten 7 *. Zijn rede ging door voor een dergelijk staaltje van welsprekendheid, dat de tekst naderhand nog in het Frans vertaald is om meer mensen
te laten meesmullen 7 5 . Zijn woorden sloegen in bij de heren senatoren.
Want ondanks pleidooien vóór de paters van onder anderen Leonardo
Dona, warempel dezelfde, die later als doge de Jezuïeten uit Venetië zou
verbannen, werd na een tumultueuze vergadering, die duurde van 10 uur
's avonds tot de volgende ochtend ς uur, besloten, dat de Jezuïeten in
het vervolg slechts met gesloten deuren, en dan alleen voor internen
mochten doceren. En dat, terwijl de Jezuïeten zich juist veilig waanden
om hun invloedrijke relaties in de hoogste regeringsorganen 76 . Hun
school werd beroofd van zijn openbaar karakter; praeter spem et expectationem, noteerde de Duitse artistenconsiliarius 77 .
Het verhaal is hiermee nog niet helemaal uit. Er zijn naderhand
diverse pogingen ondernomen ten gunste van de Jezuïeten door de bisschop van Padua, door een actie-comité van burgers, maar telkens ver21

geefs. Het bleek dat de paters tamelijk veel sympathie genoten bij de
ouders met schoolgaande kinderen en vooral bij de hogere standen zeer
in tel waren. Bij de pogingen tot heropening van de school trachtte men
de scherpe kantjes eraf te halen door uitdrukkelijk te stellen, dat er
slechts in de humaniora onderwezen zou worden, zodat men dus niet
op het terrein van het studium zou komen 78 . Van de kant van het studium
echter bleef men zich hardnekkig verzetten tegen elke vorm van openbaar onderwijs door de Jezuïeten. De Duitsers vooral volgden de paters
vol argwaan; voorzover niet katholiek, konden zij niet veel ophebben
met religieuzen, die het studium vervangen wilden zien door een school,
waarvan als voordeel gold, dat men er maandelijks te biechten moest
gaan". Alle oppositie te Padua tegen de Jezuïeten zou evenwel niets te
betekenen hebben gehad, als niet Venetië duidelijk vóór het studium en
tegen de Jezuïetenschool had gestemd. Het argument van de paters, dat
men aan hun school tenminste wetenschap kon verwerven zonder zijn
ziel te verliezen, maakte op de Venetianen weinig indruk, werd eerder
opgevat als een belediging aan het adres van het geliefde „Studio di
Padova", terwijl de conclusie der Jezuïeten, dat iemand, vijand van God
geworden, tegelijk vijand van de Republiek zou zijn 80 , werkte als olie op
het vuur : de Republiek zou zelf wel uitmaken, wie haar vijanden waren, en
als de Jezuïeten bezwaren hadden tegen het van staatswege georganiseerde
onderwijs, maakten zij grote kans tot die vijanden gerekend te worden.
Venetië koos duidelijk voor het studium en voor het onderwijs,
zoals dat daar gegeven werd. Deze keuze was voor de onderdanen van de
Republiek zelfs bindend en uitsluitend. Het was Venetianen verboden
elders dan te Padua te doctoreren of langer dan twee maanden te studeren.
De desbetreffende senaatsbesluiten, reeds van 22 september 1458 en 13
februari 1491, werden in een brief aan de magistraat van Padua op 26
februari 1602 weer eens in het geheugen gebracht en duidelijk onderstreept: voortaan zouden deze bepalingen jaarlijks op de daarvoor bestemde plaatsen de onderdanen onder ogen gebracht worden, opdat
niemand zich op onwetendheid zou kunnen beroepen 81 . Er werd ernst
gemaakt met deze besluiten. Zekere Gasparo Dolfin, die enkele maanden
later te Bologna de doctorstitel behaalde, moest om hiervan erkenning te
verkrijgen zijn onbekendheid met de hernieuwde bepaling bewijzen 82 .
Hoe inschikkelijk de Venetiaanse regering zich over het algemeen toonde
ten aanzien van studenten en docenten, van wat ze deden en van wat ze
leerden, aperte overtreding van de wetten werd op geen enkele wijze
geduld, tenminste, als de regering ze serieus bedoelde. Dat was hier
blijkbaar het geval.
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Aan het Paduaanse studium was vrijwel alles mogelijk, zolang men
er maar niet dreigde over te hellen naar een steile onverdraagzame
orthodoxie en ook zolang men er niet in strijd kwam met de voor die
dagen libertijnse, maar als zodanig juist onverdraagzame politieke opvattingen in Venetië. Studenten en docenten konden zich vrij veel veroorloven
vooral tegenover de kerkelijke autoriteiten, maar enkel en alleen in zoverre en juist omdat de Republiek daar belang bij had. Het Venetiaans
bestuur kenmerkt zich door een soepel en vaak behendig optreden, dat,
ook heden ten dage nog, de Noord-Europeaan in Italië inkonsekwent en
weinig principieel kan voorkomen. Draconische bepalingen, onvermijdelijk geacht om het openbaar gezag te doen eerbiedigen, gingen meestal
vergezeld van verzachtende instructies voor de uitvoerende instanties.
Bij tijd en wijle liet de regering de studenten en docenten degelijk voelen
wie de lakens uitdeelde, maar niemand hoefde zich daarover werkelijk
bezorgd te maken. De bemoeienis vanuit Venetië met het studium was
niet hinderlijk, integendeel, het studium voer er wel bij, dat een geïnteresseerde en niet peuterig denkende overheid andere belangstellenden,
vooral kerkelijke instanties, van het erf hield en daarvoor desnoods een
ruzie riskeerde.
Wat elders de studia onmogelijk was of hun veel hinder bezorgde,
kón te Padua. De anatomie, een bedrijf dat in de loop der eeuwen heftige
weerstanden had opgeroepen, heeft aan het Paduaanse studium altijd
doorgang gevonden. Wel moesten soms enkele professoren het snijden
voor korte tijd staken, zoals Oddo en Campolongius tijdens een serie
gynaecologische secties, toen er paniek was uitgebroken onder de oude
vrouwen van het ziekenhuis, die zagen aankomen binnen afzienbare tijd,
al hadden ze dan wel het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld, op de
snijtafel voor iedereen te kijk te liggen. Om aan de klachten tegemoet
te komen en de gemoederen te bedaren, werden toen de secties voor
enige tijd verboden, doch ze konden spoedig met toestemming van de
autoriteiten hervat worden 8 3 .
Ernstige klachten kreeg de Venetiaanse regering te verwerken over
het grote aantal ketterse en schismatieke studenten te Padua. Vooral het
element protestantse Duitsers wekte tot in Rome ergernis bij de kerkelijke overheden ; zelfs pausen klaagden herhaaldelijk ten overstaan van de
Venetiaanse ambassadeurs bitter over het dienaangaande lakse optreden
van de Serenissima. Het toch al bedenkelijk vrijzinnige studium met zijn
duidelijk onrechtzinnige studenten betekende een smet in het katholieke
Italiaanse land, was een doom in het Romeinse oog en een bron van
klachten aan het adres van de Doorluchte Republiek 84 . Het boterde toch
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al niet zo goed tussen Rome en Venetië. De Venetiaanse politici hingen
zeer eigen opvattingen over de bevoegdheden van paus en kerk aan,
waardoor zij geregeld in conflict raakten met de Curie. Bovendien was
de Katholieke Koning een eeuwige sta-in-de-weg bij Romeins-Venetiaanse toenaderingspogingen. Hoeveel de pausen ook met hem ophadden, de
Venetianen konden deze sympathie niet delen, zolang een Spaanse voet
in Milaan dreigend op de drempel van het Venetiaanse gebied stond.
De slag bij Lepanto was een mirakel geweest, niet omdat Don Juan de
Turken versloeg, maar omdat men de voor die tijd onmogelijke situatie
beleefde, dat Venetië, Madrid en Rome voor één dag, althans tenminste
voor enkele uren, zij het dan met de aanvallende Turk tegenover zich,
eensgezind optraden. De monsterliga, die tot dit mirakel voerde, was
mogelijk geweest onder het middelaarschap van een paus, die dan ook
een heilige was. Pius V was nog niet goed en wel dood, of de Venetiaanse
kooplieden herinnerden zich de eigenlijk zo voordelige vriendschap met
de Sultan, verkozen deze althans boven die met de paus.
Het was begrijpelijk dat Gregorius XIII zich zeer gekwetst toonde,
toen hij van de Venetiaanse ambassadeur Paolo Tiepolo vemam, dat
diens regering te Constantinopel vrede had gesloten. De banvloek hing
al in de lucht, terwijl de arme Tiepolo zich enkele dagen binnen de
veilige muren van zijn ambassade, het huidige palazzo Venezia, terugtrok,
om niet slachtoffer te worden van de woede en de scheldpartijen van de
Romeinen. De ambassadeur, als een geëxcommuniceerde gemeden, zelfs
door de Venetiaanse kardinalen, verkeerde in een beklagenswaardige
positie, totdat men zich te Rome bewust werd, dat een bondgenootschap
met Venetië een tamelijk abnormale situatie was en het de Republiek
niet kwalijk genomen kon worden, dat zij de gewone, gezondere politieke verhoudingen had hersteld 8 s. Spontaan zou de vriendschap tussen
paus en doge nooit worden. Het palazzo Venezia, als bastion van een
vijandelijke mogendheid, paste uitstekend in het Romeinse stadsbeeld;
na 1797 maakten de Venetianen er plaats voor de Oostenrijkers.
Moeilijkheden met Rome waren te Venetië aan de orde van de dag.
De grilligheid van de Po als grensrivier speelde hierbij een rol. De afwatering van de lagune-stadstaat was een probleem voor Venetië, waardoor met het water van de Po ook dikwijls de verhoudingen met Rome
vertroebeld raakten. Behalve het gekibbel om binnenwateren leverde de
Venetiaanse aanspraak op het „Dominio del Golfo", de Adriatische zee,
voldoende stof om nuntii en ambassadeurs bezig te houden. Als het niet
om water ging, was er nog altijd wel een stukje grond waarom gevochten
kon worden. Eindeloos zijn de relazen van Venetiaanse gezanten over een
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of ander kerkelijk feudum, waarop de Senaat geheel, of gedeeltelijk aanspraak maakte. Gezantschapsberichten zijn uiteraard niet de aangewezen
bron om een indruk te krijgen van de goede betrekkingen tussen twee
mogendheden. Tussen Rome en Venetië vielen heel wat onenigheden bij
te leggen. De belangrijkste grief van Rome tegen Venetië was echter,
dat de Republiek nauwelijks of geen steun verleende aan de grote politiek
van de pausen: de consolidering van de Roomse Kerk en de strijd tegen
het Protestantisme en tegen de Turk 8 6 . Helaas droegen de kleine wrijvingen tussen de twee buurstaten er allesbehalve toe bij om deze grief te
overwinnen. Hetzij doordat de pausen zich in hun twisten met de Republiek te graag deden voorstaan op hun primaatschap over alle christenen,
hetzij doordat de trotse kooplieden zich van oudsher te zeer in Byzantium
waanden, de kleinste ruzies liepen telkens weer uit op eindeloze discussies, waarin de pausen hun gezag en dat van de kerk te kort gedaan
meenden, en de Doorluchte Republiek óf betoogde dat de kwestie een
zuiver politieke aangelegenheid was tussen twee staten, óf de kerk ervan
beschuldigde haar rechtsbevoegdheden te overschrijden. Al met al werd
men te Rome ook door deze op zich vrij onbeduidende geschillen bevestigd in het idee, dat de Venetiaanse Republiek weliswaar nog niet van
het rechte pad der orthodoxie was afgeweken of werkelijk schismatiek
wilde zijn, maar dat men het er niet echt serieus nam met de Roomse
zaak en het heil van de kerk.
Men wond zich te Venetië niet bijzonder op over een onenigheid
met de paus ; niet veel meer dan over een conflict met andere regeringshoofden. Maar juist deze houding van de Venetianen was voor Rome
moeilijk te verdragen. Men kon het daar niet verwerken dat de katholieke regering van een katholiek land zonder gewetensconflicten de pauselijke verlangens durfde weerstaan op dezelfde wijze als men er aanspraken van andere vorsten weerstond. Waren verder afgelegen staten
eerder bereid een pauselijke politiek van machtsuitbreiding te aanvaarden
als wenselijk voor de religie en heilzaam voor de kerk, de Venetianen
bleven altijd er op bedacht, dat de pausen de bevestiging van hun gezag
graag vergezeld lieten gaan met territoriale aspiraties; de Republiek
grensde aan de Kerkelijke Staat en dat maakte de pausen in de ogen van
de Venetianen niet tot de meest onverdachte zieleherders. De natuurlijke
situatie bracht de Venetiaanse politici eerder dan die van andere landen
er toe, de gangbare kerkelijke leer over de pauselijke macht kritisch te
benaderen en daarover veelal met de Romeinse geleerden van mening te
verschillen. In dit opzicht kon Venetië bogen op een eeuwenoude traditie, welke het misschien meegekregen had als byzantijns erfstuk 87 .
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De controverse Rome-Venetië was niet alleen gevolg van een politieke
tegenstelling; er zat een diep meningsverschil achter over de rechtsbevoegdheden van kerk en staat.
Het gold als een stelregel voor de Venetiaanse politiek, conflicten
met de Romeinse Curie zoveel mogelijk terug te brengen tot juridische
en politieke kwesties en ze als zodanig te behandelen. Kerk en Staat
ontleenden beiden hun gezag aan God en stonden als gelijke partners
naast elkaar, ieder met eigen bevoegdheden op eigen terrein, waarop de
ander geen bevoegdheden bezat. Het gezag van de Kerk was op geen
enkele manier gesteld boven dat van de Staat, terwijl staatslieden in geweten verplicht waren op te komen voor de rechten van de Staat, desnoods tegenover de Kerk 88 . Wel besefte men te Venetië heel goed, dat
de paus in feite vaak over een moreel gezag beschikte en dit werd door
de Venetiaanse politici als een wezenlijk gevaar onderkend ingeval men
in conflict raakte met de H. Stoel. Openlijk erkende men te Venetië,
dat het vele voordelen bood de paus zeer respectvol tegemoet te treden,
niet alleen vanwege de „pietà e religione", maar ook „per prudentia
civile", zoals het eveneens bekend was, dat men zich grote moeilijkheden en gevaren op de hals haalde, wanneer men de H. Vader zozeer
tergde, dat hij naar de geestelijke wapens greep, zelfs al stond men volkomen in zijn recht 8 9 .
Men huldigde te Venetië dus andere opvattingen over het pauselijk
gezag dan te Rome, maar terwijl men te Rome hieruit graag concludeerde
dat de Venetianen tot ketterij neigden en met het protestantisme heulden, vonden dezen zelf, dat hun verzet tegen buitensporige aanspraken
van de kerk heel goed te rijmen viel met een oprechte orthodoxie, ja,
eigenlijk voortkwam uit een ijver voor de zuivere leer. Zoals de wel
extreme Paolo Sarpi formuleerde : Venetië bevindt zich tussen twee vuren: het protestantisme, dat geen ander doel heeft dan het kerkelijk
gezag verkleinen, en de Curie, die dit gezag alleen wil vergroten om
ook het wereldlijk gezag eraan te onderwerpen; de katholieke staten
hebben geen andere taak dan zich van deze nieuwigheden te vrijwaren
teneinde de religie zuiver te houden 40 . De Venetianen lieten niet na te
benadrukken, hoe vroom ze waren, hoeveel zorg zij aan de dag legden
voor de luister van de eredienst, hoezeer de christelijke caritas als Venetiaanse deugd bleek uit zoveel stichtingen ten bate van armen, weduwen en wezen, hoeveel prachtige kerken er in hun stad stonden en
hoeveel religieuzen tot eer van God en zaligheid van de zielen de kloosters bevolkten; neen, wat werkelijke godsdienstigheid betrof, hoefde
Venetië niet voor Rome onder te doen. De Venetianen deden alsof zij
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roomser waren dan de p a u s " . Alle verdenkingen vanuit Romeinse kringen ten aanzien van de katholiciteit van de Republiek werden als insinuaties afgewezen. Zelfs toen de voortdurende wrijvingen met Rome
zich tenslotte in 1606 hadden ontladen in een interdict over stad en land
van Venetië, demonstreerden de Venetianen af en toe duidelijk, dat zij
altijd hadden vastgehouden aan het geloof der vaderen en dat zij van plan
waren dit te blijven doen» 2 .
Nu was een houding van ultra-katholicisme voor Venetië een politieke noodzaak. Natuurlijk zou de positie van Rome moreel, maar ook
politiek sterker geworden zijn, als men de Republiek inderdaad protestantiserende of andere „ketterse" neigingen had kunnen aanwrijven. Het
verweer van Venetië tegen het pauselijk Interdict van 1606 bestond voor
een deel uit religieus snobisme tegenover de verdorven Curie en de
buiten zijn bevoegdheden tredende paus Paulus V.
In aanmerking genomen de ferventie, waarmee de Republiek haar
katholiciteit ophield, moet het ons verbazen, dat zij, ondanks de vele
protesten dienaangaande vanuit Rome, zovaak en zoveel protestanten in
haar gebied toeliet. In de „fondaco de'Tedeschi" wemelde het van Lutheranen en bij het uitbreken van de godsdiensttwisten in Frankrijk waren
heelwat Hugenoten veiligheid gaan zoeken — en vinden — aan de lagune' 3 .
De Engelse ambassadeurs, en vooral Sir Henry Wotton, die het hele
Interdict meebeleefde, hebben hun zendelingenijver niet onder stoelen
of banken gestoken, veeleer in allerlei kisten met ketterse boeken, waarvan men in Rome heel precies en vol angst wist te vertellen, wanneer en
hoe ze uit Engeland of Frankrijk te Venetië waren aangekomen 9 *. Bekend
is ook, hoe de Republiek zich niet gegeneerd had, partij te kiezen voor
de nog Hugenootse Hendrik IVes. Daarbij bedenkende, dat Venetië vanouds zeer opportunistisch de strijd tegen de Halve Maan liefst als winsttrekkend toeschouwer of als goedbetaald wapenknecht volgde, kan men
het Venetiaanse pochen op een onvervalst katholicisme nauwelijks au
sérieux nemen.
Het is echter verstandiger in beginsel aan te nemen, dat de slimme
kooplieden aan de lagune niet zo inkonsekwent waren als men misschien
op het eerste gezicht zou menen. In de eerste plaats waren hun handelsbelangen van dien aard, dat zij liefst met de hele wereld in vrede leefden,
zowel met de Mohammedaanse en de Protestantse als met de Katholieke
landen' 6 . Een ideaal is nooit volledig te verwezenlijken en men was dus
wel aangewezen op de middenweg: in dit geval een politiek van evenwicht en neutraliteit. De grote politiek dwong de Venetianen te schipperen tussen alle machten van deze wereld en desnoods ook tussen die
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van de andere wereld. Het was voor Venetië als handelsrepubliek onmogelijk het contact met potentiële handelspartners te verbreken теііßionis causa. In het dagelijkse leven kwam dat hierop neer, dat men
Lutheraanse Duitsers, Hugenootse Fransen, Anglicaanse Engelsen, Calvinistische Hollanders, Orthodoxe Grieken, Mohammedaanse Turken en
Joden even vriendelijk in de stad ontving als de eigen geloofsgenoten»''.
In de politiek van het evenwicht beperkten de Venetianen zich niet
slechts tot een behendig laveren tussen de partijen door. Als het de heren
te Venetië zo uitkwam, werden de verschillende machten met tact tegen
elkaar uitgespeeld. Met een gerust geweten maakten ze hierbij zo nodig
gebruik van de religieuze verschillen. De kwestie van het Interdict geeft
hier een duidelijk voorbeeld. Al deed Venetië wel heel overtuigend
katholiek, de vele relaties met de protestanten en de vele met het protestantisme flirtende senatoren gaven voedsel aan de algemene vrees te
Rome en ook elders, dat de paus, door al te zeer op zijn stuk te staan, de
door ketterij aangetaste stad tot het protestantisme zou doen overgaan.
De doge Leonardo Dona liet zich, met of zonder opzet, eens ontvallen,
dat de paus de Venetianen niet te veel moest tergen, wilde hij ze niet
tot een schisma drijven' 8 . Dat de Venetianen vrijwel zonder enig prestigeverlies uit de strijd te voorschijn kwamen, hadden zij voor een niet
gering deel te danken aan de protestantse wolken aan hun mooie blauwe
hemel.
Men zou echter te kort doen aan andere, spiritueler interessen onder
de Venetianen, als men hun staatkunde slechts bepaald ziet door een
politiek van materieel gewin. In de controverse met Rome werd ook een
strijd der geesten gestreden, een strijd, waarin oprechte religieuze gevoelens een rol speelden. Door de geografische ligging was Venetië bij
uitstek een staat, waar men van nature bedacht was op een groeiend
machtsbewustzijn van de pausen, maar de Venetianen hebben de pausen
niet uitsluitend om staatkundige redenen bestreden. Laat de politieke
situatie, noodzaak zelfs, de Venetianen er toe hebben gedreven tegen de
Romeinse Curie in het krijt te treden, ze hebben gemeend met hun eigen
zaak ook het belang van andere staten, van de Staat in het algemeen en
zelfs van de Kerk te verdedigen. Het is mede hun verdienste geweest,
dat er in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw binnen het
katholieke kamp nog kritiek gehoord kon worden op het kerkelijk en
pauselijk absolutisme, dat niet overal en bepaald niet in Noord-Europa
succesvol is gebleken. De Venetiaanse kritiek op het concilie van Trente,
dat daar het pausschap in plaats van gezuiverd in de ongezonde ontwikkeling van de laatste eeuwen zou zijn bevestigd, mag men niet zonder meer
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naast zich neerleggen»». Men zou zich de vraag kunnen stellen, of de
hervormingen na Trente, hoe heilzaam ook voor de kerk, niet een neiging tot centralisatie in de hand hebben gewerkt, welke niet altijd even
gunstige gevolgen heeft gehad.
Ook religieus, al is het voor de eeuw rond 1600 vertekenen van de
situatie als men politiek en religie tracht te scheiden, heeft Venetië de
balanspolitiek beproefd. Hoewel de Republiek trouw bleef aan het
katholicisme en met het dreigement over te lopen naar het protestantisme vooral paus en curie bedoelde te intimideren, had de Venetiaanse
religieuziteit welzeker eigen trekken, die het midden hielden tussen de
Reformatie en de Contra-Reformatie. De Venetianen zelf zeiden, dat ze
wilden vasthouden aan het geloof der vaderen ; ze bleven bij het katholicisme van vóór Trente, dat in vele opzichten dichter bij het protestantisme gestaan zal hebben dan het Roomse katholicisme ná Trente. Het
Venetiaanse verzet tegen Rome was, zoals ook op andere plaatsen in
Europa, in wezen een conservatief verzet tegen een nieuwe richting,
mirabele dictu, door Rome ingeslagen. De Republiek was een conservatieve staat, ook in religieus opzicht. Bij vele senatoren was het conservatisme weliswaar zo dood als het voorvaderlijke geslacht, maar bij
anderen bleek de traditie een inspriratiebron tot springlevende stellingname tegen Roomse en Paapse nieuwigheden. Roomsen en protestanten
vergisten zich echter, als zij dachten, dat dit soort lieden de Reformatie
aanhing. Wel hadden deze conservatieven misschien de breuk kunnen
voorkomen of herstellen, indien ze meer de kans hadden gekregen.
Nu, eindelijk, weer terug naar Padua, naar het studium, dat de
Venetiaanse ambassadeurs en de Senaat zoveel klachten deed slikken. De
vraag waarom de Republiek niet meer aan de Romeinse verlangens inzake
het studium tegemoetkwam, is al enigszins beantwoord. Het „ketterse"
element onder de studenten paste voortreffelijk in de Venetiaanse kraam.
Behalve dat de Republiek haar handelspartners in de fondaco de'Tedeschi
niet wilde afstoten door hun landgenoten, om studiebelangen in Padua,
te weren of het ketterse leven lastig te maken, was de aanwezigheid van
protestantse studenten in de Venetiaanse Republiek een waardevolle
component in de intimidatiepolitiek tegenover Rome. Naast de welkome
aanwezigheid van voor de kerkelijke instanties ongewenste gasten, had
het studium nog andere voordelige aspecten voor de Republiek in haar
strijd tegen Rome. De Paduaanse geleerdheid betekende voor Venetië
een machtige steun in een controverse, die immers vooral uitgevochten
werd met de pen, door geleerden: theologen, juristen en canonisten.
Het bezit van een studium, waar men van oudsher niet gewend was voet29

stoots de door de kerk aangehangen leer bij te vallen, was voor Venetië
in dit geval een gelukkige omstandigheid. Het studium was bovendien
na een kleine twee eeuwen Venetiaans bestuur in feite een staatsuniversiteit geworden. De keuze van de professoren was een zaak, waarmee de
politici zich konden bemoeien en zich ook wel degelijk bemoeiden,
als het een leerstoel betrof, waar de belangen van de staat mee gediend
konden zijn. Bij het onderwijs in het canonieke recht bijvoorbeeld kon
de Republiek geen leer dulden, die niet strookte met haar kerkelijke
politiek 100 . Was een hoogleraar eenmaal op zijn leerstoel geklommen,
dan moest hij zich er wel voor wachten theorieën te leren, die staatsgevaarlijk geacht werden. In 1612 werd op straffe van verlies van leei stoel bepaald, dat geen enkele hoogleraar iets over jurisdictionele kwesties mocht publiceren zonder goedkeuring van de autoriteiten in Venetië 1 0 1 .
Omdat de Romeins-Venetiaanse controverse voor een belangrijk
deel een diepgaand meningsverschil was, besteedde de Republiek veel
aandacht aan de meningsvorming en was het ambt van Riformatore van
zeer grote betekenis. Simpel was het allerminst. Er werd naast een uitgebreide practische politieke ervaring een degelijk wetenschappelijk inzicht vereist om te kunnen oordelen over alles, wat er aan het
studium werd gezegd en in de boekwinkels te koop lag. Aan de Romeinse
Curie wist men heel goed, dat de Republiek aandacht besteedde aan de
vorming van een publieke opinie. De onophoudelijke protesten van
kerkelijke zijde tegen de verderfelijke en ketterse lectuur, die vanuit
Venetië verspreiding vond, en tegen de „willekeur" van de Venetiaanse
censuur haalden overigens weinig uit. Meestal betrof het werken over
het pauselijk of het kerkelijk gezag. Terwijl men te Rome volhield, dat
het oordeel over de toelaatbaarheid van lectuur aan de kerkelijke autoriteiten toekwam, was het Venetiaanse standpunt, zoals vanzelf spreekt,
dat dit tot de competenties van het wereldlijk gezag behoorde, zolang geloof
en zeden er niet strikt mee gemoeid waren. Na veel getwist over en
weer had men in 1596 een moeizaam confereren van vier maanden
kunnen afsluiten met een concordaat 102 . Formeel waren de verhoudingen
dus geregeld, maar dat nam niet weg, dat men te Venetië de kerkelijke
instanties ervan beschuldigde via de biechtvaders de gewetens van de
mensen zo te bewerken, dat aan het concordaat geen volledige uitvoering
gegeven kon worden 1 0 3 . Van kerkelijke zijde bleef men regelmatig protesteren tegen de schandelijke lectuur, die van de Venetiaanse persen of
via de haven van elders kwam 1 0 4 .
Voor de vele gevallen, waarin de regering bij haar beleid geadviseerd
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wenste te worden door specialisten op juridisch en theologisch gebied,
had zij het ambt van consultore in jure gecreëerd. De vermaardste onder
deze consultori is ongetwijfeld fra Paolo Sarpi geweest, van de orde der
Servieten van Maria. Van de ijver, waarmee deze zijn functie vervulde,
getuigen een twintigtal volgekriebelde, half doorgestreepte en dan weer
van correcties en aantekeningen voorziene folianten in het Venetiaanse
Staatsarchief. Er is bijna geen affaire van enig belang tussen 1606 en 1623
aan de Lagune voorgevallen, of de ijverige consultor heeft de regering,
gevraagd of ongevraagd, van advies gediend I0 5. Diverse van zijn consulten
hebben betrekking op Nederlandse zaken. Sarpi had uitermate brede
interessen en verkreeg zijn informaties, wel niet altijd langs even betrouwbare wegen, uit alle hoeken van de wereld. Hij stond in contact met
verschillende van zijn Venetiaanse vrienden, die als ambassadeur in het
buitenland vertoefden. Hij had ruime relaties in de gallicaanse kringen
en correspondeerde ook met groten uit de reformatorische wereld, zoals
du Plessis Mornay en onze landgenoot Daniel Heinsius 106 . Het Interdict
was voor hem van voldoende betekenis geweest om de eerste geschiedschrijver ervan te willen zijn 107 . Maar zijn belangrijkste „Istoria" zou zijn
werk over het Trentse concilie worden 1 0 8 . Daarover wordt nog gesproken 1 0 9 .
In zijn Istoria del}'Interdetto vertelt Sarpi, hoe hij aan de vooravond
van dit conflict met Paulus V door de Senaat tot consultore werd benoemd. Eerder waren reeds de twee Paduaanse hoogleraren Erasmo
Graziani en Marcantonio Pellegrini de regering ter zijde gesteld 110 . Deze
had zich dus tijdig van de nodige knappe koppen voorzien om niet met
de mond vol tanden te staan, als het onweer zou losbarsten. Toen het
eindelijk zover was, dat men Rome van repliek moest dienen, beperkte
de regering zich niet tot het consulteren van de officiële consultori.
De belangrijkste doctores van het studium te Padua en andere geleerden
uit de stad Venetië en uit het dominium werden in het advies betrokken 1 ' ' . De Venetiaanse politici hielden de wetcnschapswereld niet
buiten de politiek. Integendeel, ze mobiliseerden vooral de intelligentsia
tegen de aanval uit Rome.
De regering kon in groot vertrouwen een beroep doen op de bestudeerde laag van de bevolking, die de hogere wijsheid vooral uit Padua
had betrokken. De wetenschappelijke belangstelling van het Venetiaanse
patriciaat was bovendien in grote mate juist op de ars politica gericht.
Het woord politico had in het Venetiaans rond 1600 een zeer uitgebreide
betekenis gekregen. Uit reactie op de morele onverschilligheid van
Machiavelli, maar tevens doorbordurend op deze politiek-filosoof, was
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de staatkunde in een moraal-filosofisch vaarwater geraakt 1 ' 2 . Het politiek
bedrijf was geen kunde meer alleen, doch bleek uitgesproken een deugd
geworden, de virtù politica, waarin alle andere deugden op de meest
volmaakte en harmonieuze wijze tot ontplooiing konden komen met als
resultaat de vermeerdering van het eigen geluk alsook de verbetering en
vervolmaking van de maatschappij. Vandaar dat men ook sprak over de
virtù сі Ле 1 1 3 . De adverbia morale, politico en civile werden synoniemen,
wat, alles bij elkaar, hierop neerkwam, dat een beschaafd mens de morele
plicht had zich voor de politiek te interesseren en aan het openbaar leven
deel te nemen. Voorwaar, een moraal die goed paste bij het patriciaat
van een oligarchische republiek, die niet alleen in de zaal van de Grote
Raad werd beleefd, maar ook beleden in geschriften en bestudeerd in de
talloze genootschappen, die Venetië rijk was. Leer en leven beïnvloedden
elkaar; de theorie inspireerde de praktijk en de praktijk leverde stof
voor verbeterde theorieën. Daarbij werd dit alles nog eens met een fraai
zedelijk sausje overgoten. Venetië gonsde van het gepolitiseer en de
patriciërs togen dagelijks deugdzaam op naar hun vergaderzalen, als gingen
ze naar de kerk. Niet alleen zijzelf voelden zich zo deugdzaam; in
de politieke geschriften van die dagen gaat de Republiek Venetië door
voor de incarnatie van de ideale staat, waar de rede en de deugd een
staatsvorm hadden geschapen, die het iedereen mogelijk maakte bewust
en in het besef van zijn zedelijke taak zich in te zetten voor het algemeen
welzijn11*.
Als dan de practische politiek van Venetië op zoveel manieren verband hield met het wetenschappelijk denken, zowel materieel wat de
controverse met Rome betrof, die hoofdzakelijk in wetenschappelijke
sferen uitgevochten moest worden, als formeel, omdat de politiek bedreven werd uit wetenschappelijke belangstelling om de theorieën te
toetsen aan de praktijk, kon het niet anders, of de Republiek legde een
grote ijver en liefde aan de dag ten aanzien van haar studium te Padua,
hazr pupillo degP occhi. In heel veel opzichten voer dit hier wel bij, ook al
waren de Venetiaanse zorgen niet zonder eigenbelang en greep de regering in, zodra er te Padua dingen gezegd, gedaan of geschreven werden,
die niet strookten met haar politiek. Meestal echter voelde de Republiek
zich er het meest bij gebaat, als de wetenschap in vrijheid haar gang kon
gaan. Dit was een toevallige gunstige omstandigheid, die niet inhield,
dat er te Padua een principiële vrijheid van wetenschap bestond. In feite
echter kwam het daar meestal wel op neer en dat was al heelwat.
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II. DODE UNIVERSITEITEN EN LEVENDE NATIES

TAe oorlogen, voortvloeiend uit de liga van Kamerijk, hebben belangrijke gevolgen gehad voor het Paduaanse Studium. Behalve dat na
de vrede van ι j 16 de Senaat het bestuur over het studium aan zich had
getrokken, zodat het studium meer Venetiaans werd dan Paduaans, was
ook de structuur van de studentenorganisaties, van de universiteiten,
danig gewijzigd. Men begon in 1516 met een schone lei. Hoewel de
oude statuten en instellingen in de traditie waren blijven voortbestaan,
zagen de studenten zich voor de opgave geplaatst deze traditie tot nieuw
leven op te wekken. Ze zijn daar niet in geslaagd, ten eerste, doordat
het nieuwe gezag, dat in Venetië zetelde, moeilijker bereikbaar en beïnvloedbaar was dan een stedelijke magistraat, maar vooral wel doordat de
tijden veranderd waren. Terwijl het voortbestaan van universiteiten als
zelfstandige rechtsgebieden binnen de staat zeker door de Doorluchte
Republiek als onnodig, overbodig en ongewenst werd aangevoeld, misten
de studenten de aandrang en de vitaliteit om de oude rechten, inderdaad
voor een groot deel overbodig geworden, te verdedigen tegenover een
opdringend centraal gezag. Zucht en noodzaak tot centralisatie deden
overal in Europa de regeringen fors snoeien in de middeleeuwse woekertuin. Voor de Venetiaanse Senaat was het een gunstige omstandigheid,
dat in 1516 de gedesorganiseerde universiteiten te Padua zich niet in
staat voelden om het studium te herstellen en uit eigen beweging in
Venetië om hulp kwamen aankloppen. Hun verzoek werd ruimschoots
ingewilligd, maar ze moesten betalen met veel van hun oude zelfstandigheid.
Niet alleen de centrale regering in Venetië heeft geprofiteerd van
de machteloosheid van de universiteiten, ook de Duitse natie te Padua.
Deze heeft kans gezien zich in de loop van de 16e eeuw onder het
universitair gezag uit te werken. Dit is haar gelukt dank zij de medewerking van de almachtige Senaat. Niet dadelijk ook, doch na een lange
periode vol ruzies en kibbelarijen binnen de universiteiten en na talloze
petities bij de hoge heren in Venetië. Tenslotte zou het de Duitsers in
1609 gelukken te Padua geheel los van de universiteiten aan het studium
te kunnen studeren. Alleen bij het doctoreren waren zij toen nog aan
oude voorschriften gebonden, die speciaal voor het niet katholieke deel
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der Duitse natie moeilijkheden opleverden. Ook in dit opzicht zou de
Senaat der Doorluchte Republiek de Duitsers tegemoet komen.
In zekere zin hebben de Duitsers met deze zelfstandigheidsbeweging
de klok de andere kant laten oplopen. De naties immers waren de oudste
vorm van studentenorganisatie. De universiteiten waren geboren, toen
de naties, hun zelfstandigheid opgevend, zich aaneengesloten hadden.
Sporen van deze vroegere nationale onafhankelijkheid waren blijven be
staan. Zo was het te Padua in de 16e eeuw gebruik, dat om het andere
jaar een citra- of ultramontaanse rector gekozen werd. Dit gebruik her
innerde aan een vroegere situatie, toen er zowel bij juristen als artisten
afzonderlijke universiteiten voor citra- en ultramontanen waren geweest
met voor alle vier een eigen rector 1 . In de 16e eeuw gold formeel alleen
de scheiding tussen juristen en artisten, maar de Alpen bleven een moei
lijk te overwinnen obstakel, dat zelfs door de onderlinge afspraak be
treffende de rectorskeuze niet uit de weg geholpen was. De jaarlijkse
verkiezingen in de eerste dagen van augustus waren bijna steevast aan
leiding om in groot tumult en spektakel de spanningen tussen boven- en
benedenbergers af te reageren. Het ging gewoon niet samen; de ene
partij bleek zelden een rector van de andere partij te kunnen accepteren,
hoe degelijk de verhoudingen statutair ook geregeld waren. Het formele
verband werd te nauw, voldeed niet meer aan de nieuwe situatie.
Dat bleek niet alleen uit de onvermijdelijke ruzies tussen ultra- en
citramontanen naar aanleiding van de rectorskeuze, maar ook uit de ont
wikkeling die het rectorsambt en het bestuursapparaat van de universiteit
doormaakte. Oorspronkelijk was de rector regeringshoofd van een kleine
republiek. Naarmate deze republiek haar zelfstandigheid verloor aan de
centrale regering, werd het rectoraat meer en meer een stijlvolle, doch
kostbare farce. Had de rector tot in de 16e eeuw nog bevoegdheden
gehad over enkele „lecturae extraordinariae", in 1560 waren hem deze
laatste resten van gezag over lessen en professoren door de Senaat ont
nomen 2 . Wat er aan innerlijke betekenis ontbrak, werd aangevuld door
uiterlijk vertoon met veel pompa. Hoe kostbaar de paradefunctie was
geworden, moest de Duitser Fridericus ab Ossa ervaren, die tijdens zijn
rectoraatsperiode van і£б£ tot 1566 meer dan 6000 florijnen betaalde
zonder nu werkelijk de bloemetjes buiten gezet te hebben^. Al met al
werd het in de loop van de 16e eeuw steeds moeilijker iemand te vinden,
die voor het rectoraat geld en tijd wilde geven 4 . Dikwijls volstond men
dan met de keuze van een vice-rector of van een syndicus. Deze laatste
was in oorsprong de man, die voor vreemde gerechtshoven de zaken van
de universiteit te behartigen had. Nu de rectorszetel vaak vacant bleef,
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hadden de syndici zich meer en meer tot de werkelijke bestuurders van
de universiteit opgewerkt. Het kwam zover, dat men nauwelijks nog het
ambt van rector ambieerde, maar regelrecht dat van syndicus, zoals de
Duitsers in 1607 demonstreerdens.
In datzelfde jaar 1607 is door enkele onbekenden bij de Riformatori
dello Studio di Padova geprotesteerd tegen het misbruik, dat regelmatig
syndici gekozen werden in plaats van rectores of vice-rectores, en dat
men aan deze syndici rectorale bevoegdheden toekende. Bovendien waren
de syndici meestal lieden van lage kom-af, simpele studenten, die zich
lieten kiezen om eigen voordeel; vaak brutale usurpators, die een eventuele rector of vice-rector overheersten tot schade van het studium en
tot schande van het rectoraat 6 . Is deze actie ontketend naar aanleiding
van de Duitse candidatuur voor het ambt van syndicus? Als men de
Duitse acta moet geloven, was iedereen altijd en overal erop uit hen
dwars te zitten. De protesten kwamen echter voort uit een groep, welke
bestond uit of steun vond bij de „dottori legenti", de docerende professoren dus; de heren waren het kennelijk beu rekening te moeten
houden met zo maar een student, die tot syndicus gekozen was. Men
kwam met het voorstel, dat de professoren voortaan toezicht zouden
uitoefenen op het bestuur van de universiteit. De Riformatori in Venetië
zijn slechts voor een deel ingegaan op deze voorstellen, die duidelijk uit
een aristocratisch-reactionaire hoek kwamen. Nadat tot november was
gewacht, het tijdstip waarop de studenten van het zomerreces terug
zouden zijn, konden de Riformatori op 18 november de Rettori te Padua,
de magistraat dus, mededelen, dat de syndici voortaan onbetwistbaar het
recht zouden hebben de nieuw aangekomen studenten de eed van gehoorzaamheid af te nemen, maar dat ze zich verder geen rectorale rechten
mochten toeëigenen 7 . Er werd aldus rekening gehouden met een bezwaar
waarop de Rettori indertijd hadden gewezen: als de syndici volledig
buitengesloten zouden zijn van de rechten van de rector, zou in rectorloze periodes niemand de eed van gehoorzaamheid kunnen afnemen 8 .
Deze periodes kwamen kennelijk nog weleens voor.
Het beleid van de Senaat toonde dus de bereidheid om de universitaire organisatie aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Maar
de universiteiten waren oude gebouwen, die inwendig helemaal gemoderniseerd moesten worden, wilde men ze bewoonbaar maken. Zelfs de
fundamenten waren verouderd. De statuten verdeelden Europa in parten,
die reeds lang door gewijzigde politieke, taalkundige en culturele grenzen
waren doorkruist. Het klopte niet meer en men moest zich in allerlei
kronkels wringen om formeel binnen de statutaire perken te blijven.
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De belangrijkste oorzaak van alle spanningen en ruzies bleef wel, dat de
citra- en ultramontanen niet meer in staat waren in één organisatie, in
één universiteit, in vrede samen te leven. De grote Europese scheidingslijn tussen Noord en Zuid liep dunnetjes te Padua door. Maar ook de
verdere onderverdeling in naties was in veel gevallen onbruikbaar geworden.
Bij de artisten moesten alle ultramontanen het met elkaar eens zien
te worden binnen één natie. Duitsers en Polen vormden er twee onverzoenbare partijen, maar binnen de groep van Duitsers bestonden eveneens
allerlei tegenstellingen. Practisch kwam het hierop neer, dat alles wat
van boven de bergen kwam en niet Pools was, zich noodgedwongen bij
de Duitsers moest aansluiten. Maar Nederduitsers, Franssprekende Belgen, Engelsen, Scandinaviërs en Fransen lieten zich niet gewillig germaniser en.
De interne moeilijkheden in deze ultramontaanse artistennatie bleken jaarlijks, wanneer de natie zijn twee consiliarii moest kiezen. Volgens
de statuten van de universiteit hadden de ultramontanen recht op twee
zetels in het college van consiliarii», dat met rector, vice-rector en syndicus het dagelijks bestuur van de universiteit uitmaakte. De verdeling
van deze twee zetels gaf telkens aanleiding tot het opvijzelen van allerlei
nationalistische gevoelens. Elke groep binnen de ultramontanen wenste
zich vertegenwoordigd te zien of minstens een woordje mee te spreken.
Nu waren de Duitsers en Polen als groep het sterkste in getal en als er
niet achter de schermen allerlei electorale afspraakjes gemaakt werden,
kwamen er vanzelf een Duitse en een Poolse consiliarius uit de bus.
In feite werd er echter wel gekonkeld. Jarenlang hadden de twee sterkste
partijen, de Duitsers en de Polen, de pot verdeeld en elkander ieder een
consiliariaat gegarandeerd, aldus alle splinternationaliteitjes uitsluitend 10 .
Het was echter een monsterverbond, waaraan een einde kwam, zodra
nieuwe mogelijkheden opdoken. Dat gebeurde in ι £$8 toen de Neder
duitsers een zekere Theodorus Florentius uit Amsterdam 1 1 tot het con
siliariaat wisten te voeren en de Polen dat jaar langs de lijn moesten
12
staan . Dit Amsterdams gezicht in plaats van een Pools was zo ongewoon,
dat de syndicus van de universiteit geen raad ermee wist en zich afvroeg,
of hij deze afvaardiging van ultramontaanse zijde wel geheel au sérieux
moest nemen 1 3 . De Duitsers echter bleken erover te denken hun min of
meer permanente samenwerking met de Polen te beëindigen. Het voorval met de Amsterdammer had hen geleerd, dat het mogelijk was ook
het tweede ultramontaanse consiliariaat te laten bezetten door iemand
die iets dichter uit de buurt van de Heimat kwam. Er werden nu allerlei
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onderhandelingen gevoerd met Piemontezen en Tirolers. Tenslotte leek
een electoraal samengaan met de Tirolers de beste garanties te bieden.
De Duitsers waren in die dagen kennelijk reeds in staat om voor zichzelf
een consiliariaat veilig te stellen en bovendien met hun resterende stem
men een andere candidaat, die zelf enige aanhang bezat, het tweede
consiliariaat te bezorgen. Met de Duitse steun was de Tiroolse candidatuur zo safe, dat op de dag van de verkiezing een groot deel van de
Polen uit moedeloosheid gewoon verstek liet gaan 1 *.
Helemaal scheen deze nieuwe situatie de Duitsers weer niet te bevre
digen. Het was wel aardig, als de twee ultramontaanse consiliarii met
elkaar vlot Duits konden spreken, maar in een universiteitsvergadering
kwam het vaak neer op neuzen tellen en dan had het zijn voordelen om
de Polen te vriend te hebben. In ι ςς^ was er zodoende weer sprake van
een toenadering tussen de Duitse en de Poolse artisten. Men kwam over
een, dat de Duitsers de Polen een consiliariaat zouden laten, als dezen
daartegenover stelden, dat ze in de universiteit de Duitsers met hun
stemmen zouden steunen; bij eventuele bezwaren moest vooraf door de
twee consiliarii overleg gepleegd worden en zo dit dan niet tot over
eenstemming voerde, zouden de twee naties er samen over vergaderen.
Bij verkiezingen voor ambten echter bleven de Duitse prerogatieven
bestaan. De overeenkomst werd op twee exemplaren vastgelegd, waarvan
elk der naties er één met het zegel van de andere natie in bewaring
kreeg 1 5 . Om de een of andere reden kon aan de overeenkomst niet
dadelijk uitvoering gegeven worden en de zaak moest tot het volgend
jaar blijven liggen 16 . Het verdrag is toen inderdaad nogmaals aan de orde
gekomen in verband met een voorgestelde wijziging ten voordele van
de Polen. Maar of de afspraken tot wederzijdse steun in de universiteitsvergadering tot resultaten voerden is onbekend.
De geschreven en bezegelde documenten ten spijt bleven de vriendschappelijke betrekkingen tussen Duitsers en Polen wankel van aard. In
januari 1563 hadden enkele Polen een lid van de Duitse natie zonder
pardon en zonder reden aangevallen met getrokken rapieren en ze hadden
hem vrij ernstig aan het hoofd verwond. Een paar dagen later herhaalde
zich een dergelijk voorval: diverse Duitsers werden nu overvallen en
wederom werd een van hen vrij ernstig letsel toegebracht. Door bemiddeling van professoren en anderen werd de vrede wel weer hersteld
en zelfs officieel in de kerk van St. Antonius met een heus vredesverdrag
bekrachtigd 1 7, maar de feiten lagen er zoals ze waren: Duitsers en Polen
mochten elkaar niet en electorale samenwerking was voortaan wel heel
moeilijk. Uit 1^63 ontbreken de acta der natio germana artistarum, die
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anders rijkelijk over dit soort zaken uitwijden. De consiliarius van dat
jaar, Jacobus Sebastianus uit Middelburg in Zeeland 18 , had, of vanwege
drukke bezigheden of uit nalatigheid - „quod tarnen vix credibile est"
schreef zijn opvolger —, geen annalen bijgehouden 1 «. Uit 1^64 daarentegen is bekend, dat de Duitse natie beide consiliariaten bezette 2 0 .
Naderhand blijkt, dat de Duitsers elk verdrag met de Polen hadden opgezegd in verband met een felle ruzie tussen Duitsers en Polen, ditmaal
bij de juristen 21 . In 1563 had daar op zeer bedenkelijke wijze en in elk
geval onder luid protest van de Duitsers een Pool beslag gelegd op het
rectoraat. Het jaar daarop waren als nasleep van deze omstreden keuze
de Bohemers, de dikke vrienden van de Duitsers, door de Polen van hun
tweede plaats in de universiteitsvergadering verdrongen en bovendien
van hun consiliariaat beroofd. De Duitsers brachten de kwestie in Venetië
ter sprake 22 en aangezien men daar de Polen minder welgezind was dan
de Duitsers 23 , werd de Bohemers op hoog bevel de tweede plaats,
dadelijk na de Duitsers, teruggegeven. Na dit voorval zijn de Polen wel
voorgoed de verklaarde vijanden voor alle Duitsers. Het is definitief afgelopen met alle samenwerking. Dit had tot gevolg, dat voortaan de
Boheemse artisten vrijwel permanent beslag konden leggen op het tweede
ultramontaanse consiliariaat dank zij de steun van hun machtige vrienden,
de Duitsers.
Was het in de universiteit der artisten zo, dat teveel nationale
groeperingen in een ultramontaanse natie zaten samengeperst, bij de
juristen was het juist andersom. Daar telde men op een totaal van 23
naties 9 voor studenten van boven de Alpen, namelijk voor Duitsers,
Polen, Bohemen, Hongaren, Provençalen, Bourgondiërs, Engelsen, Spanjaarden en Schotten 2 *. Deze nationale groepen en groepjes waren vaak
niet in staat te functioneren, omdat men niet aan het statutair vastgestelde
minimum van drie leden 25 toekwam. In het geval dat een natie uitgestorven was, werd het consiliariaat aan een buumatie gegeven, maar
omdat meerdere naties in zo'n geval pretendeerden de naaste buur te
zijn, waren ruzies over consiliariaten niet van de lucht. Men gaf zich om
één stem meer in het universitair kapittel eindeloos veel moeite. Naties
op de rand van uitsterven waren de Boheemse, Hongaarse en Spaanse.
Er bestonden voor de buumaties in zulke gevallen allerlei trucjes om het
consiliariaat te bemachtigen. Toen in 1567 bij de juristen de Bohemers
dreigden uit te sterven, werden de nieuw-aangekomen Sileziërs, die zich
normaal als Duitsers lieten inschrijven, ditmaal door hun Duitse stamverwanten aangespoord om zich als Bohemers in de matrikel van de
universiteit te laten noteren. Volgens de statuten was dit geoorloofd en
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de Duitsers hoopten, dat op deze manier het Boheemse consiliariaat voor
de Duitse invloedssfeer behouden bleef, zoals hun dat ook met het Hon
gaarse was gelukt 2 6 . Deze keer echter ging de vlieger niet op. Er ver
schenen Poolse kapers op de kust, die in ι $68 door de rector het Boheems
consiliariaat toegewezen kregen, omdat ook zij, evenals de Sileziërs, voor
halve Bohemen konden doorgaan. De maatstaven waren erg krom. De
Duitsers, die erg boos geworden waren over de rectorale beslissing,
kregen bij wijze van douceurtje het Spaans consiliariaat. Zo kon Carolus
Bartholomeus Halier uit Saksen consiliarius voor de Spanjaarden worden 2 7 . Het is duidelijk, dat dit nergens meer op ethnologische principes
berustte maar op de staatkundige toevalligheid, dat Vlamingen en Hollanders, het belangrijkste deel der Nederduitsers en als zodanig statutair
tot de Duitse natie behorend, als Spaanse onderdanen tevens in aanmerking konden komen voor de Spaanse natie 28 . In ι J78 werd deze mogelijk
heid de Nederlanders speciaal onder ogen gebracht door de r e c t o r 2 9 ,
die gemeend zal hebben, dat de Duitse natie talrijk, machtig en roerig
genoeg was om een veertje te laten, en vervolgens, dat de Duitse natie,
waar het van de „ketters" wemelde, helemaal geen geschikt milieu
betekende voor de Roomse Nederlanders. Ondertussen was het wel ver
gaand, dat Herr Haller uit Saksen in 1^68 consiliarius van de Spanjaarden
was geworden. Ze zullen het bij hem thuis nauwelijks hebben kunnen
geloven. Er heersten te Padua inderdaad malle toestanden.
De universiteitsstatuten, bij de artisten evengoed als bij de juristen,
waren in menig opzicht verouderd en onbruikbaar geworden en omdat
men niet meer voldoende vitaliteit opbracht om structuur en statuten
aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, leverde de oude situatie
om de haverklap aanleidingen tot intern gekrakeel, waardoor de univer
siteiten nog meer verlamd raakten en degenereerden tot onbruikbare en
voornamelijk rustverstorende instellingen.
Lijken de twee Paduaanse universiteiten in de 16e eeuw langzaam
aan bloedverlies te sterven, de Duitse natie vertoont een beeld van jonge
levenslust. Het inschrijven in de universiteitsmatrikel en de eed van
trouw aan de rector, alhoewel strikt genomen voorwaarde voor het lid
maatschap van een natie — dan immers werd ook uitgemaakt tot welke
de nieuweling behoorde —, werd in Duitse ogen meer en meer een for
maliteit. Als Duitsers onder elkaar konden ze best zelf hun boontjes
doppen en het stamverband sprak daarbij sterker aan dan een stel vrijwel
loze statuten. Hun natie werkte in gevallen, dat er steun verleend of om
bescherming gevraagd moest worden, veel sneller en effectiever dan de
logge, verdeelde universiteit. Wel gaven de Duitsers op die manier een
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veel ruimere zin aan de natie dan in de universiteitsstatuten was bedoeld.
Ofschoon de Duitse studenten normaal lid waren van hun univer
sitaire natie — de Duitse juristen van de natio germanica juristarum, de
artisten van de natio ultramontanorum — waren juristen en artisten uit
wat met kunst- en vliegwerk nog tot het Duitse Rijk gerekend kon
worden in een soort club bij elkaar gekropen om samen Duits te praten,
op z'n Duits te drinken en Duits te eten. Het heette, dat de Duitse
magen niet goed tegen de Italiaanse keuken konden 3 0 en er verschenen
hier en daar Duitse eethuisjes te Padua, die uitgroeiden tot pensions.
Zekere Anna bezat een florerend bedrijfje, waar veel Duitsers kwamen
eten en slapen. Men praatte er bovendien weleens over geloofszaken,
waarom bisschop en inquisitie het allerminst op Anna begrepen hadden 3 ' .
Maar het eten was niet de belangrijkste reden die de Duitsers samen
bracht. Ze bleken in het Paduaanse milieu op allerlei manieren buiten
beentjes, zodat zij voortdurend met andere studenten overhoop lagen.
Was dat nu alleen gevolg van een hebbelijkheid van de kant van de
Duitsers zich breed te maken of van een neiging overal vijanden te zien ?
Of werden ze werkelijk vaak om hun eigen manier van leven lastig ge
vallen en was het heel gewenst, dat zij zich aaneensloten om zich ge
zamenlijk te verweren tegen de gemeenschappelijke belagers? De Duit
sers doen het in hun acta voortdurend voorkomen, alsof dat laatste het
geval was. Hoe het ook zij, een al of niet vermeende inbreuk op de
rechten van de Duitse juristenconsiliarius was aanleiding geweest tot een
reeks van maatregelen en besluiten, die bij de Duitsers te Padua de
groei naar zelfstandigheid sterk bevorderden.
In і£4£ hadden de Duitse juristen besloten, dat hun consiliarii in
het vervolg de belangrijkste gebeurtenissen zouden optekenen in de
„Annales Inclytae Nationis Germanicae Juristarum". Er zullen vroeger
soortgelijke annales bestaan hebben, maar deze zijn tijdens de desastreuze
oorlogen tussen Venetië en keizer Maximiliaan I verloren gegaan 32 .
Vanaf і£4£ echter begint de bron weer te vloeien, ten gerieve van de
Duitse natie en niet minder van latere nieuwsgierige historici. Het besluit annalen te gaan houden verried al een groeiend zelfbewustzijn, dat
een jaar later, in 1^46, de Duitsers ertoe wist te inspireren in korte tijd
een geheel nieuwe organisatie uit de grond te stampen. Bij de universiteit
waren plannen gerezen om aan de Duitse consiliarius zijn eerste plaats
bij de openbare disputen te ontnemen. De Duitsers hadden onmiddellijk
de koppen bij elkaar gestoken en besloten een gezantschap regelrecht
naar Venetië te sturen om deze boze plannen tijdig op hoog niveau te
verijdelen. De enige moeilijkheid was, dat er geen kas bestond waaruit
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men de onkosten van een dergelijke missie kon betalen. Ineens toonden
de Duitsers zich vol initiatieven. Er werd in korte tijd een fiscus georganiseerd, die zijn belangrijkste en vaste inkomsten zou trekken uit een
eigen matrikel 33 . Dit systeem was een getrouwe nabootsing van de wijze,
waarop de universiteiten aan hun geld kwamen. Lid van een universiteit
immers werd men door eigenhandig inschrijving in de matrikel, maar
hiertoe werd men eerst in de gelegenheid gesteld na de storting van een
som gelds ten bate van de universiteitskas. Het besluit van de Duitsers
naast de beide universiteitsmatrikels nog een eigen matrikel erop na te
gaan houden, betekende, dat Duitse studenten, door hun inschrijving in
de universiteit automatisch ondergebracht, bij de natio germanica indien
zij jurist, bij de natio ultramontanorum zo zij artist waren, nog geen deel
uitmaakten van de Duitse privé-organisatie, welke in 1546 in het leven
was geroepen en een eigen matrikel bezat. Deze matrikel begint inderdaad in hetzelfde jaar en wel met 7 namen van wellicht adellijke personen, zonder dagtekening, waarna op 2 april 66 anderen en op 7 mei
nogeens 6 studenten hebben ingeschreven3 *. Er bestond dadelijk een vrij
grote interesse voor de Duitse club, zodat het de moeite loonde de
organisatie verder uit te bouwen. Er werden statuten opgesteld en functies verdeeld, waarbij men uitging van het bestaande ambt van consiliarius, die nu twee medebestuursleden, de zogenaamde procuratores,
terzijde gesteld kreeg. De onderneming, die aanvankelijk alleen een
gezantschap naar de Venetiaanse autoriteiten mogelijk wilde maken, liep
dus uit op een organisatie met een permanent karakter.
Het idee tot oprichting van deze eigen Duitse organisatie was uitgegaan van de Duitse juristennatie, maar tot і£<;з zouden ook de Duitse
artisten er toe blijven behoren. Ook hieruit blijkt, dat deze nieuwe
vereniging van Duitse studenten, alhoewel de naam voerend van „natio
germanica", niet vereenzelvigd kon worden met de Duitse natie, zoals
die in de statuten van de juristenuniversiteit werd omschreven. In 1546
begon de Duitse gemeenschap in Padua iets nieuws. Wel was deze nieuwe
natie in veel opzichten identiek met de bestaande „natio germanica
juristarum''. Haar leden, voorzover juristen, vertegenwoordigden in de
universiteit de Duitse natie, terwijl in principe de inschrijving in de
universiteitsmatrikel voorwaarde bleef voor het lidmaatschap van de natie
Gebruiken en tradities bleven dezelfde. Naar buiten was er nauwelijks
iets veranderd. Als de Duitsers vergaderden, togen ze naar de kerk van
de Eremitani, zoals ze dat al twee eeuwen hadden gedaan3 5. Dat Duitse
artisten samen gezien werden met hun landgenoten die rechten studeer
den, was voor de Paduaanse burgers geen nieuw gezicht. Het Duitse
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nationaal besef kon het verschil in studierichting gemakkelijk doen ver
geten. De besluiten van ι f46 zouden dit besef echter in nieuwe banen
leiden en krachtig stimuleren.
Ofschoon er in de pas gecreëerde Duitse club plaats was voor de
artisten, hebben dezen zich wat terughoudend getoond. In hetzelfde jaar
1546, waarin de juristen reeds zoveel tekenen van leven hadden getoond,
kochten ze in hun stamkerk der Eremitani een grafkelder 36 . Deze aanschaf was onder ander een voorzorgsmaatregel tegen moeilijkheden, die
van de kant van bisschoppelijke curie gemaakt konden worden, in geval
een Duitser was overleden, die in de ogen van de bisschop bij leven niet
van harte en oprecht de zuivere Roomse religie had aangehangen en aan
wie een laatste rustplaats in gewijde aarde geweigerd werd. Met een
eigen in contant geld betaald graf meenden de juristen hun doden een
ordentelijke begrafenis te verzekeren. Bij deze gelegenheid waren de
artisten uitdrukkelijk uitgenodigd om lid te worden van de nieuw-opgerichte Duitse broederschap, in te schrijven in de matrikel en het obooltje
te betalen, teneinde in geval van overlijden eveneens verzekerd te zijn
van een nette rustplaats in het Duitse graf. Alhoewel sommige artisten
op dit aanbod ingingen, was er sprake van zekere aarzeling. Ze wilden
zich kennelijk niet met huid en haar aan de juristen verkopen, al waren
het stamgenoten. Wel kon, wat het graf betrof, in vrede en eensgezindheid een regeling getroffen worden, waardoor dit graf tegen zekere vergoeding een rustplaats kon bieden aan elke overledene van Duitse herkomst 37 . Ondanks de terughoudendheid van de artisten om zich bij de
juristen aan te sluiten kon men in zaken van algemeen belang tot een
samenwerking komen.
Hoe paradoxaal het ook klinkt, zeer duidelijk bleek dit, toen in
5Si de Duitse artisten zich losmaakten van de juristen en op eigen
benen gingen staan. Alhoewel de afscheiding noodzakelijk werd gemaakt
door voortdurende kibbelarijen tussen beide groepen van Duitsers, hebben redelijkheid en verstandig overleg bij het besluit overheerst. De
samenwerking was erg moeilijk geworden. De juristen waren maatschappelijk van een ander niveau, leefden te Padua op een veel grotere
voet, waren er vaak met heel andere bedoelingen gekomen en konden
het niet nalaten een beetje op hun landgenoten-artisten neer te zien.
Of liever, ze zagen ze nauwelijks, zodat bijvoorbeeld de annalen van de
juristen volledig kunnen zwijgen over de afscheiding van de artisten. Dit
alles bracht deze laatsten ertoe na lang en rijp beraad op 1 juli 1 ££3 te
besluiten voortaan in een eigen Duitse club, met eigen statuten en met
een eigen kas op zichzelf te gaan leven, opdat de voortdurende tweespalt
1
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de eensgezindheid en de openbare rust niet definitief onmogelijk zou
maken en de Duitse natie te Padua niet in onherstelbare verdeeldheid
zou brengen, zoals de acta van de Duitse artistennatie, die in datzelfde
jaar beginnen, uiteenzetten^ 8 . De opzet slaagde. Nu de kemphanen uit
elkaar gehaald waren, nam het wederzijds wantrouwen af en werd de
rust onder de Duitsers hersteld. Ondanks de scheiding heeft er tussen de
twee Duitse naties nooit een kloof bestaan. Bij kwesties van gezamenlijk
belang pleegde men overleg, zond men samen gezantschappen. De natio
nale eenheid bleef boven het verschil in faculteit bewaard, ook al kon
men na 15-^3 spreken van twee afzonderlijke Duitse naties. Elk van beiden
ging eigen wegen, maar deze liepen parallel en er waren over en weer
telkens contacten. Inzoverre bleek het besluit van ι ςς^ zeer verstandig
en juist.
De Paduaanse studentenwereld was op 1 juli 15^3 aldus verrijkt
met een tweede Duitse club: de „inclyta natio germanica artistanim".
In de eerste hadden de juristen voortaan het rijk voor zich alleen, waar
door deze club zich heel gemakkelijk en spontaan kon vereenzelvigen
met de universitaire Duitse juristennatie. Deze verkreeg daardoor een
vitaliteit en een expansiedrang, waarvoor in de fossiele wereld van de
universiteit geen plaats was. Bovendien brachten de Duitsers andere na
ties op drift, die uit zichzelf nooit uit hun eeuwenoud hoekje zouden zijn
gekomen. Wie zich van huis uit enigszins met de Germanen verwant
voelde, hoopte te kunnen profiteren van de losgeslagen Duitse energie,
die de hoge heren in Venetië vele provileges wist af te persen. Wie niets
met Germanie te maken hadden of wilden te maken hebben, werden
jaloers op de voorrechtspositie van de Duitsers en hun aanhang. Het
gevolg was, dat de juristenuniversiteit uiteen ging vallen in vrienden en
vijanden van de Duitsers. Wie niet met hen was, was tegen hen. Zo ging
het eveneens bij de ar listen.
De Duitse legistenclub en de Duitse natie van juristen — het werd
in de loop der jaren steeds moeilijker en zinlozer om deze twee te onderscheiden — vonden in Venetië bij de Riformatori, evenals bij Doge en
Senaat, gemakkelijk entree. In geschillen met de universiteit, met de
magistraat of met de kerkelijke instanties vaardigden de Duitsers naar de
Lagune gezantschappen af, die aan deftigheid niets te wensen overlieten.
Men beschikte over een uitgebreide collectie graven- en baronnenzoontjes, die het niet moeilijk maakte om een missie samen te stellen, die
een goede klank moest hebben in de aristocratische oren der Venetiaanse
patriciërs. Kwamen de Duitsers uit Padua te Venetië aan, dan togen ze
eerst plechtig en met veel vertoon naar het paleis van de keizerlijke
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legaat, die hun de nodige aanbevelingen kon verschaffen voor die instanties, welke zij wensten te bewerken. De welwillendheid van de
Venetianen jegens de Duitsers was zeer groot. Eigenbelang speelde natuurlijk de belangrijkste rol. San Marco's leeuw trok graag een vriendelijke snuit tegenover de mensen uit het Noorden, waarmee zo voordelig
te handelen viel. Daarbij kwam, dat de Duitse natie te Padua het belangrijkste deel van de niet-Italiaanse studenten vertegenwoordigde; zij
was goeddeels de natie van de vreemdelingen en die werden in de
handelsrepubliek uit gewoonte als van achter de toonbank zeer vriendelijk
aangesproken. Tenslotte waren deze Duitsers vreemde lieden met curieuze levensgewoonten, waaronder diversen — hoe interessant allemaal in
Venetiaanse ogen — zelfs met een andere religie. Als vanzelf liep men
heel voorzichtig en gedienstig om hen heen om niet ontactisch op pijnlijke tenen te trappen en deze vreemde vogels verschrikt op te jagen.
Dat de aanwezigheid van „ketterse" lieden de Venetianen intussen uitstekend in de politieke kraam te pas kwam, zullen de Duitsers te Padua
niet beseft hebben. In onschuld en onwetendheid hebben ze des te meer
van deze bijzonderheid geprofiteerd.
De grote welwillendheid der Venetiaanse autoriteiten ten aanzien
van de Duitse natie was een voortreffelijke reclame. Alles wat maar
enigszins door de universiteitsstatuten daartoe in staat gesteld werd, liet
zich bij de rector als Duitser inschrijven en holde dan onmiddellijk door
naar de consiliarius van de natie om daar in de Duitse privé-matrikel zijn
naam neer te zetten. Dan pas was iemand waarlijk Duitser en werden
voor hem alle poorten opengezet, die voor een Duits student, lid van de
natie, konden opengaan. Het lidmaatschap van de natie bood veel meer
voordelen dan dat van de universiteit. De natie was een factotum, het
lidmaatschap een wondermiddel, dat beschermde tegen alle kwalen van
Duitse studenten: tegen schuldeisers en gerechtsdienaren, tegen boze
Italianen en Polen, tegen nieuwsgierige inquisiteurs, lastige paters en
gevaarlijke bisschoppen, kortom tegen alle lieden, die het Duitsers tijdens
en zelfs na het Duitse leven lastig konden maken. Zo kwam het, dat
studenten, komend van over de Alpen direct na hun aankomst te Padua
naar de pedel van de Duitse natie stapten om zich in te schrijven, terwijl
zij dan later, soms veel later, op hun gemak naar de pedel van de universiteit wandelden om daar te immatriculeren. Af en toe lieten ze dit zelfs
helemaal achterwege. Voor de jaren 1592-1598 zijn de inschrijfpraktijken
van de Oostenrijkse legisten nagegaan^». Van de 83 Oostenrijkers, die
zich in die periode te Padua ergens hebben ingeschreven, komen 63 voor
zowel in de matrikel van de universiteit als in de privé-matrikel van de

Duitse natie. Van de 20 overgebleven studenten schreven 6 alleen bij de
universiteit in tegen 14 alleen bij de natie. Dit was eigenlijk een on
regelmatigheid, die echter bevestigt, dat de voorkeur van de Oosten
rijkers uitging naar de natie. Men zou kunnen aanvoeren, dat deze veer
tien, op doorreis te Padua, als rasechte touristen hun naam ergens hebben
willen achterlaten, en in dit geval de matrikel der Duitse natie hadden
gekozen. Beroemdheden werden hiertoe zelfs uitgenodigd tot vermeer
dering van de luister der matrikel en tot spekking van de kas* 0 . Echter,
uit de inschrijfdata van de 63, die zowel in de matrikel van de universiteit
als in die van de natie voorkomen, blijkt eveneens de voorkeur voor de
laatste : ι ς schreven in op dezelfde dag, 45 eerst bij de natie en pas enkele
dagen later bij de universiteit ; 3 gevallen bleven onzeker.
De voorrechtspositie van de Duitsers en de voorkeur van hen, die
te Padua verschenen voor de Duitse natie, waren oorzaken van hevige
jaloezie van alle studenten, die niet tot dat uitverkoren volkje konden of
wilden behoren. Telkens weer laaide de afgunst op en werd de universi
teitsvergadering herschapen in een strijdtoneel, waar de partijen elkaar
ongeneerd en ongeremd alle grieven voor de voeten wierpen tot schade
weliswaar van de goede functionering van dit overkoepelende lichaam
en ter bevestiging van de Duitse opinie, dat er zeker voor hen geen heil
bij de universiteit te vinden was. Dit hebben de Duitsers tijdens de
universiteitsverkiezingen in 1573 nogeens op duidelijke en onaangename
manier moeten ervaren.
De dag van de verkiezingen was aangebroken. De rector zou dat
jaar een ultramontaan moeten zijn maar aangezien niemand, ook geen
Duitser, zich candidaat had gesteld, werd nu het vice-rectoraat onder
werp van de verkiezingstrijd en hieraan mochten alle naties deelnemen.
De Vicentijnen, de studenten uit het naburige Vicenza, met de Polen de
aartsvijanden van de Duitsers, hadden zekere Pompeius Brigida naar
voren geschoven, een Campaniër, met wie de Duitsers weinig ophadden.
De Vicentijnen waren zelf ook niet geheel overtuigd van de voortreffelijkheid van hun candidaat en waren dadelijk erop uit de belangrijkste
oppositiepartij, de Duitsers, te elimineren eenvoudig door ze incompetent te verklaren. De argumenten zijn verrassend. Met de universiteitsstatuten in de hand wezen de Vicentijnen erop, dat bij de consiliariaatsverkiezingen de kiezers zowel als de gekozene minstens éen semester aan het studium gestudeerd moesten hebben. Welnu, dan had de
Duitse consiliarius geen stemrecht, omdat hij ongeldig was gekozen;
men mocht hem niet erkennen. De Vicentijnen verduidelijkten deze
bewering : velen van de Duitsers waren niet naar Padua gekomen om de
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wetenschap, maar om zich te oefenen in paardrijden, vuistvechten, dansen en andere lichaamsbewegingen; vervolgens was een aantal Duitsers
beneden de statutair voorgeschreven leeftijd om deel te kunnen nemen
aan de consiliariaatsverkiezing en tenslotte was er een groot deel van de
Duitsers, dat hooguit een tiende van de voorgeschreven lessen volgde en
dus nauwelijks iets met het studium te maken had. De zogenaamde
consiliarius behoorde ook tot die groep. Het was zonneklaar, dat hij
onwettig was gekozen en geen stemrecht in de universiteitsvergadering
kon hebben. De Vicentijnen kwamen met nog een hele reeks beschuldigingen, maar die hadden weinig of niets met de zaak te maken.
De Duitsers waren danig in verlegenheid gebracht en toonden zich
door deze argumenten beslist uit het veld geslagen. Het een en ander
viel moeilijk te ontkennen. Na enig beraad kwamen ze tot een tamelijk
zwak verweer. Ze gingen zich eveneens op de statuten beroepen, die
aangaande de ultramontanen bepaalden, dat een minimum van drie leden
reeds de naties het recht gaf een eigen consiliarius te kiezen. Wie waagde
het te betwijfelen, dat er minstens drie Duitse natie-leden regelmatig
de lessen volgden? De Vicentijnen echter durfden dit. Het lijkt, alsof ze
de zaak nu tezeer op de spits wilden drijven. Op een aantal van over de
honderd Duitsers moesten toch minstens drie „rechtvaardigen" gevonden
worden. En t o c h . . . ! Na enige aarzeling komen drie Duitsers naar voren,
die bereid zijn om zich desnoods te laten examineren, als men niet wil
geloven, dat zij regelmatig de lessen volgen. De Vicentijnen zijn onverzoenlijk en willen dit werkelijk onderzoeken. Er wordt aan de Duitsers
gevraagd, welke lessen zij volgen en dan welk caput de volgende keer
aan de orde zal komen. Wat gebeurt? De Duitsers staan met hun mond
vol tanden. Hoe pijnlijk en gênant voor ze, temeer daar de stedelijke
overheid, zoals altijd bij de universiteitsverkiezingen, op de eretribune
zit. Tenslotte neemt de zaak voor de Duitsers toch nog een gunstige
wending, doordat enkele omstaanders het hele geval in het belachelijke
gaan trekken. De hilariteit geeft de examinandi weer moed en inspireert
hen tot een stel volkomen zinloze antwoorden. Het loopt uit op een
klucht met toch ergens een bitter bijsmaakje voor de Duitsers. De
praetor van de stad maakt een einde aan de vertoning door op zijn gezag
de Duitse consiliarius geldig gekozen te verklaren·*!. Het is een fraaie
geschiedenis, alleen niet flatterend voor de Duitse juristen. De Vicentijnen blijken doordrijvers, maar het was voor hen wel bitter, dat nu
juist de Duitsers, die zich zo weinig gelegen lieten liggen aan de studie en
zoveel aan hun positie te Padua, bij de overheid in de stad alsook in
Venetië alle aanzien genoten. Het deed de Vicentijnen goed deze over
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het paard getilde vreemdelingen eens in een ander licht te kunnen plaatsen.
Bij de artisten lagen de verhoudingen tussen Duitse natie en universiteit ingewikkelder maar ook interessanter. Volgens de universitaire
statuten moesten de Duitse artisten zich braafjes scharen onder de grote
groep van ultramontanen, die in één natie samengeperst zaten. Dat gaf
daar vrij veel gedrang en veroorzaakte allerlei spanningen. De situatie
werd echter helemaal lastig, toen de Duitsers na і££з voor zichzelf
begonnen met hun artistenclub, die, evenals het juristengenootschap,
een eigen bestuursapparaat, een eigen matrikel en een eigen kas bezat,
kortom de organisatievorm van een universiteit in de dop. De Duitse
artisten kozen zich een eigen vergaderplaats, de Santa Sofia, als keuze zo
kwaad niet, al hadden ze zelfs even het oog laten vallen op een stukje
van het klooster naast de basiliek van Antonius* 2 . In і^^9 bezaten ze in
de Santa Sofia hun eigen graf*3. Het ontbrak hun beslist niet aan de
energie om aan de nieuwe vormen inhoud te geven. De afsplitsing van
de juristen verraadt reeds, dat er bij hen teveel initiatief bestond, dan
dat zij zich nog langer lieten patroniseren. Al genoot de Duitse juristenbent te Padua een groter maatschappelijk aanzien, in aantal werd zij
geëvenaard en in enthousiasme zelfs wel overtroffen door de artisten.
Het Duitse element aan de Italiaanse studia nam in de zestiende eeuw
sterk toe. Te Padua steeg vooral het aantal artisten. Dit hield verband
met de bloei van de kunsten aldaar, vooral van de geneeskunde.
Het onderwijs in de medicijnen te Padua kreeg in de 16e eeuw een
grote vermaardheid tengevolge van een aantal zeer bekwame anatomen.
De trits Vesalius, Fallopius en Acquapendente heeft de medische wetenschap in het algemeen bevorderd maar bijzonder te Padua. Hun faam
ging tot over de Alpen ; terug in zekere zin, want de de grondlegger van
de Paduaanse roem, Andreas Vesalius, stamde uit een Brusselse apothekersfamilie en had in Leuven gestudeerd. Van ι £40 tot 1 £44 demon
streerde Vesalius te Padua de anatomie en doceerde onder grote toeloop
van studenten 4 *. Daarna heeft hij als lijfarts van Karel V en Filips Π
ongetwijfeld nog bijgedragen tot de internationale beroemdheid van de
Paduaanse anatomie, die na ι ςςι door Gabriel Fallopius met niet minder
grote bekwaamheid werd voortgezet. Voor Padua zelf is Fabricius ab
Acquapendente, huisknecht en opvolger van Fallopius, wellicht de in
drukwekkendste van het drietal. Hij doceerde meer dan een mensen
leeftijd bijna, van 1 ^66·»s tot 1619* 6 , toen hij als tachtigjarige overleed.
Onder zijn langdurige professoraat vond het anatomisch bedrijf in i£9£
een geschikter accomodatie in het nu nog bestaande en befaamde Theatrum Anatomicum 4 7 . Tot dan toe hadden de secties steeds in proviso47

rische ruimtes* 8 of in particuliere woningen plaats gevonden*'. Het
Theatrum Anatomicum werd behalve een practische verbetering een
soort monument voor het anatomieonderricht te Padua.
Het heet dat de grote fra Paolo Sarpi de tekeningen voor dit anatomicum heeft geleverd, waarmee de theoloog-filosoof zijn roem als
veelzijdig geleerde bevestigd zou hebben. Onmogelijk is het niet, aangezien Sarpi zich te Padua met veel succes geoccupeerd heeft met
medische vraagstukken en daar onder andere zijn studie over de klapvliezen publiceerde, een belangrijke bijdrage tot de kennis van de bloedcirculaties 0 . Sarp' was vrij intiem bevriend met Acquapendente, die de
verdiensten van de pater als vakgenoot hoogachtte. Toen Sarpi in 1609
tengevolge van een aanslag op zijn leven vrij ernstig gewond was, werd
op het hoge bevel van de Senaat een college van Paduaanse hoogleraren
onder leiding van Acquapendente met de medische verzorging belasts 1 .
Sarpi bevond zich dus in bekwame en vertrouwde handen. Betrouwbare
is nog even de vraag. In 161 2 immers waren er lieden, die meenden,
dat de doge Leonardo Dona was overleden aan pillen van deze zelfde
Acquapendentes 2 . Maar wat was daarvan waar?
Was het Theatrum Anatomicum een blijvend teken geworden van
de roem der Paduaanse anatomie, ook Acquapendente zelf werd welhaast
een monument. Hij doceerde ruim 50 jaar en werd om zijn uitzonderlijk
grote verdiensten in 1609, samen met Galileo Galilei, tot hoogleraar
voor het leven aan het Paduaanse studium aangesteld. Bij de stemming
in de Senaat op 2£ augustus kreeg de anatoom meer stemmen vóór dan
de naderhand beroemder Galilei. De Senaat was ten aanzien van de
natuur- en sterrenkundige tot dit besluit gekomen naar aanleiding van
diens demonstratie van de telescoop, een nieuwe vinding, „con il quale
le cose visibili lontanissime si fanno vicine alla vista, et può servire in
molte occasioni", voegden de toch vooral practisch ingestelde senatoren
er aan toe. Maar helemaal overtuigd van het nut van de telescoop en
van Galilei's verdiensten waren ze toch niet. Acquapendente kreeg 120
stemmen vóór, 6 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Bij de stemming
over Galilei waren er twee senatoren bijgekomen. De uitslag demonstreert enige terughoudendheid bij de hoge heren. Terwijl in de Senaat
meestal weinig tegen gestemd werd, bleken er ditmaal 30 contra; 98
waren pro en 11 non sinceri, dat wil zeggen: onthielden zich van stemmingss. Galilei voelde zich overigens door het eerbewijs en de hoge
inkomsten van 1000 florijnen per jaar allerminst aan Venetië verplicht,
In 1610 heeft hij het veiliger Padua voor Pisa verruild.
De ontwikkeling van de medische wetenschap te Padua en de daar48

mee gepaardgaande toename van medische studenten van over de Alpen
hebben de afscheiding van de Duitse artisten in ι ^^3 in de hand gewerkt.
Zij kwamen te Padua om de studie en vertegenwoordigden het serieuzere
en wetenschappelijker element uit Duitsland, terwijl het deel der Duitse
jongelingschap, dat uit familietraditie of om de jeugdjaren op gepaste
wijze door te brengen naar Italië trok, zich meestal als jurist liet inschrijven om dan vaak, wat de juristerij betrof, het daarbij maar te laten
teneinde de handen vrij te hebben voor nuttiger en vermakelijker bezigheden. Elk van beide naties had zodoende zijn eigen interessen. De
juristen waren meer bedreven in het deskundig uitvechten van ruzies
zowel op de vuist en de degen als via deftige missies naar Venetië; zij
hadden vooral aandacht voor hun positie in het Paduaanse studentendom.
De artisten daarentegen interesseerden zich speciaal voor de binnenkant
van het studium en, als het ging om het scheppen van gunstiger studievoorwaarden, waren ze hun juristenbroeders voor, zoals zal blijken in de
moeilijkheden rond de promotie.
Jaren later, in 1591, hebben de artisten zich nog eens afgevraagd,
welke beweegredenen tot de afsplitsing van і ^ з hadden geleid. De
bibliothecarius van de natie, Wilhelmus Mascherelius KnaufF, een ge
renommeerd lid, in diverse functies werkzaam geweest, stelde toen in
een brief aan zijn vader de vraag, waarom men nu wel tot die afscheiding
was gekomen. Vader Knauff moest het kunnen weten, want hij was in
I
í í ' 3 senior van de natie geweest 54 . Hij heeft in zijn antwoord met
kennelijk genoegen de gebeurtenissen van bijna veertig jaren terug uit
zijn geheugen opgediept. Zijn antwoord verraadt een sympathie, die nog
steeds in het oude hart leefde voor de vereniging, waarvoor nu zijn zoon
ijverde. De brief van vader KnaufF, die door de consiliarius van 1^91,
Hendrik van Pallandt, vóór in de annalen werd opgenomen, stemt in
grote lijnen overeen met wat de acta zelf over de afscheiding berichtten ;
de kwestie komt hier alleen wat meer uit de verf. De juristen, in aantal,
in adel en rijkdom de artisten overtreffend, keken enigszins neer op hun
minder gefortuneerde landgenoten en hierin zag men aanleiding om op
alle mogelijke plaatsen en op alle mogelijke wijzen de eer van de faculteit
te verdedigen, desnoods op de vuist. KnaufF senior herinnerde zich, hoe
in zijn tijd met ontplooide banieren allerhevigst tussen de rivalen werd
gestreden in een spel met een bal, welke de vorm had van een komkommer, een vroege vorm van rugby dus. De juristen waren experts in
dit spel en altijd overwinnaars, ook op Italiaanse tegenstanders. De verhouding tussen de Duitsers werd er echter niet beter op, daar de lust
om te kleineren langzamerhand een gewoonte werd en ontaardde in een
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minachting van de kant van de juristen, die hun superioriteit tegenover
de artisten bovendien demonstreerden in onzinnig verkwistende uitgaven,
een en ander tot groot plezier van de Paduaanse bevolking. Tenslotte
bleek het verstand te overheersen en werd omwille van de vrede en de
eendracht besloten tot splitsing, hoe paradoxaal dit ook klinkt. Op dat
moment, voegt Knauff nog toe, waren de artisten niet veel geringer in
aantal dan de juristen.
De brief van vader Knauif is een belangrijk document. Behalve dat
zoonlief een antwoord kreeg op zijn vraag, komt er ook nog vanalles in
voor over de samenstelling toentertijd van de ultramontaanse natie,
waarvan de Duitsers deel uitmaakten en welke verder een bonte ver
zameling was geweest van vele stammen en talen. Knauff junior heeft
zich in ι £91 nauwelijks een voorstelling kunnen maken van die toestand,
omdat in zijn tijd de hele ultramontaanse natie reeds opgeslokt was door
de almachtig geworden Duitse artistenclub en alle vroegere wilde ultra
montaanse variëteiten keurig ieder op hun eigen plaats ingeplakt zaten
in het Duitse album studiosorum. In ιςςι echter hadden de Duitse
artisten een tamelijk bescheiden plaatsje ingenomen onder de andere
nationale groeperingen, die binnen het onmogelijke conglomeraat duw
den en drongen om zoveel mogelijk vooraan te staan. Knauff senior, die
deze groeperingen gemakshalve naties noemt, herinnerde zich, dat Fran
sen, Bourgondiërs, Belgen die Frans spraken, Lotharingers en Eburonen
allen eigen naties vormden, maar hij wist niet meer of deze naties eigen
consiliari! hadden bezeten. Volgens de universiteitsstatuten, weten wij,
konden ze die niet hebben, maar die statuten hadden kennelijk nooit
zoveel indruk gemaakt op Adam KnaufF uit Keulen, dat hij ze na veertig
jaren nog duidelijk voor de geest had staan. Wel wist hij, dat de Belgen
en de Vlamingen, Hollanders, Brabanders en Friezen, die allen, zij het
gebroken, Duits spraken, tot de Duitse natie hadden behoord, terwijl
de Polen zich van meet af aan apart hadden gehouden.
Men mag rustig zeggen, dat Knauff hier slechts globaal opsomde en
simplificeerde. Uit de Duitse acta bijvoorbeeld blijkt, dat de Nederduitsers, waartoe ook het Nederlandse element gerekend werd, zich niet zo
gemakkelijk onder de Duitsers schaarden als Knauff hier voorgeeft. De
acta evenwel handelen in hoofdzaak over de Duitse natie, die in і££3
was ontstaan, over de Duitse artistenclub en niet zozeer over de Duitsers
als lid van de ultramontaanse natie. In de universiteit gingen de Nederduitsers inderdaad door voor Duitsers zonder meer ss, maar dat betekent
niet, dat deze Nederduitsers gewillig en spontaan inschreven in de privématrikel van de Duitse artisten. Er hebben te Padua, zeker de eerste
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jaren na і £ £ з , Nederduitse artisten rondgelopen, ook Nederlanders dus,
die men tevergeefs in de Duitse matrikel zal zoeken. Bij de juristen is dat
eveneens het geval, zoals op diverse plaatsen werd geconstateerd in de
lijst van Nederlandse studenten in de rechten te Padua* 6 . Voor de samen
stelling van deze lijst is, evenals voor die van de Nederlandse artisten,
uitgegaan van de matrikels der Duitse naties. Dit waren echter privématrikels. Helaas zijn de officiële van de universiteiten voor een groot
deel verloren gegaan. Deze zouden echter evenmin volledige opgaven
verstrekken, zoals gebleken is uit het reeds genoemde onderzoek naar
de inschrijfgewoontes bij de Oostenrijkers tussen 1592 en 1598.
Het is gevaarlijk in de groepsvorming binnen de ultramontaanse
artistennatie het zestiende eeuwse nationaal besef te willen betrappen.
Het studentenvolkje was niet zo principieel-nationalistisch. Men sloot
zich aan bij de meestbiedende partij. In het Paduaanse geval was dat voor
de ultramontanen duidelijk de Duitse club. Opportunisme was het belangrijkste ordenend beginsel. Zo hebben zich in і££7 vijf Nederlandse
artisten ingeschreven in de Duitse matrikel: twee Friezen, twee Brabanders en één Amsterdammer; een voor die tijd betrekkelijk groot
aantal. Het jaar daarop werd de Amsterdammer tot tweede consiliarius
van de ultramontaanse natie gekozen. Men mag deze gebeurtenissen met
elkaar in verband brengen. Terwijl de Duitsers in die jaren nog gewoonlijk de keuze van een Pool begunstigden, hadden ze in і££8 daarmee
gebroken, kennelijk omdat de Nederlanders in 1 £57 bij hen waren komen
praten over samengaan, maar dan op voorwaarde van samen delen. Mis
schien kwam het initiatief zelfs van de kant van de Duitsers, die in die
jaren een werfactie onder de Nederduitsers in het algemeen voerden.
In 1558 nog werd een zekere Herman Syderius, een Nederduitser, in
een bepaalde kwestie over filosofie-practica als algemeen zaakgelastigde
voor de Duitse natie aangewezen met de ronduit toegegeven nevenbedoeling de Nederduitsers tot blijvende aansluiting te paaiens?. Dezen
bleven terughoudend, zodat in ι s59 de Duitsers voor de aanstaande
consiliariaatsverkiezing toch naar andere bondgenoten uitkeken; ze kwa
men toen in Tirool terecht.
De betrekkingen tussen Hoog- en Nederduitsers hangen voor enige
tijd in de mist. De Duitse acta, welhaast de enige bron, zwijgen en alleen
de matrikel laat mogelijkheden tot speculaties. Met enige grond mag men
aannemen, dat de Duits-Poolse breuk van 1^63 de relaties tussen de
verschillende modaliteiten van Duitsers ten goede kwam. In elk geval
staan voor dat jaar wederom vijf Nederlanders in de matrikel genoteerds*.
Was de oorzaak, die de Polen en de Duitsers van elkaar vervreemdde,
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dezelfde die deze Nederduitsers naar hun Hoogduitse stamverwanten
dreef? De breuk met de Polen was een gevolg van wat zich bij de juristen
had afgespeeld. Daar was in 1563 een ultramontaan aan de beurt geweest
voor het rectoraat. De Duitsers hadden met veel moeite Julius a Kummerstat bereid gevonden zich candidaat te stellen. Tevoren had hij uitdrukkelijk bedongen, dat zijn candidatuur geen aanleiding zou mogen
geven tot partijtwist en dat hij ongehinderd zijn christelijk en evangelisch
geloof zou mogen blijven belijdenS'. Deze twee voorwaarden hoorden
bij elkaar. Zij hielden verband met een uitzonderlijke grote toeloop van
studenten dat jaar. Uit Frankrijk waren velen om de godsdiensttroebelen
naar het Venetiaanse gebied uitgeweken om daar te wachten tot de
situatie in het vaderland rustiger geworden was. Om dezelfde reden
waren allerlei lieden uit het Napelse gevlucht, „afgeschrikt door de Spaanse wreedheden jegens christenen" 60 . Men mag aannemen, dat het element
onrechtzinnigen te Padua was gestegen in een mate, die vele katholieke
studenten verontrustte en de gemoederen gespannen hield. Vandaar de
uitdrukkelijke voorwaarden, die Kummerstat stelde. Hij was zelf bovendien onderdaan van de keurvorst van Saksen, in wiens residentie Luther
zijn leer had verkondigd, vertellen de annalen van de Duitse juristen er
keurig bij. De vrees van Kummerstat bleek niet ongegrond. Tijdens de
rectoraatsverkiezing barstte de bom, toen de Polen luidkeels verklaarden,
dat zij geen Lutheraanse rector wensten 61 . Wat er verder precies gezegd
is, komt men uit de acta niet te weten, omdat enkele zinnen onleesbaar
zijn gemaakt. Alhoewel de acta privé-bezit van de natie waren, hadden
de Duitsers de gewoonte over de kwesties, waarin de religie ter sprake
kwam, uiterst vaag en gereserveerd te notuleren. Dat zal men in 1563 in
de opwinding van het moment vergeten hebben, maar naderhand is het
verzuim goedgemaakt en zijn voor het katholieke deel der natie mogelijk
stotende bewoordingen eenvoudig geschrapt. Wel blijkt, dat Julius a
Kummerstat geen rector is geworden, omdat er, volgens de Duitsers,
op grote schaal met de stemmen was gezwendeld. De Polen echter waren
de hoofdschuldigen. Met de Duits-Poolse vriendschap was het voorgoed
uit, ook bij de artisten.
Zowel bij de Duitse artisten als bij de juristen hadden zich in 1^63
relatief veel Nederlanders ingeschreven. De piek moet verband houden
met het uitbreken van de godsdienstoorlog in Frankrijk en met de gespannen sfeer in Padua zelf, die culmineerde in de op een Poolse landdag
uitdraaiende rectoraatsverkiezing. De ultramontanen in het katholieke
Italië, na Trente, graag en gemakkelijk verdacht van onrechtzinnigheden
in de leer, vonden bij de Duitse naties de beste waarborgen tegen lastige
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inquisiteurs en bisschoppen. Dat het Nederlandse contingent te Padua
ook op grond van de religie tot aansluiting bij de Duitsers bewogen werd,
mag de verklaring zijn van de merkwaardige schommeling in de nume
rieke verhouding tussen de Noord- en Zuidnederlandse artisten. Uit de
gepubliceerde lijst blijkt, dat Zuid tot de val van Antwerpen even sterk
vertegenwoordigd was als Noord; daarna echter werden de rollen om
gekeerd 6 2 . Bij de juristen was tot ι ^8^ sprake van een belangrijk zuidelijk
overwicht 6 3 . Voor de daarop volgende jaren heeft de samensteller van
de verschenen juristenlijst de Zuidnederlanders niet meer volledig op
genomen. Hoeveel bezwaren men mag hebben tegen de val van Antwer
pen als caesuur, rond die tijd is de Nederlandse Stam onmiskenbaar op
de een of andere manier gekloofd, zoals ook bleek bij de artisten. Het
gedrag van de studenten te Padua zegt weliswaar weinig over het be
staande nationaal besef, maar laat Antwerpens val dan zoiets betekenen
als de sluiting van een grens, politiek en ook religieus. In 1^68 nog kon
bij de juristen, hoe vreemd het ook klinkt, het Spaanse consiliariaat aan
een Sakser gegeven worden, omdat hij behoorde tot die natie, waarvan
ook zoveel Spaanse onderdanen lid waren, terwijl in 1^78 — juist 1578
zou men willen zeggen, denkend aan Brussel - de rector de nieuw-aan
gekomen Belgen — en daarmee konden alle Nederlanders bedoeld zijn —
uitnodigde om zich als Spanjool te immatriculeren. In ις&ς echter,
zeventien jaar later, is de toestand geheel anders geworden.
De politieke situatie thuis had invloed op het gedrag van de studen
ten te Padua. Het overlijden in 1^8^ van een Nederduitser, Johannes
Gemelhausen uit het stadje Kempen, had zijn vrienden voor de droeve
taak geplaatst de begrafenis te verzorgen. Een verzoek bij de Duitse
artistennatie om gebruik te mogen maken van het natie-graf in de S.
Sofia werd afgewezen, omdat Gemelhausen niet in de matrikel voorkwam
De gebeurtenis was voor de Duitsers aanleiding om aan de Nederduitsers
te vragen, waarom zij zich afzijdig hielden van de natie, hoewel ze toch
dikwijls tot toetreding waren uitgenodigd. Het antwoord luidde, dat
Gemelhausen de natie allerminst had geminacht, maar om andere heel
ernstige redenen niet had willen inschrijven, wat ook gold voor de andere
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Nederduitsers *. De Duitse acta vertellen weer niet welke redenen. Was
het zo, dat Gemelhausen niet toegetreden was uit vrees bij zijn terugkeer
in het vaderland moeilijkheden te krijgen met het kerkelijk of wereldlijk
gezag? Hij had niet kunnen voorzien, dat hij voor altijd te Padua zou
blijven. Zo ook had Joannes de Haen bij zijn plechtige promotie te Padua,
waarbij hij de pauselijk voorgeschreven geloofseed aflegde, niet vermoed,
dat hem hierom in 1587 moeilijkheden gemaakt zouden worden, bij zijn
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toelating als advocaat aan het Hof van Holland 65 . Als iemand daar zijn
Paduaans gedrag zo aangerekend kon worden, hoeveeltemeer moesten dan
studenten uit andere streken bedacht zijn op hun doen en laten. Zo zullen
de Zuidnederlanders na de val van de Scheldestad gedwongen zijn geweest
grotere reserve te tonen jegens de Duitse natie, in tegenstelling tot hun
Noordnederlandse stamverwanten, die zich er opperbest thuis voelden.
Al was voor vele protestantse studenten hun geloof reden om zich
aan te sluiten bij de Duitse naties, zoals de kooplieden te Venetië zich
terugtrokken binnen de veiligheid van de fondaco de'Tedeschi, waar de
inquisitie geen paspoort had, dat betekent allerminst, dat de Duitse
matrikels keurige lijsten van protestantse studenten te Padua zijn. De
studenten van over de Alpen, katholiek of protestant, ontdekten in Padua
in zoveel opzichten soort- en lotgenoten te zijn, dat zij, nationale en
godsdienstige verschillen vergetend, bij elkaar gingen zitten, of beter
gezegd, zich bij de Duitsers aansloten, die nu eenmaal het sterkst in
aantal waren. Bij de artisten is deze ontwikkeling het duidelijkst te volgen. In de loop der jaren liep daar de hele ultramontaanse bent over naar
de Duitse natie, enkele uitzonderingen, vooral de Polen, daar gelaten.
Tegen het einde van de eeuw praatte men gewoon over de Duitse natie,
als men de ultramontaanse bedoelde, terwijl in de 17e eeuw de terminologie weleens omslaat, zodat men onder ultramontaanse natie de Duitse
herschepping daarvan verstaat. Duits en ultramontaans waren ongeveer
synoniemen. Dit betekent, dat men in Padua niet veel oog had voor
eventuele onderscheiden groepen onder die ultramontanen. Kennis omtrent de kaart van Europa hield ongeveer op bij de Alpen; daarboven
woonden „de Duitsers".
De Duitse ideeën over de Italianen waren overigens niet veel genuanceerder en vrij ongunstig. Ze heetten een listig volkje vol slinkse
streken, dat er op uit was iedereen en vooral de Duitsers te plukken,
waar ze maar konden, en uit te buiten zonder ooit enig gevoel van dankbaarheid te kennen. Als de Duitsers gingen klagen over onrecht van de
kant der Italianen, wisten dezen zich dadelijk te excuseren lepidis verbis,
ut Italorum mos est66. Poeslief deden ze, als ze de Duitsers ergens voor
konden gebruiken. Dan werd over eeuwige vriendschap gesproken en
hielden lof- en dankwoorden niet op. Sed, ut ipsorum est, omnia simulate
адете et parum curare απ Jacta verbis suppetant67. Bij de eerste de beste
gelegenheid nemen ze de Duitsers weer te pakken. Dezen waren daarbij
meestal een beetje slachtoffer van eigen argeloosheid en overmatige zelf
verzekerdheid. Des te meer waren ze gebeten op die Italianen.
De protestanten onder de ultramontaanse studenten hadden misÍ4

schien m e e r d i r e c t e r e d e n e n o m zich bij de Duitsers aan te sluiten, maar
dat wil niet zeggen, dat de katholieken zich afzijdig hielden. Terwijl de
bisschop van Padua en de Curie te R o m e vanalles d e d e n o m de p r o t e s tantse s t u d e n t e n uit Italië weg te houden, zagen katholieken uit N o o r d europa er geen bezwaar in samen m e t de „ k e t t e r s " spontaan en eensgezind een natie op te b o u w e n ; m o c h t e n de protestantse leden d o o r
kerkelijke instanties lastig gevallen w o r d e n , dan was d e natie in zijn
geheel present o m te p r o t e s t e r e n en tussenbeide te k o m e n . D e ultram o n t a n e n t o o n d e n h e t v e r m o g e n en de bereidheid terwille van de eenheid over elk verschil in godsdienst h e e n te stappen. Dit w e r d o o k
uitdrukkelijk van alle natieleden geëist. Statuten bepaalden : Rites nihilominus cuivis suus esto, пес alter alterum lacessat. En even v e r d e r : Sit reus
infamiae qui ob id Jactiones tentet, vel quaevis de causa turbas in Natione
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moveat . D e formulering geeft w e e r een staaltje van de gebruikelijke
voorzichtigheid op h e t gladde ijs d e r geloofsovertuiging. Opzettelijk
w e r d n i e t over religio gesproken, maar over ritus. W a a r o m in de statuten
een religieuze verscheidenheid veronderstellen, als de Duitsers elders
b e n a d r u k t e n , dat zij allen christenen w a r e n , die vasthielden aan h e t Symb o l u m Apostolorum, van Nicea en van Athanasius 6 «. O v e r nadere ver
schillen in de leer w e r d niet g e s p r o k e n ; getheologiseer was i m m e r s
eveneens statutair v e r b o d e n 7 0 .
D e brave Paduaanse prelaten m o e t e n zorgelijk h u n hoofden geschud
h e b b e n , als een van huis uit katholieke Duitse consiliarius zijn „ k e t t e r s e "
b r o e d e r s r o n d u i t verdedigde en b e s c h e r m d e tegen kerkelijke maatregelen
V o o r h e n zal dit s o o r t verdraagzaamheid even k e t t e r s geweest zijn als de
leer van Luthei zelf. H e t liefst zagen zij h e t Duitse e l e m e n t in zijn geheel
maar v e r t r e k k e n . Dat g e b e u r d e niet, o m d a t de h e r e n in Venetië er
anders over dachten, maar als het aan de R o o m s e hiërarchie had gelegen,
w a r e n alle Duitsers te Padua, b o k k e n en schapen, r e g e l r e c h t over de
Alpen naar hun barbaarse streken teruggestuurd. T o e n de Venetiaanse
ambassadeur Paolo Tiepolo eens poogde Pius V uit te leggen, hoe nuttig
h e t was, dat de u l t r a m o n t a n e n te Padua, in echt Roomse sfeer, h u n
studies k o n d e n doen o m dan naderhand thuis b e t e r h e t ware geloof te
h e l p e n verdedigen, luisterde de paus nauwelijks. Hij dacht m e t schrik
alleen aan al degenen, die in h e t rampzalig Duitse milieu te Padua h u n
geloof wel m o e s t e n verliezen 7 1 . H e t tikkeltje Venetiaans accent van
Tiepolo m o e t de H . Vader dadelijk al m e t enige scepsis tegenover h e t
m o o i e verhaal h e b b e n vervuld. Buitendien legde m e n te R o m e nu eenmaal graag zekere reserve, zo geen argwaan, aan de dag ten aanzien van
Duitsers en eigenlijk t e n aanzien van alle u l t r a m o n t a n e n .

SS

De Venetiaanse opinie was niet veel gedifferentieerder, alleen minder achterdochtig. De Doorlachte Republiek had er geen enkel bezwaar
tegen, dat die Duitsers of ultramontanen, wat het dan ook was, te Padua
studeerden 72 . Ja, men zag ze er om allerlei redenen zelfs graag. Deze
sfeer bracht al deze gasten van boven de Alpen ertoe dicht bij elkaar te
blijven; ze werden nu eenmaal over één kam geschoren. Op den duur
werd het door iedereen doodnormaal gevonden, dat Duitsers — in alle
variaties - , Hongaren, Fransen, Engelsen, Schotten allemaal bij elkaar
behoorden. En al deze groeperingen werden door de Duitse naties geabsorbeerd. In 1570, noteerde de artist Johan Woysel uit Pressburg,
werden Henricus Brandes uit Hildesheim en ik met instemming van allen
tot consiliarii gekozen, hij voor de Duitse natie en ik voor de Boheemse.
Woysel schreef dit, let wel, in de acta van de Inclyta Natio Germanica
Artistarum'î. Waarom er nog steeds sprake moet zijn van twee onderscheiden naties is niet duidelijk en wordt nog onduidelijker, als verderop
blijkt, dat de Duitse consiliarius, die voor drie maanden op reis moet,
de schatkist aan de Bohemer toevertrouwt. Het verhaal geeft de verhoudingen aardig weer. Twee decennia later, in 1 ^91, bleken de Duitsers
en Bohemers al zo samengegroeid, dat men niet goed raad meer wist met
de zinloos geworden naam consiiiarius Bohemicus en men liever sprak over
de bibliothecariusi'*. Deze nieuwe titel voor de vertegenwoordiger van
de vroeger zelfstandige groep getuigt niet van overdreven historisch besef,
maar wel van de feitelijke samensmelting van Duitsers en Bohemers.
Zoals de Bohemers verging het vele andere ultramontanen. Ongemerkt raakten ze zo bevriend met de Duitsers, dat dezen gastvrij telkens
stoelen bijschoven om ieder een plaats te geven. In 1 ^86 werden in verband met statuten-vernieuwingen uit alle groeperingen binnen de Duitse
artistennatie afgevaardigden gekozen om samen met de twee consiliarii
en de procuratores tot een ontwerpvoorstel te komen. Men onderscheidde
toen zes provincies7s ;
1. Oostenrijkers, Zwaben en Beieren.
2. Zwitsers en degenen, die langs Rijn en Necker woonden.
3. Belgen en Westfalen (maar men bedenke, dat Belgae ook voor en
door Noordnederlanders werd gebruikt).
4. Bohemers, Sileziërs en Moraviërs.
ς. Meisseners, Thüringers, Hessen en Saksers.
6. Pommeranen, Polen, Holsteiners en Denen.
Uit IS9S is i e t s v a n statuten bewaard gebleven. Daarin worden alle
Duitsers, rive ex superiori, sive ex inferiori parte oriundi als rechthebbende
natieleden erkend. Ander nationaliteiten worden uitgesloten, nejarte
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тотит dissimilitudo et dissensio voluntatum concordiam nostrani et tranquillitatem communem evertat. Maar prompt volgen uitzonderingen: Bohoemos
vero et Tridentinos aut eos qui ex conßnibus superioris Germaniae partibus originem ducunt, kunnen ook lid worden, alhoewel dan eenstemmige goedkeuring van de natie vereist is, en mits ze linguae Germanicae non sint
imperiti76. In de statuten van 167$ worden evenwel ook deze imperiti niet
absoluut uitgesloten, maar hun toelating wordt wederom onderworpen
aan het oordeel van de natie 7 7 . Dit bepaalden de statuten. In de praktijk
was men mogelijk nog soepeler. Eigenlijk kon ieder lid worden van de
Duitse natie, als de Duitsers er vóór waren. In 1604 werden de Hongaren,
Polen (zelfs !), Fransen, Engelsen, Schotten, Spanjaarden en nog anderen
rustig tot de Duitse natie gerekend te behoren. Men komt er dan wel
eerlijk voor uit, dat de natie alle ultramontanen wilde omvatten 78 . Vanuit
dit standpunt beweerden de Duitsers, dat reeds vanaf ι ξ£з beide ultra
montaanse consiliariaten in hun handen hadden berust.
Een beetje pretentieus was deze bewering wel en zelfs onjuist.
Inderdaad hadden bijna alle protestantse en verdraagzaam-katholieke ul
tramontanen zich bij de Duitse natie aangesloten. Maar enkele lieden van
boven de Alpen hielden zich afzijdig. Dat zullen voor een deel de Belgen
geweest zijn, mogen we veronderstellen, maar dat waren zeker de Polen.
Bij de artisten kon de Duitse consiliarius in 1604 mooi schrijven, dat
ook de Polen tot zijn natie behoorden, maar dat kwam dan, doordat
dezen binnen de universitaire natie van ultramontanen niets en de Duit
sers alles te vertellen hadden: bij de artisten telden de Polen gewoon
niet meer mee. Zo heel erg was dat niet voor hen, want de Poolse
juristen en artisten samen hadden in 1 ^9 2 hetzelfde initiatief genomen,
waarbij de Duitsers sinds 154.6 zo wel gevaren waren, en hadden een
vereniging opgericht met eigen statuten, bestuur, kas en ma trikei 7 ' . Het
loonde de moeite. Vanaf 1560 waren jaarlijks ongeveer 70 studenten uit
Polen te Padua komen studeren, vooral juristen, maar na 1600 ook in
groten getale artisten 8 0 , al kwamen dezen niet tot een zelfstandige or
ganisatie zoals bij de Duitsers het geval was. In 1^92 kon de matrikel
beginnen met een totaal van 87 inschrijvingen 81 , een behoorlijk aantal.
De Polen hadden niet minder pretenties dan de Duitsers. Hun matrikel
is een juweel van een foliant, feestelijk verlucht met de wapens der heren
bestuursleden en met de prachtigste miniaturen. De Polen hadden ook
een eigen graf nergens anders dan in de Sant'Antonio, „Il Santo" zelf,
waar ze tevens een eigen altaar van hun Stanislaus bezaten 8 2 .
Dat laatste was iets, wat de Duitse naties niet hadden, een eigen
altaar, en dat verklaart enigszins, waarom de Polen weigerden zich bij de
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Duitsers aan te sluiten en waarom ze voortdurend met hen overhoop
lagen. De Poolse studenten te Padua waren rechtuit en heet katholiek en,
terwijl in de Duitse naties de religie niet werd aangeroerd, had de Poolse
een bij uitstek godsdienstig karakter 8 3 . Dit had tot gevolg, dat de Polen
de Italianen nader stonden dan de Duitsers : Italianen en Polen konden
het heel goed samen vinden. Misschien dat deze sympathie geboren was
tijdens het bezoek te Padua in ι ςςβ van de Poolse koningin, Bona Sforza
di Aragon, dochter van Giovanni Galeazzo, hertog van Milaan en Isabella
van Aragon 8 4 . Belangrijker was, dat in Polen sinds I J Í T , na de synode
van Piotrkow, onder Stanislaus Hosius serieus werk gemaakt was van het
katholiek herstel. Dit demonstreerde zich zelfs te Padua. Kerkelijke instanties tot in Rome toonden grote liefde voor deze trouwe katholieken
uit die verre hoek van Europa. Pius V klaagde er tegenover Paolo Tiepolo
over, dat de Poolse studenten te Padua door hun omgang met de Duitsers
vaak tot het Lutheranisme gebracht werden^. Dat gebeurde dan tijdens
heel kortstondige periodes van vrienschappclijk contact. Meestal heerste
tussen die twee partijen haat en nijd.
In ι £90 was het weer eens helemaal mis geweest en er had zelfs
bloed gevloeid, zodat de praetor tussen beide kwam : er moest nu maar
eens een einde komen aan de eeuwige wrijvingen. Er werden over en
weer verzoenende brieven geschreven en tenslotte zou in een plechtige
zitting weer eens vrede worden gesloten. Het meest opmerkelijke bij
dit geval is de houding van een aantal andere naties, die zelf niet direct
bij de twist betrokken waren, maar zich ter verhoging van de plechtig
heid en als getuigen bij het accoord rond de twee partijen moesten op
stellen. Enkele Fransen, die nog even te voren, tijdens het conflict zelf,
hadden verklaard, dat de Polen het niet waard waren om er de vriend
schap met de Duitsers voor op te geven, schaarden zich toch aan de kant
van de Polen. De Trentenaren deden dat eveneens, maar die hadden
tevoren keurig laten weten, dat zij niet werkelijk de zaak der Polen aan
hingen, maar zich in het openbaar van de Duitsers wilden distantieren,
omdat sommigen van hen door de Jezuïeten bij de praetor waren aangeklaagd, nescio quas causas, schreef de Duitse consiliarius in de acta 86 .
Dat is sterk ! Waarom zouden Jezuïeten Trentenaren bij het openbaar
gezag aanklagen en waarom zouden de aangeklaagden daarom juist niet
de zijde van de Duitsers kiezen, zich evenmin van stellingname onthouden
maar zich uitgerekend bij de Polen voegen, wat ze de jure niet eens konden
en waarvoor ze speciaal toestemming aan de rector hadden gevraagd?
De Tridentijnen vonden het zelf tegenover de Duitsers erg pijnlijk en
hadden van te voren al excuus aangeboden met daarbij een verwijzing
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naar de steun, die ze de Duitsers tijdens het conflict spontaan hadden
geboden. En de Duitse consiliarius zou werkelijk niet weten, waarom
de Tridentijnen door de Jezuïeten waren aangeklaagd? Het is weer de
bekende Duitse vaagheid en we mogen veilig aanvullen : de Tridentijnen,
aangeklaagd door de Jezuïeten, wilden zich tegenover de praetor niet
compromitteren met de Duitsers, die algemeen voor ketters en Lutheranen doorgingen. Zij wilden zich in deze omstandigheden evenmin afzijdig houden, maar schaarden zich uitdrukkelijk achter de Polen, niet
uit overtuiging maar uit opportunisme. De Duitsers bleken alle begrip
te hebben voor de lastige situatie, waarin hun Trentse broeders verkeerden, want de annalen laten zich op geen enkele wijze bitter uit over dit
„verraad". Als de Trentenaren zich een vervolging om de religie konden
besparen door zich eens in het openbaar met de Polen te laten zien,
wilden de Duitsers hierom de goede betrekkingen niet verbreken. Zoals
het verkeren in de buurt van de Duitse natie iemand in de ogen van de
kerkelijke autoriteiten verdacht maakte, zo was omgang met de Polen
een bewijs van onverdachte orthodoxie en erkende ijver voor de Roomse
godsdienst.
Niet alleen hun fervent katholicisme dreef de Polen in het harnas
als voor een kruistocht tegen de ketterse en half-ketterse Duitsers. Hun
twisten sproten ten dele voort uit een normale rivaliteit tussen de twee
belangrijkste contingenten der ultramontanen om de eerste plaats. Die
was gegarandeerd voor de Duitsers en misschien dat de Polen daardoor
eerder tot hun religieus fanatisme kwamen om tenminste in de ogen van
de Italianen een streepje voor te hebben. Jammer genoeg voor hen
brachten de Venetiaanse autoriteiten maar heel weinig sympathie op voor
dit fanatisme. Zo werd de positie van de Polen aan het studium er alleen
maar ongunstiger op, temeer daar de Duitsers met hun verdraagzaamheid
niet slechts de regering voor zich innamen maar ook vele ultramontanen.
De naties waakten er ijverig voor, dat geen getwist over godsdienst de
interne rust kon verstoren. Het is typisch, hoe weinig moeite daarvoor
nodig was. Vond het gezelschap Noordeuropeanen, dat de Duitse naties
uitmaakte, dat er reeds voldoende over de religies gestreden was en werd ?
Of had men helemaal geen behoefte aan bekvechterij over deze precaire
zaken, die ieder tenslotte voor zichzelf moest beslissen? Het valt moeilijk
uit te maken.
Wel werd het officieel zinloos en gevaarlijk genoemd om over
theologische kwesties te redeneren. Te gemakkelijk verviel men in onrechtzinnigheden en het was in elk opzicht veiliger zich niet op het
glibberige terrein der theologie te wagen, ondanks de vermaning uit de
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H. Schrift, dat men bereid moest zijn getuigenis af te leggen van zijn
geloof87. Het was de leden van de Duitse naties statutair verboden over
geloofszaken te disputeren, zoals zij ook werden gemaand zich in de
kerken — waar zij dus kennelijk wel kwamen ! — te houden aan de plaatselijke gewoonten, zich in het privé-leven modest te gedragen en zich te
onthouden van alles wat aanstoot kon geven 88 . Het zijn allemaal vage,
vooral practische richtlijnen, waarbij dogmatische verschillen onaangeroerd en onvermeld blijven. Men krijgt de indruk, dat het cuius regio...
door de ultramontaanse studenten inzoverre als principe werd aanvaard,
dat ieder voor de beleving van zijn godsdienst zich gewillig aanpaste bij
de plaatselijk heersende vormen, omdat deze met de innerlijke overtuiging weinig te maken hadden en de mens in zijn geweten vrij lieten.
Aan hun uiterlijk gedrag kon men de Duitse katholieken en protestanten
te Padua niet onderscheiden. Zij leefden vredig en verdraagzaam samen
in een soort van oecumenische schuilkerk.
Alleen tengevolge van het optreden van zekere Cnoglerus in 1614
dreigde de godsdienst verdeeldheid te zaaien. Het was een schandaal erger
dan ooit had plaatsgevonden, verklaarde een Duitse pedel met veertien
dienstjaren 89 . Quirinus Cnoglerus, een Oostenrijks artist en strijdbaar
katholiek, had het opeens niet langer kunnen aanzien, dat zijns geloofsgenoten zo vreedzaam optrokken met de protestanten, wat zijn inziens
hierop neerkwam, dat het katholicisme werd onderdrukt. Op ι ς februari
schreef hij een brief aan de Duitse consiliarius, waarin hij ronduit ver
klaarde zich er niet over te zullen schamen, als hij een splitsing in de
natie veroorzaakte, omdat hij slechts het katholieke deel ervan erkende.
Dat was nog alleen maar de ouverture. Cnoglerus betoogde verder, dat
de katholieken door het ketters element steeds meer werden uitge
schakeld, simpel met een meerderheid van stemmen, zodat zij in de
toekomst wel helemaal niets meer te zeggen zouden hebben. Hij riep de
katholieken op om zich te verzetten tegen de protestantse dwingelandij
0
en kondigde aan, dat hij een beroep zou doen op de universiteit« . Het
is merkwaardig, dat volgens Cnoglerus het protestantse part der natie
meer stemmen had dan het katholieke. In feite kan dat nauwelijks het
geval geweest zijn, daar de natie haar leden voor een belangrijk deel uit
de katholieke landen van het Rijk recruteerde. Hielden deze katholieken
zich soms wat afzijdig of was het zo, dat zij zich in Quirinus' ogen te
Padua gedroegen als onvervalste protestanten? Cnoglerus' dreiging om
de universiteit erbij te slepen hield verband met de pogingen der Duitse
artisten om van de Venetiaanse regering faciliteiten te verkrijgen inzake
de nog altijd voorgeschreven geloofseed bij de promotie. Op 28 januari
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van dat jaar was, na langdurige besprekingen binnen de Duitse natie en
met Cremoninus, de universiteit accoord gegaan met het besluit een
gezantschap naar Venetië te zenden. Twee Duitse dissenters hadden na
de vergadering Cnoglerus opgezocht en op de hoogte gesteld van de vergevorderde status der plannen» 1 .
De brief van de Oostenrijker kwam op dat moment uiterst ongelegen. Juist nu de natie naar buiten als een gesloten eenheid wilde optreden en er op uit was de kwestie van de geloofseed zoveel mogelijk los
van alle geloofsverschillen te behandelen, kwam Cnoglerus een knuppel
in het hoenderhok werpen. Veel succes had hij niet. Behalve dat hij in
de natie nauwelijks steun vond, bleek ook de Paduaanse en Venetiaanse
overheid niet gediend te zijn van een geschil, waarin de godsdienstverschillen werden uitgespeeld. Reeds dadelijk na ontvangst van de brief
hadden de twee consiliarii met de procuratores en warempel ook weer
met Cremoninus overleg gepleegd en waren vervolgens met een schrijven
van Cremoninus en met de omstreden brief naar de praetor gestapt. Deze
trok een heel ernstig gezicht en nam de brief met het commentaar van
Cremoninus in bewaring om hierover eerst contact in Venetië op te
nemen. Dat was allemaal precies wat het bestuur wilde en wat niet de
bedoeling van Cnoglerus was geweest. Deze had gehoopt, dat zijn brief
dadelijk in de natie zou zijn voorgelezen; hij zou daar ongetwijfeld verwarring gesticht en aanhang gevonden hebben. Nu konden zijn tegenstanders tijd winnen, stemming kweken en tevens vernemen, hoe men in
Venetië reageerde.
De reactie had voor de Duitse artisten niet gunstiger kunnen zijn.
Op 9 april kwam antwoord uit Venetië : de Raad van Tien — het geval
was dus op hoog niveau behandeld — had besloten, dat Cnoglerus binnen
24 uur Padua zou moeten verlaten, evenwel pas na een definitieve veroordeling door de Duitse natie. Deze kwam op 23 april in de Santa Sofia
bijeen. Eerst werden de nieuwe procuratores geïnstalleerd; een routinekwestie. Maar reeds bij de uitschrijving van de vergadering was opvallend
veel gesproken over de hechte eenheid, die de natie vanaf haar oprichting
in 1 £53 had gekend, en er was gezinspeeld op troebelen, die haar nu in
katholieke en protestantse helften dreigden te verdelen, zodat het tweede
punt van de agenda veel meer interesse kreeg. Dit betrof een uitbreiding
van de statuten met het befaamde, reeds in ander verband en hier in de
context van 1614 weergegeven artikel: poena turbatorum: Ritus esto
unicuique suus nee alter alterum ¡acessat : sit reus infamiae si quis ob idjactiones
tentet, aut quovis praetextu in natione turbas moveat92. Dit artikel doelde
regelrecht op Cnoglerus, maar het was tactisch van het bestuur om de
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kwestie eerst zo in het algemeen te stellen. De voorgestelde aanvulling
der statuten werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee Cnoglerus bij voorbaat reeds veroordeeld was. Toen zijn brief ten slotte op
tafel kwam, fungeerde deze slechts als bezwarend materiaal in een proces,
dat snel afgewerkt kon worden : de consiliarius had de hele natie en alle
autoriteiten achter zich. Cnoglerus werd uit de natie gebannen en moest
dientengevolge onmiddellijk Padua verlaten. Het loont de moeite om
hem even te volgen. Vanuit Padua is hij waarschijnlijk linea recta naar
Bologna getogen. Twee jaar later, in 1616 verzocht de Duitse consiliarius
aldaar zijn Paduaanse collega om inlichtingen over Quirinus, die waar
schijnlijk ook te Bologna in de Duitse natie onrust zaaide« з. Of hij weder
om werd verbannen, is niet zeker. In 1621 vertoeft hij nog steeds in
Italië en wel te Pisa, waar hij, nu als doctor theologiae, medicinae et
philosphiae, optreedt als getuige voor zekere Balthasar Seldenreich«·*.
We zijn echter bij de beschrijving van de interne situatie enigszins
vooruitgelopen op de verhoudingen van de Duitse naties ten opzichte
van de universiteiten. In 1609 waren deze in belangrijke mate gewijzigd.
De eindeloze reeks van geschillen, die een gevolg waren van de verouderde universitaire statuten en van de onoverbrugbaar geworden kloof tussen
de landen der Reformatie en der Contra-Reformatie, had de Duitsers
doen inzien, dat het beter was zich los te maken van de universiteiten.
Er gingen reeds geruime tijd geruchten, dat de Duitse naties zich volledig
wilden afscheiden, zodat de Duitse consiliarii, zowel bij de juristen als
de artisten, het nodig achtten de leden voor te lichten over wat er
precies in hogere regionen uitgebroed werd. Men bedoelde geen volledige breuk, want daar was niemand mee gebaat, maar een gedeeltelijke
zelfstandigheid zou nut kunnen hebben, alhoewel men de zaak nog eens
rustig moest overwegen en van alle kanten bekijken teneinde niet over
één nacht ijs te gaan, alvorens bij Doge en Senaat stappen te ondernemen.
Men besloot eerst bij de Duitsers in Siena te informeren, hoe zij zich van
de Academie hadden losgemaakt. Ondertussen diepte men uit de eigen
bibliotheek de privileges op, die te Bologna aan de Duitsers waren verleend's.
Dit informeren in Siena verdient enige aandacht. Overal aan de
Italiaanse studia was in de tweede helft van de zestiende eeuw het Duitse
element sterk toegenomen, zodat de oude voorzieningen en organisaties
voor hen niet langer voldeden : ze sprongen overal uit de band. In Perugia
hadden Duitse en Franse studenten en handwerkslieden lange tijd één
broederschap uitgemaakt. In de loop der zestiende eeuw waren eerst de
handwerkers uitgestoten en vervolgens, in 1^99, de Franse door de
62

Duitse studenten, die kennelijk steeds meer ruimte nodig hadden' 6 . In
Bologna was de Duitse natie oeroud; haar acta beginnen in het jaar 128997.
In 1 562 echter waren de Duitsers uit Bologna opgebroken in woede over
geschonden rechten, waarbij de religie een rol gespeeld schijnt te hebben« 8 . Een groot deel van hen was toen in Padua terecht gekomen, vanwaar zij echter in 1576 terugkeerden naar Bologna om er een nieuw
leven te beginnen", naar men mag aannemen, onder gunstiger voorwaarden, vastgelegd in privileges, waarvan de Duitsers te Padua in 1609
copieën uit hun bibliotheek wilden raadplegen. In Siena had het Duitse
element in 1574 het plan opgevat zich hechter te gaan organiseren,
waarbij de Duitse naties te Padua en die aan andere Italiaanse en Franse
studia tot voorbeeld dienden. In dat jaar werden er voor het eerst een
consiliarius en procuratores gekozen en er bestond zoiets als statuten.
Een jaar later werden pogingen ondernomen om van de Toscaanse regering erkenning te verkrijgen van de privileges en statuten, zoals die
reeds onder het Sienese bewind hadden bestaan. De Duitsers zochten via
relaties groothertog Frans I te bewerken en probeerden zelfs aartshertog
Karel van Stiermarken, de broer van keizer Maximiliaan II, en Karels
zoon, aarthertog Ferdinand, de latere keizer, voor hen ten beste te laten
spreken. Wellicht liep deze correspondentie over baron Georg van
Herberstein, een hoge ambtenaar aan het aartshertogelij к hof, van wie
drie zonen in Siena studeerden. Een van hen, Bernhard, was in ι ςγς zelfs
consiliarius geworden 1 0 0 . Terloops zij vermeld, dat twee Herbersteintjes, neven van de Sienese wellicht, te Padua hadden gestudeerd, waar
zij in moeilijkheden met de bisschop waren geraakt vanwege hun van
ketterij verdachte gouverneur Weydacher. Hun vader, Caspar von Her
berstein, eveneens aan het hof te Graz verbonden als Magister Curiae, en
tenslotte aartshertog Karel zelf hadden bij die gelegenheid gecorrespon
deerd met de Paduaanse bisschop 1 0 1 . Maar dit alles komt nog nader ter
sprake. In elk geval heeft de toekomstige keizer Ferdinand bij Frans I
van Toscane voor de Duitse Sienezen ten beste gesproken. Dezen ver
kregen inderdaad hun privileges bevestigd en naderhand in 1608, 162 1
en 1628 nogmaals bekrachtigd. De informaties van hun landgenoten uit
Padua zullen betrekking gehad hebben op deze voorrechten, die kennelijk
verder gingen dan die, welke de Duitsers tot dan toe onder het Venetiaanse bewind hadden genoten.
Te Padua troffen de Duitsers allerlei voorbereidingen voor een pe
titie bij Doge en Senaat om groter onafhankelijkheid van de universiteiten.
De Duitse juristenconsiliarius, von Schayr, was de grote drijver op de
achtergrond. Hij liet een lijst samenstellen van alle onrecht, dat de natie
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door de universiteit was aangedaan, om het verzoek in Venetië pakkend
te kunnen illustreren. De universiteiten volgden ondertussen met argwaan het Duitse doen en laten. Bij de artisten werd tot driemaal toe
vergaderd, zonder dat de Duitse consiliarius was uitgenodigd. Deze zou
toch niet verschenen zijn, zolang hij geen zekerheid had over de plannen
bij de juristen 102 . Daar liep de spanning tussen Duitse natie en universiteit nog eens hoog op, doordat de Duitsers, van de hoge toren blazend,
de stem van de Spaanse natie opeisten onder dreiging anders de vergadering te verlaten 103 . Wat zit hier achter? Werd hier alleen comedie
gespeeld om een incident uit te lokken, of meenden de Duitsers in 1609
werkelijk opeens serieus, dat de Spaanse stem hun toekwam?
Toen tenslotte consiliarius von Schayr antwoord uit Siena had ontvangen en wist, hoe de Duitsers daar te werk waren gegaan, werd door
de juristen besloten een gezantschap naar Venetië te zenden, bestaande
uit de voornaamste leden van beide naties, om de doge het volgende te
verzoeken :
1. bevestiging van de eigen statuten ;
2. het recht om eigen matriculae te voeren, los van de universitaire ;
3. permissie om uit de universiteitsvergadering weg te mogen blijven,
wanneer aanwezigheid de kans op beledigingen inhield.
Deze punten werden met de privileges der Duitsers uit Siena in een
soort verzoekschrift samengevat en op 22 mei, even voor het avondeten,
aan de consiliarius van de artisten ter lezing voorgelegd met de mededeling, dat het gezantschap der juristen de volgende ochtend al naar
Venetië wilde vertrekken. De consiliarius merkte op, dat het dan nog
maar kort dag was en hij riep in allerijl zijn artisten bijeen. Er werd
besloten, dat de consiliarius en twee leden zouden meegaan; meer kon
de schatkist niet opbrengen 10 *.
Het gezantschap van juristen en artisten vertrok inderdaad op 23
mei uit Padua. De dag daarop voer men met veel vertoon in een stuk of
acht gondels naar het paleis van de keizerlijke legaat aan de Lagune,
Fugger, die de Duitse studenten gastvrij ontving. Von Schayr voerde op
meesterlijke wijze het woord en haalde Fugger gemakkelijk over het
gezelschap bij de doge te introduceren. Dat bleek echter niet zo gemakkelijk, want de studenten, die de legaat tot in het paleis van de doge
hadden begeleid, zagen zich plotseling de weg versperd en werden niet
toegelaten in het heilige der heiligen. Men bleef niet bij de pakken neerzitten maar probeerde het nu eens via Andrea Morosini, een der Riformatori van het studium. Ditmaal wist men wel tot de doge, Leonardo
Dona, door te dringen. De artistenconsiliarius is geïmponeerd geweest
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door de wijze, waarop zijn collega von Schayr voor dit hoogste gezag de
Duitse belangen bepleitte. Zijn verslag in de acta getuigt van oprechte
bewondering. De doge had in het Italiaans geantwoord, dat hij voor de
Duitsers zou doen zoveel hij kon zonder de Republiek of Staat in moeilijkheden te brengen, want hij wist uit de tijd dat hij zelf te Padua had
gestudeerd, dat de Duitsers zeer redelijk en billijk in hun verlangens
waren, zeer bescheiden van aard en dat zij zich meer dan welke natie
ook toelegden op de studie en andere oefeningen. De Republiek had
zich altijd zeer vereerd gevoeld met de aanwezigheid en de vriendschap
der Duitsers. Na deze woorden van de doge, die men moet nemen voor
wat ze zijn, konden de Duitsers met de mond vol stroop en het hart vol
vol hoop naar Padua terugkeren. Twee zaakgelastigden bleven te Venetië
achter 1 «.
De universiteiten hadden ondertussen niet stil gezeten. De syndicus
der juristen, de Vicentijn Giulio Porro, had op 9 mei de heren Riformatori dello Studio reeds ingelicht over de plannen van de Duitsers; de
syndicus deed een beroep op de Riformatori toch niets te overleggen of
te besluiten zonder eerst de argumenten van de kant van de universiteit
gehoord te hebben. De kwestie was van groot belang, niet alleen voor
de universiteiten, maar voor het hele studium, dat in een bedenkelijke
situatie zou geraken, als de andere ultramontaanse naties de Duitsers
gingen navolgen1 o 6 . De Riformatori hebben de syndicus gerust gesteld :
ze zouden niets besluiten alvorens alle partijen gehoord te hebben. Op
1 juni echter meende Giulio Porro de Riformatori veiligheidshalve aan
deze toezegging te moeten herinneren. Het duurde ook wel lang, voordat
de universiteit een gezantschap had samengesteld, dat in Venetië de
Duitse plannen moest verijdelen. Op 7 juni werden de leden aangewezen :
volgens de acta van de universiteit een Pool, een Engelsman, een Bourgondiër en een Schot, alle vier comiliarii 10 ?. Waarschijnlijk is dit het
gezantschap geweest, waarover de acta der Duitse artisten spreken en
dat tenslotte met de syndicus der juristen op 13 juni naar Venetië vertrok. Nu heet het echter te bestaan uit een Galliër, een Pool en een
Citramontaan 108 . De Engelse en Schotse consiliarius hebben zich dus op
het laatste moment gedistantieerd van deze anti-Duitse onderneming.
Ze hadden ook een kleine week bedenktijd gehad : de universiteit toonde
niet de voortvarendheid in handelen, die de Duitsers kenmerkt. De actie
vanuit de universiteit sleepte een beetje. De acta der Natio Germanica
Artistarum doen het voorkomen, alsof het verzet vanuit de universiteit
vooral het werk was van de Vicentijnse syndicus.
Hoe het ook zij, dit gezantschap van universi tei tswege betekende
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voor de Duitsers een uitdaging, zodat de onvermoeibare von Schayr met
zijn vice-consiliarius - bij de Duitse juristen ook wel syndicus genoemd —
onmiddellijk naar Venetië volgde. Daar had intussen de keizerlijke legaat
nog eens een goed woordje voor zijn landgenoten gedaan 10 ». Op 16 juni
werd de kwestie vóór de Riformatori beslist ten gunste van de Duitsers
en de eveneens aanwezige tegenpartij kon slechts beschaamd afdruipen.
De Duitse statuten werden goedgekeurd : het werd hun toegestaan voortaan alleen in de eigen matrikel in te schrijven, op voorwaarde dat deze
om de drie maanden aan de notaris van de universiteit zou worden overlegd, opdat deze er afschriften voor de universiteit van kon maken, en
tenslotte mochten de Duitsers uit de vergadering van de universiteit
wegblijven zonder boete op te lopen, indien ze konden voorzien, dat ze
er alleen maar zouden verschijnen om beledigingen in ontvangst te nemen.
Wat voor beledigingen? Betreffende hun „ketters" of merkwaardig katholiek geloof? Het wordt nergens met zoveel woorden gezegd, maar
men mag aannemen, dat de Duitsers hierover menig lelijk woord te
slikken kregen.
Het enthousiasme van de Duitsers was groot. Jubelend vonden ze
geen woorden genoeg voor deze overwinning. Op 23 juli werd de toezeggingvan de Riformatori bekrachtigd door een privilege van de doge 1 1 0 .
De dag tevoren was door de Riformatori aan de Rettori van Padua bericht, dat de Senaat had besloten de statuten van de Duitse naties goed
te keuren en vervolgens, dat de Rettori de Duitse consiliarius hiervan
mondeling alvast op de hoogte moesten stellen met de vermelding, dat
ook de andere verzoeken waren ingewilligd en het diploma zou volgen.
De Rettori werden inmiddels verzocht ervoor te waken, dat de Duitsers
geen onrecht aangedaan zou worden. Het schrijven van de Riformatori
was ondertekend door Marc'Antonio Memmo, Antonius Priolus en Andreas Maurocenus 1 • *. Hiermee was een einde gekomen aan een binding,
die een bron van twisten was gebleken. De Duitsers hadden voortaan
evenveel met de universiteiten te maken, als ze zelf wenselijk vonden.
Nu de Duitse studenten niet meer hoefden in te schrijven in de matrikels
van de universiteiten, waren deze van een deel van hun vaste inkomsten
beroofd. Er werd een beroep op Venetië gedaan en met succes: de Senaat
voteerde op 4 februari 1610 2 ς dukaten aan elke universiteit voor vijf
jaar in verband met de gestegen uitgaven en met de privileges, onlangs
aan de Duitsers verleend 1 1 2 . In 1616 zou deze subsidie opnieuw door de
Senaat worden toegekend' • 3 .
Het triomfjaar 1609 betekende voor de Duitsers het eindpunt van
een jarenlange evolutie. Voortaan konden zij te Padua in ongestoorde
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vrijheid leven, naar eigen trant, volgens eigen principes. Misschien was
de Senaat opgelucht na deze beslissing, die een einde zou maken aan
zoveel universitaire troebelen en die overigens niet veel meer inhield
dan een formele bevestiging van de bestaande toestand. De vrees, die
vooral bij de juristen had bestaan, dat alle ultramontanen zich zouden
willen afscheiden, bleek overdreven. Bij de universiteitsverkiezingen op
7 augustus van datzelfde jaar nog hadden de Duitsers al gebruik gemaakt
van hun pas verkregen recht door zich te verontschuldigen en de vergadering te verlaten; ze hadden weinig belang bij wat daar uitgebroed en
wellicht over hen gezegd werd. Hun onderstelling was juist. Tijdens die
vergadering immers vonden de Polen, natuurlijk de Polen, het nodig om
te verklaren, dat zij de privileges, onlangs aan de Duitsers, Bohemen en
Hongaren verleend, betreurden, dat zij samen met andere ultramontaanse
naties, trouw als altijd, ter vergadering waren gekomen en dat zij zich
bepaald niet van de universiteit wilden distantiëren 11 *; wel van de Duitsers en daartoe waren in het verleden voldoende aanleidingen gegeven.
Dat was waar.
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III. VAN S T U D E N T E N EN K E T T E R J A G E R S

Д Ihoewel de studenten in de zestiende eeuw binnen hun universiteiten
nog steeds een tamelijk gesloten maatschappij vormden, ontging het
de kerkelijke instanties niet, dat er aan de rechtzinnigheid van vele Duit
sers te Padua iets mankeerde. Het lag voor de hand te veronderstellen,
dat de zonen niet veel verschilden van hun vaders, die in het Noorden de
leer van Luther aanhingen; de wrijvingen tussen de Duitse naties en de
universiteiten konden het vermoeden alleen maar bevestigen. Reeds in
ιςςς had fra Michele Ghislieri, de latere paus Pius V, toen werkzaam
bij de Romeinse Inquisitie, de Venetiaanse ambassadeur, Domenico Mo
rosini, er op attent gemaakt, dat te Padua een Lutheraanse Duitser rector
was geworden tegen alle voorschriften in en dat er onder de Duitse en
Engelse studenten ongeveer een vierduizend rondliepen, die leefden als
ketters 1 . Dit enorme getal zal wel even overdreven geweest zijn als de
bijna instinctieve angst van het H. Officie, dat het onkruid van de ketterij
het geloof der getrouwen onvermijdelijk moest verstikken.
Nu kwam te Padua rond ι ς ς ς het gevaar niet alleen van de kant van
de studenten. Er doceerde zekere Matteo Gribaldi Mofa, een rechts
geleerde, die op verdachte wijze juist door niet-Italiaanse studenten werd
gefrequenteerd. Men schijnt vanuit Rome hevig tegen deze jurist gerea
geerd te hebben, want de Venetiaanse regering zag zich genoopt hem te
laten gaan z . De Serenissima kon het zich kennelijk niet veroorloven, dat
deze professor in staatsdienst en op Staatskosten een kring van protes
tanten om zich heen verzamelde en ijverig contacten onderhield met de
reformatorische leiders te Genève, Bazel, Bern en Zürich. Mofa is vanuit
Padua naar Duitsland gegaan.
Het was allerminst de gewoonte van de zonen van San Marco om
gedwee te luisteren naar de opvolgers van St. Petrus, zeker niet waar het
de gang van zaken aan het Paduaanse studium betrof. Venetië had tegenover de pausen altijd een grote mate van zelfstandigheid bewaard en duldde
geen inmenging van de kerk binnen het dominium 3 . Dit was een oude
traditie, voor een deel voortgesproten uit de toevalligheid, dat de Lagune
nooit deel heeft uitgemaakt van het Rijk van Karel de Grote en gespaard
is gebleven voor de erfenis daarvan : het conflict tussen keizer- en pausschap. De theorie van de twee zwaarden was in Venetië wel bekend.
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maar dan niet in de opvatting, die sinds Bonifacius Vili te Rome gold.
De Venetianen waren van mening, dat ze niet beide Petrus in handen
waren gelegd, maar door God regelrecht aan de kerkelijke én de wereldlijke overheid waren toevertrouwd. De Venetiaanse regering bleef trouw
aan deze exegese, was ten volle bereid met de kerk samen te werken,
maar hield haar eigen zwaard stijf omklemd. Dat ging dikwijls gepaard
met uiteenzettingen over en weer.
Toen bleek, dat de lust tot hervorming ook Italianen kon bezielen,
en dat de ketterij op Italiaanse bodem gevaarlijk wortel begon te schieten,
nam men te Rome het initiatief tot reorganisatie en centralisatie van het
inquisitieapparaat. Op 4 juli 1^42 riep Paulus III de Romeinse Inquisitie
in het leven: een college van zes, later meer, kardinalen, speciaal belast
met de actie tegen de ketters en voorzien van ruime volmachten. In
korte tijd wist deze Romeinse Inquisitie de ketterbestrijding in een groot
deel van Italië onder haar leiding en toezicht te brengen·*.
Aan de Reformatie in Italië is nog weinig aandacht besteed. Reeds
in І £ І 9 waren in Pavia, bij Calvi, diverse geschriften van Luther en

Melanchton gedrukt. In i£2o was er te Venetië al grote belangstelling
voor geschriften van Luthers. De handelsstad aan de Lagune moest haast
qualitate qua met de nieuwe leer in aanraking komen. In ι ςίβ klaagde
de Patriarch in het College over het grote aantal ketters en Lutheranen,
terwijl in 1528 Luther zelf zijn vreugde uitte over de verbreiding, die
het Woord Gods te Venetië vond 6 . De stad bleef tot grote ergernis van
de pausen het centrum, vanwaaruit ketterse boeken over het Italiaanse
land verspreid werden. De onophoudelijke acties van Rome tegen de
verspreiding van deze lectuur en de pogingen tot het opstellen van een
Index kwamen voort uit grote bezorgdheid.
Veel aandacht werd er door de Romeinse Inquisitie gewijd aan de
reformatorische infiltratie uit het Noorden, zoals ook naderhand de gevallen van ketterij op Italiaanse bodem meestal in verband gebracht zijn
met Lutherse boeken of predikanten, zonder dat voldoende aandacht
geschonken werd aan het oorspronkelijk-Italiaanse in de beweging. Nu
kan men nauwelijks spreken van een Italiaanse Reformatie, omdat dezelfde religieuze stroming, die in het Noorden van Europa tot de vestiging van eigen kerken op reformatorische grondslag leidde, in Italië
zeer irenisch gezind bleef en ook nooit de kans kreeg voldoende geestdriftigen te verwerven om een afscheiding in een eigen kerk mogelijk te
maken. De „Evangelische" beweging in Italië heeft nooit brede lagen van
de bevolking kunnen beroeren. Zij bleef beperkt tot de upper-ten van
slechts enkele steden'.
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Een belangrijk centrum voor het Italiaans „Evangelisme" was Napels.
Hier had de Spanjaard Juan de Valdès — hij leefde van ± 1490 tot 1 $41 —
een kring van maatschappelijk uitgelezenenomzichheenverzameld, waaronder Bernardino Ochino, generaal van de Capucijnen, die naderhand,
verdacht van ketterij, uit Italië vluchtte, Camesecchi, die in 1^67 na een
geruchtmakend proces te Rome werd veroordeeld en vervolgens verbrand, de humanist Marc'Antonio Flaminio en ook een aantal hoogadelijke dames, zoals de schone en kuise Giulia Gonzaga, hertogin van Fondi,
Maria di Aragon, markiezin van Vasto, haar zuster Giovanna, gehuwd
met Ascanio Colonna, Clarice Orsini, Roberta Caraffa en heel wat anderen 8 . Door haar relaties met de hoogste Romeinse kringen was deze
groep rond de Valdès vrijwel onaantastbaar. Datzelfde gold voor de
„ketters" in het Ferrarese gebied, die alle bescherming genoten van hun
vorstin Renata di Francia«, een tijd lang zelfs gastvrouwe van Calvijn10.
Uit Lucca daarentegen, waar vooral de kanunniken van de San Frediano
de Evangelische beweging waren toegedaan, moesten achttien religieuzen
vluchten voor de Inquisitie1 ' . Ook kardinalen behoorden tot de aanhangers van deze beweging, zoals de kardinalen Contarini, Pole en Seripando,
die weer hun contacten hadden over heel Italië en bijvoorbeeld met
Michelangelo 12 .
Zo werden er in diverse hoeken van Italië groepen gevonden, die
zich aan de hand van het Evangelie wilden toeleggen op een hervorming
van het innerlijk der mensen, meer dan op een hervorming van het
uiterlijk der kerk. Zij inspireerden zich bijzonder op Paulus en op Augustinus. De nadruk viel op het geloof in het Woord van Christus ; theologie
was minder belangrijk. Parallellen met de Reformatoren uit het Noorden
waren gemakkelijk aan te tonen en daarmee was op den duur vervolging
onafwendbaar geworden. De Romeinse Inquisitie is zonder veel moeite
erin geslaagd deze enkele dissenters te isoleren. Meestal waren ze onmiddellijk bereid tegenover de Inquisiteurs alles terug te nemen, wat ze
mogelijk aan onrechtzinnigs hadden geleerd, zonder dat dit overigens
veel aan hun inwendige overtuiging behoefde te veranderen. Zo ze in
Italië bleven, leefden ze in het vervolg zeer voorzichtig en teruggetrokken. Vaak evenwel verdwenen ze ongemerkt naar het buitenland, bij
voorkeur naar Zwitserland.
Het Venetiaanse part van Italië evenwel baarde de Romeinse Inquisitie de meeste zorgen en juist daar vermocht zij het minst uit te
richten. Het was in het Venetiaanse rechtssysteem ondenkbaar, dat binnen het eigen territoir een ander dan een Venetiaans hof procedeerde en
vonnis wees. De Inquisitie was er van oudsher zo geregeld, bij concordaat
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van 1289, dat het Inquisitietribunaal niets kon ondernemen zonder de
aanwezigheid van afgevaardigden van het wereldlijk gezag, de zogenaamde
Savi dell'Eresia 13 . De enige taak van de kerk was uit te maken, wat wel
en wat niet voor ketters moest doorgaan. De Inquisitie viel verder volledig onder het toezicht van de doge, was regeringszaak en werd bekostigd uit de openbare schatkist 14 . Bij de uitbreiding van het dominium
op het vasteland van Italië, de „Terraferma", werd in de nieuw verworven
gebieden deze Venetiaanse Inquisitie ingevoerd 15 . Bij elk proces bleef de
aanwezigheid van de burgerlijke autoriteiten vereist.
Toen het optreden van zoveel grote en daarnaast van zoveel kleine
reformatores in de zestiende eeuw de Inquisitie handen vol werk gaf,
bleek in de ogen van de Venetiaanse regering iets te schorten aan het
inquisitie-apparaat, zoals dat in de diverse steden van de Terraferma
functioneerde. Op 4 november ις£ο schreef doge Franciscus Donatus
aan de Rettori van Verona, dat de ketterbestrijding in die stad voortaan
op dezelfde wijze moest plaatsvinden als in Brescia en Bergamo 1 6 . Er
werd daarbij verwezen naar een brief aan de Rettori van deze beide
steden van 29 november 1^48. Men was in die jaren druk bezig orde op
zaken te stellen. Doel was te komen tot een gelijkvormige organisatie
voor het gehele gebied om aldus beter in staat te zijn ook de Romeinse
Inquisitie te weren, die trachtte vaste voet te krijgen op Venetiaans grond
gebied en in de ogen van de Venetiaanse politici staatkundig even ge
vaarlijk was als het protestantisme.
De actie van Venetië tegen de kerkelijke inquisitie kon men te Rome
niet onbeantwoord laten. De bulla van paus Julius III van 2 januari i £ £ i ,
welke ieder met excommunicatie bedreigde, die buiten de Romeinse
Inquisitie om zich met de ketters bemoeide, was zeker ook tegen de
Republiek gericht. De Serenissima was echter niet gewend te wijken
voor dreigingen met de banvloek en weigerde hardnekkig de Romeinse
Inquisitie in haar gebied toe te laten. De curie was zo wijs de kwestie
niet op de spits te drijven en opende mogelijkheden tot onderhandelen,
eerst via de nuntius in Venetië, Beccadelli, later zelfs via een speciale
gezant, Achille di Grassi, elect van Montefiascone 17 . De onderhandelingen liepen uit op een succes voor Venetië : de Inquisitie bleef Venetiaans. Julius III legde de Republiek tenslotte niet veel in de weg. In de
praktijk werkte de Venetiaanse Inquisitie bevredigend en alleen enkele
principiële kwesties moesten vastgelegd worden. De grootste oppositie
tegen de Venetiaanse bemoeienis met de Inquisitie kwam van de kant van
de Inquisitiekardinalen. De voorstelling van von Pastor, dat de houding
van de Serenissima voor de paus heel moeilijk te verdragen was, komt
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mij overdreven voor. De instructie aan de pauselijke afgevaardigde di
Grassi houdt niet veel anders in, dan dat iedere vorm van overeenstem
ming aanvaardbaar is, mits de bewijsvoering en de veroordeling in inquisitieprocessen aan de kerkelijke autoriteiten blijven. Wat de bemoeie
nis van het wereldlijk gezag met de Inquisitie betrof, had de paus geen
enkel bezwaar; integendeel, hij achtte deze zeer gewenst 1 8 . In deze sfeer
was het niet moeilijk tot overeenstemming te komen. Op 26 september
ι ς ς ι werd het concordaat te Venetië getekend, ter bekrachtiging aan de
paus en ter kennisname aan de Rettori van de Terraferma doorgestuurd.
Julius III keurde het verdrag goed en liet de nuntius te Venetië alle
Vicarissen en Inquisiteurs op het Venetiaans grondgebied op de hoogte
stellen van de bepalingen. Dit gebeurde op 20 October van hetzelfde
jaar 1 ».
In het concordaat werd tegemoetgekomen aan alle Venetiaanse verlangens. Bij elk proces tegen van ketterij verdachte personen zouden
afgevaardigden van het wereldlijk gezag aanwezig moeten zijn; in Venetië
waren daarvoor drie savi dell'eresia aangesteld ; in de andere steden van
het dominium werden de Rettori met deze taak belast. Op plaatsen,
waar geen Rettori waren, konden ook geen processen gevoerd worden;
de verdachten moesten dan overgebracht worden naar de dichtstbijzijnde
stad. Om alle moeilijkheden in de toekomst te voorkomen had de nuntius
bij zijn schrijven eraan toegevoegd, dat de notarissen bij alle processtukken van de Inquisitie moesten vermelden : „cum assistentia et presentia
Clarissimorum Rectorum Domino r u m . . ." 2 0 Verder werd toegestaan,
dat de Inquisiteurs, Vicarissen en Rettori zich desgewenst bij de processen konden laten voorlichten door deskundigen. Bovendien zouden
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten eens per week samen vergaderen
om de processen en de algemene situatie te bespreken. Het concordaat
maakt de indruk in hartelijke overeenstemming te zijn gesloten. De
Venetiaanse regering had de pauselijke legaat kennelijk weten te overtuigen van haar oprechte bedoelingen om aan de opkomende ketterij
onder de eigen bevolking geen enkele kans te laten. De Inquisitie zou
door de geïnteresseerde aanwezigheid van de Rettori eerder bevorderd
dan tegengewerkt worden.
De instructies aan de Rettori, vanuit Venetië gegeven, bedoelden
allerminst op de Inquisitie belemmerend te werken. Integendeel, in juni
IJ64 werden de successieve Rettori aangespoord alles in het werk te
stellen om de ketterij uit te roeien. Het christelijk geloof onder de
Venetiaanse onderdanen moest met alle middelen in alle zuiverheid gehandhaafd blijven en de ketters werden bedreigd met onvoorwaardelijke
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verbanning 21 . Dit rondschrijven aan de Rettori vloeide voort uit een
besluit van de Raad van Tien van 7 april 1 £64 tegen degenen, die nieuwe
opinies inzake de religie durfden aanhangen, niet zonder ergernis te
geven aan de goede en katholieke christenen en tot verontrusting van de
Signoria. Op 23 december waren de Rettori reeds volmachten gegeven
om al degenen, die door het Inquisitietribunaal waren veroordeeld, uit
het Venetiaanse gebied te verbannen zowel te land als ter zee, op gewapende of ongewapende schepen. Ook zij, die, om ketterij verbannen
uit andere staten naar het gebied van de Republiek waren gekomen,
moesten over de grenzen worden gezet 22 . Er werd na Trente in Venetië
wel degelijk werk gemaakt van de ketterjacht.
De aanwezigheid van het wereldlijk gezag bij de processen van de
Inquisitie bedoelde op geen enkele manier de effectiviteit van dit lichaam
te schaden. Het was alleen een typisch Venetiaanse maatregel om elke
mogelijkheid, dat ook maar op enigerlei wijze afbreuk gedaan kon worden
aan de autonomie van de staat, te ondervangen. De instructies voor de
Rettori zijn, wat dit betreft, zeer precies. Zij hoeven zich niet te bemoeien met de bewijsvoering of de veroordeling ; hun taak is slechts te
waken, dat nergens de rechten van de Republiek worden geschonden.
Zij dienen derhalve goed te luisteren met bijzondere aandacht vooi gevallen, waarin rechtsbevoegdheden ter sprake komen, opdat de kerkelijke
autoriteiten nooit in de rechten zullen treden van het wereldlijk gezag.
Bij twijfelgevallen moeten de Rettori het beproefde diplomatieke middel
toepassen van de zaak slepende houden tot nadere instructies uit Venetië
zijn ontvangen. Zij mogen bij geen enkel proces verstek laten gaan, ook
niet onder voorwendsel dat het om een licht geval handelt, want het
gaat immers niet om de gevallen zelf, maar om de controle op het doen
en laten van de kerkelijke instanties 23 . Door zijn stedelijke bestuurders
opdracht te geven zonder mankeren bij al die processen aanwezig te zijn
tot het bittere einde toe, leverde Venetië het bewijs, dat het zich veel
gelegen liet liggen aan de integrale handhaving van het eigen gezag.
De Venetiaanse Inquisitie, uitgaande van het concordaat van I J ^ I ,
functioneerde uitstekend, zij het op de manier, die de Serenissima wenselijk toescheen, en die niet altijd overeenkwam met wat de Romeinse
Inquisitie voor ogen stond. Toch leverde de ketterbestrijding een punt
van wrijving op tussen Rome en Venetië. Ten opzichte van de eigen
onderdanen was de Venetiaanse Inquisitie niet veel minder grimmig dan
de Romeinse geweest zou zijn; hoogstens iets milder bij de vonnissen.
Moeilijkheden rezen echter, als de Romeinse Inquisitie in bepaalde, zeer
ernstige gevallen het eindoordeel aan zich wilde trekken en derhalve om
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uitlevering verzocht. Ten aanzien van Venetiaanse onderdanen had dit
nooit succes. Kwamen de verdachten echter uit Italiaanse of Spaanse
landen, dan wilde de Signoria weleens aan de eis om uitlevering voldoen2·*
Dit was bijvoorbeeld het geval met Giordano Bruno, die het aan zijn
Napolitaanse herkomst — en misschein ook aan zijn flirt met de vrouw
van zijn Venetiaanse gastheer, Mocenigo, - te wijten heeft, dat hij nu te
Rome boven alle kraampjes op het Campo de' Fiori, waar hij in vlammen
het leven liet, uitrijst als monument voor de gevallenen tegen het pause
lijk absolutisme ; overigens tot groot gemak der Romeinse standhouders,
die met een geiust geweten de touwen van hun tentzeilen plegen vast te
knopen aan de bronzen halzen van het aantal kleinere ketters, zoals
Wycliff en Huss, dat zich aan de voeten van deze Italiaanse superketter
heeft verzameld; fra Paolo Sarpi heeft de eer ook tot dit gezelschap te
mogen behoren.
De meeste moeilijkheden met Rome in dit opzicht ondervond de
Republiek evenwel om haar houding ten aanzien van de buitenlanders uit
het Noorden. Als het helemaal aan haar had gelegen, hadden dezen zich
frank en vrij in het dominium mogen bewegen, mits ze door hun gedrag
het vrome volk niet choqueerden of van de wijs brachten. Deze gulle
gastvrijheid duurde zolang als de Venetianen er geen nadeel bij hadden.
Zodra de politieke situatie allerlei attenties tegenover de H. Vader te
Rome vereiste, bijvoorbeeld in het jaar ι gj ι tijdens de broze Lepantoliga, moesten de ultramontanen binnen het Venetiaanse heel voorzichtig
op hun tenen rondlopen. Hun rust kon echter ook verstoord worden,
wanneer bisschoppen of andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
een activiteit aan de dag legden, die indruiste tegen de garanties, door
Venetië aan de ultramontanen gegeven. Alhoewel de bisschopskeuze nog
steeds de goedkeuring van de Senaat behoefde, bleken de prelaten dikwijls bezield van een ijver en van idealen, die men tevoren niet had
voorzien. Via de vorming van de priesters drong de Contra-Reformatie,
ondanks alle weerstand en verzet, toch door in het gebied der Republiek.
Men moest voortdurend ervaren, hoe de bisschoppen met hun autoriteit
van kerkvorst vanalles durfden ondernemen tegen de vooi schriften van
de regering in, die het moe werd telkens weer met de sterke arm in te
grijpen. Zo kon het gebeuren, dat de ultramontanen om hun „ketters"
geloof wel zelden werkelijk werden bedreigd, maar toch dikwijls werden
lastiggevallen door de bisschop en zijn dienaren of door de inquisiteur.
Bijzonder veel en vaak hinderlijke aandacht van kerkelijke zijde
ondervonden de vreemdelingen-studenten te Padua en vooral het Duitse
element onder hen. Terwijl de pausen langs diplomatieke weg de Vene74

tiaanse regering onder druk trachtten te zetten om de Duitsers uit Padua
verwijderd te krijgen, probeerden achtereenvolgende bisschoppen ter
plaatse hun het leven zo zuur te maken, dat zij uit eigen beweging de stad
zouden verlaten. Beide pogingen leverden niet het gewenste resultaat op :
de Duitsers bleven te Padua studeren, omdat zij boven hun „ketterse"
hoofden tenslotte toch de beschermende hand van de Serenissima wisten.
Wel zijn er momenten geweest, waarop de Duitsers deze hoofden benauwd bij elkaar staken, omdat de bisschop of zijn vicaris weer eens
een nieuwe actie begonnen waren, nieuwe kwellingen hadden bedacht of
zelfs enkele medestudenten in het gevang hadden gezet; dit vaak op
momenten, dat de politieke situatie het de regering niet veroorloofde
fel hiertegen op te komen. In zulke tijden kropen de studenten wat
angstig weg. Zodra de kust weer veilig was, kwam ieder uit zijn schuilhoek en spraken de Duitsers dankbaar en de overheden welwillend over
de goede verhoudingen tussen de Duitse Naties en het openbaar gezag.
Maar even nadrukkelijk en herhaald als de Venetiaanse autoriteiten elk
gunstig moment aangrepen om de Duitsers de grootst mogelijke welwillendheid te verzekeren, opdat ze daarvan overtuigd zouden blijven
ook wanneer de tijden het niet toestonden van deze sympathie openlijk
blijk te geven, even opvallend werd telkens onderstreept, dat de Duitsers
alles moesten vermijden, wat het religieus gevoelen van hun katholieke
omgeving zou kunnen kwetsen en de geloofsverschillen voelbaar zou
maken. Dit immers was voor de Serenissima de enige voorwaarde, waaraan de „ketterse" buitenlanders zich moesten houden. Zolang de Duitsers
zich hieraan hielden, zou de Republiek hun geen strobreed in de weg
leggen en hen beschermen tegen ieder ander, die dat wel poogde te doen.
Te Rome echter nam men hiermee geen genoegen. Daar werd niet
minder geëist, dan dat alle ketterse elementen onvoorwaardelijk buiten
Italië zouden worden gehouden. Vooral na Trente, onder de strenge paus
Pius V, werden ernstige pogingen in het werk gesteld dit princiep ook
uitvoering te geven met name tegenover de buitenlandse studiosi. Ideaal
zou zijn, vond de Venetiaanse nuntius in 1^67, als alle studenten uit
ketterse landen zoals Frankrijk, Vlaanderen, Polen, Engeland en Duitsland vóór hun toelating aan een Italiaans Studium op hun rechtzinnigheid
onderzocht zouden worden. Minstens echter zouden de doctores vóór
hun promotie door een eed van hun rechtzinnigheid blijk moeten geven,
zoals voorgeschreven door de bulla „In Sacrosancta" van Pius IV 2 s. Het
viel diep te betreuren, dat de studenten te Padua aan die verordening
ontkwamen. De Venetiaanse ambassadeur te Rome, Paolo Tiepolo, had
daarover reeds de klachten van Pius V in ontvangst moeten nemen. De

7Í

paus eiste directe stopzetting van deze wantoestand en het verweer van
de ambassadeur, dat alleen de ultramontanen zonder de geloofseed konden promoveren, werd afgekapt met de verklaring, dat men in geloofszaken geen consideratie mocht kennen; de functie van doctor was te
gewichtig, dan dat men het risico mocht nemen lieden zonder de ware
geloofsovertuiging tot die functie toe te laten. Hiermee kon de ambassadeur het tot op zekere hoogte eens zijn: de geloofseed was inderdaad op
zijn plaats, waar het doctores in de theologie of het canonieke recht
betrof, maar voor de andere disciplines, voor de „cose humane et temporali", achtte hij deze maatregel niet noodzakelijk. Een typische distinctie overigens van een rasechte Venetiaan, die ook op het gebied van
de wetenschap de scheidingslijn tussen geestelijke en tijdelijke zaken
wilde doortrekken. De paus was hiervan helemaal niet gediend, als we
althans het verslag van Tiepolo mogen geloven: de Heren Senatoren
moesten zich maar aan de besluiten van Trente houden. Het antwoord
van de ambassadeur hierop is haast verbijsterend door zijn openhartigheid :
de H. Vader wist toch ook wel, dat niet alle besluiten van Trente uitvoerbaar waren; in zaken die niet het geloof zelf betroffen, waren de
bepalingen ook slechts bedoeld als richtlijnen, die men aan de gegeven
situatie moest aanpassen. Als in het geval van de ultramontanen een openbare eed schade kon doen, zou men misschien kunnen volstaan met een
eed in het geheim. De paus schijnt niet gevallen te zijn over deze vrije
opvatting aangaande de betekenis van de consiliaire besluiten, die de
officiële zaakgelastigde van de Marcusrepubliek voor de H. Stoel verkondigde. Tot overeenstemming kwam men overigens niet; het gesprek
ging over op andere zaken 26 .
Het voorstel de geloofseed in het geheim te laten plaats vinden,
was in zoverre een compromis, dat men hiermee tegemoet kwam aan
mogelijke bezwaren van de kant van de Duitsers. Tijdens een audiëntie
van de Venetiaanse gezant bij de paus in februari 1^66 — volgens de
Venetiaanse tijdrekening nog і^б^ — kwam de kwestie ter sprake van de
Lutheraanse Duitser, die dat jaar te Padua door de juristen tot rector
was gekozen. De paus had geëist, dat deze Duitser in het openbaar zou
zweren het katholieke geloof aan te hangen, waarop de ambassadeur antwoordde, dat dit weleens heel bezwaarlijk voor de betrokkene kon zijn,
omdat hem in dat geval al zijn bezittingen thuis, in Saksen, ontnomen
zouden worden 2 7 . Dit verklaart het bezwaar tegen een openbare eed en
het voorstel van Tiepolo om de Duitsers in het geheim te laten zweren.
Dezen zelf zouden wellicht toch niet ingegaan zijn op dit compromis,
zowel om de practische reden, dat men in Duitsland spoedig weet zou
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hebben van de nieuwe oplossing, als om de principiële reden, dat een eed
altijd een eed was, die, hoe ook, plaats had voor de alomtegenwoordige
God*«.
Te Venetië was men ervan overtuigd, dat onmogelijk van alle ultramontaanse studenten een geloofseed geëist kon worden op gevaar af, dat
ze anders allen uit Padua zouden opbreken 2 '. De H. Vader moest toch
kunnen begrijpen, dat de Republiek zich ten aanzien van de Duitsers niet
alles kon veroorloven. De Republiek had driehonderd mijlen van haar
grens met Duitsland gemeen en de handel met dat land was van ongemeen
groot belang; er was alle reden om een zo groot mogelijke verdraagzaamheid te betrachten. Bovendien, wat schoot men op met hardhandig optreden tegen de ketters? De ervaring daarmee opgedaan in Frankrijk en
Vlaanderen, waar duizenden ketters ter dood waren gebracht, hadden
geleerd, dat dit niet de geschikte manier was om de ketterij tegen te
gaan; het volk immers neigde juist tot de opinie van degene, die zijn
leven ervoor gaf30. Wat nu het Studium te Padua betrof; de Venetiaanse
regering zou zich voortaan strikt houden aan de decreten van Trente ; de
doctores moesten zonder uitzondering een eed op het geloof afleggen ;
met de studenten echter was het een ander geval 31 . Met deze verklaring
moest de paus dan maar genoegen nemen, hetgeen hij niet van harte deed.
Maar ondanks de boze gezichten in Rome weigerde de Serenissima bepalingen afte kondigen of verordeningen door te voeren, die de Duitsers
uit Padua zouden doen wegtrekken of die hun daartoe aanleiding konden
geven. Tenslotte legde de paus zich erbij neer, dat de geloofseed alleen
van de doctores werd geëist 32 . Op zich zelf was dat reeds een overwinning tegenover de aanvankelijke weigering van Venetië de paus ten aanzien zelfs van de doctores ter wille te zijn.
Het andere middel, waarmee de kerkelijke autoriteiten het vertrek
van de Duitsers toch hoopten te bereiken, bestond uit allerlei kwellingen
en plagerijen, die men hun te Padua kon aandoen. Deze hadden soms
zo'n succes, dat de geplaagden serieus erover gingen denken hun biezen
te pakken. Slechts de voortdurende verzekering van de kant van de stedelijke magistraat en van de Riformatori dello Studio of zelfs van de doge,
dat de Duitsers verzekerd konden zijn van de blijvende protectie van de
Serenissima, die hun een veilig verblijf te Padua garandeerde, weerhielden hen van de uitvoering van deze plannen. De moeilijkheden kwamen
meestal van de kant van de bisschop of van diens vicaris ; na 1587 echter
voornamelijk van de kant van de Inquisiteur. Ze bestonden uit beschuldigingen tegen individuele leden van de Duitse Naties, uit arrestaties
soms, uit verdachtmakingen van de Duitsers bij de regering in Venetië
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met klachten over hun ergerlijke manier van leven — het enige immers
wat ook te Venetië van buitenlanders niet werd geduld —, uit obstructies
bij begrafenissen, wanneer van de overledene niet op overtuigende wijze
kon worden aangetoond, dat hij katholiek was afgestorven, en op grond
daarvan een graf in gewijde aarde werd geweigerd, en uit allerlei acties
tegen personen, die in relatie stonden met en diensten bewezen aan de
Duitse studenten. Het heeft alles niet mogen baten; de Duitsers bleven
waar ze waren.
Reeds in ι $^6 maken de annalen van de Duitse juristen melding van
moeilijkheden om den gelove33. Aanleiding was de beschuldiging geuit
tegen een overigens onbekende Vlaming Petrus Rijck, die gedurende een
heel jaar niet gebiecht en gecommuniceerd zou hebben. Dit was al in
strijd met de Universiteitsstatuten, maar afgezien hiervan, wilde men
weleens onderzoeken, of deze Vlaming de pauselijke religie aanhing of
niet. Wie deze „men" zijn, wordt helaas niet erbij vermeld, maar het is
aannemelijk, dat medestudenten uit de Universiteit er achter zaten. De
Duitsers voelden zich ten zeerste bij het geval betrokken om geen andere
reden dan dat het merendeel van hen hetzelfde lot kon treffen. Zij namen
derhalve geen risico en wilden de kwestie op het hoogste niveau, dat
betekende in het gebied der Serenissima bij de burgerlijke autoriteiten,
principieel uitgemaakt zien. Terecht ook verwachtten zij daar steun te
vinden. Temeer konden zij daarvan verzekerd zijn, toen de Praetor van
Padua, één van de twee Venetiaans-patricische Rettori - zijn naam Pietro
Mauroceno spreekt voor zichzelf — van meet af aan ervan overtuigd was,
dat afgunst jegens de Duitsers de zaak aan het rollen had gebracht. Dit
pleit inmiddels voor het denkbeeld, dat medestudenten hun Duitse
broeders een hak poogden te zetten, welke laatsten heel goed beseften,
dat de aanval niet zozeer op het slachtoffer Petrus Rijck was gericht,
alswel op de Duitse Natie in zijn geheel.
Het is curieus, zoals de praetor het onderzoek naar de juistheid der
beschuldigingen heeft geleid. Het individuele geval was al helemaal op
de achtergrond geraakt en er werd regelrecht onderzocht, of de Duitsers,
zoals ze te Padua verkeerden, het ware geloof aanhingen of niet. Maar
h o e . . . ! De praetor stelde enkele zeer algemene, half rhetorische vragen:
„Zijn jullie Duitsers soms geen goede mensen, zijn jullie misschien geen
christenen?" Wat zou men hierop anders kunnen antwoorden dan: „Jazeker, we doen beslist ons best en men kan rustig aannemen, dat wij allen
het christengeloof belijden en goede christenen zijn." Dan ontbreken er
enkele regels uit de annalen, of liever, ze zijn doorgestreept; een merkwaardigheid, waarover men allerlei speculaties kan maken. De praetor
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meent vervolgens, dat de beschuldigingen duidelijk ongegrond zijn gebleken en verbiedt, dat de Duitsers nog langer worden lastig gevallen.
De zitting eindigt met een bevestiging van genegenheid van het openbaar
gezag jegens de Duitse studenten. Achteraf vermelden de acta nog, dat
door deze afloop de vijanden van de Natie een jarenlang gekoesterde hoop
in rook hadden zien opgaan^·*.
Het verloop van de kwestie de Rijck is karakteristiek voor alle problemen rond de religie der Duitsers: zij werden door vijanden aangeklaagd en deden dan een beroep op het openbaar gezag; dit stelde een
onderzoek in, bevond de aanklacht ongegrond of minstens overdreven en
het hele gebeuren gaf aanleiding om plechtig en openlijk te spreken over
de goede verhoudingen tussen de Serenissima en de Duitse gasten, met
tenslotte de vermaning aan deze laatsten zich te onthouden van alles wat
ergernis zou kunnen geven.
In 1570 was de bisschop van Padua, Alvise Pisani, gestorven en opgevolgd door Nicolò Ormanetto, een vroom priester uit de school van
Carolus Borromeusss. Een dergelijke bestuurswisseling zal door de Duitsers met argwaan gevolgd zijn. Meestal bracht de komst van een nieuwe
kerkelijke functionaris voor hen geen goeds met zich mee. Inderdaad,
reeds enkele maanden later, op 23 maart 1571, werden de twee Duitse
naties in grote beroering gebracht, doordat de bisschop zekere Balthasar
Weydacher gevangen zette, hem ervan beschuldigend dat hij, alhoewel
clericus, in niet-clericale kledij had gelopen en zich bovendien niet geheel
rechtzinnig in de katholieke leer had getoond. Het werd een kwestie
met een deftige staart, daar deze Weydacher leermeester was van de
baronnen van Herberstein. De Duitsers waren des te meer door het
gebeuren geschokt, omdat hun onlangs nog door de Prefect was verzekerd, dat zij inzake de religie niets behoefden te vrezen 36 . Er werden
onmiddellijk allerlei maatregelen getroffen: diverse autoriteiten in Venetië zoals de Duitse Legaat, de Riformatori, de Raad van Tien en zelfs
de doge werden bewerkt. De bisschop had ondertussen de Baron van
Herberstein te Graz op de hoogte gesteld van de arrestatie van diens
huisleraar. Hij kreeg een koel briefje terug: de Heer van Herberstein
kon zich nauwelijks voorstellen, dat de beschuldigingen tegen de oppassende Weydacher op waarheid berustten, en hij verwachtte, dat zijn
leraar terstond weer op vrije voeten zou worden gesteld. Dit antwoord
van Herberstein van 8 april 1 $71 ging vergezeld van een korte verklaring
van niemand minder dan 's keizers broer, Aartshertog Karel: het was
ongewoon, dat in het Venetiaans gebied Duitsers onrecht werd aangedaan; dit was in strijd met de vriendschappelijke betrekkingen en de
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bisschop werd verzocht zijn arrestant maar zo spoedig mogelijk zonder
verdere vervolging vrij te laten, temeer nog omdat de betrokkene als een
werkelijk goed en vroom katholiek bekend stond. De bisschop heeft het
misschien wel even benauwd gekregen, doch hij week niet voor de druk
en beriep zich erop, dat alleen de paus hier kon beslissen. De prelaat
stond tamelijk sterk tegenover de Venetiaanse regering, die op dat moment immers hoopte op de steun van de paus in de zo ongunstig verlopende oorlog tegen de Porte om het eiland Cyprus. Waar de Turk dus
al niet goed voor was !
Als de beslissing uit Rome moest komen, kon zij lang op zich laten
wachten. Zolang wilde het slachtoffer niet zuchtend in zijn kerker verblijven. Alhoewel hij bekende van kindsbeen af de leer aangehangen te
hebben, die hem heilzaam leek, was hij bereid een andere weg te volgen,
die de bisschop hem als voerend naar het heil mocht wijzen. Weydacher
biechtte bij de Inquisiteur van het klooster van St. Antonius, communiceerde bij de bisschop en kwam tenslotte pas vrij, nadat een Paduaans
burger, Josephus di Zuanni, voor vierhonderd coronati ervoor borg
wilde staan, dat de vrijgelatene in de stad zou blijven, totdat de definitieve beslissing uit Rome kwam. Toen dan eindelijk Pius V gunstig
beschikte, toonde de bisschop de grootste welwillendheid jegens Weydacher, die zelfs van hem een beneficie als kapelaan met tweehonderd
coronati aan inkomsten aangeboden kreeg. De schrik zat de onderwijzer
echter zo in de benen, dat hij zo snel mogelijk naar het vaderland terugkeerde 3 7 . De Duitsers evenwel waren danig ongerust geraakt. Het was
heel goed mogelijk, dat de bisschop het niet zou laten bij dit ene geval en,
omdat men zich in Venetië tijdens de gevangenschap van Weydacher zo
afzijdig had gehouden, toog een Duits gezantschap naar de doge om uit
zijn mond te vernemen, waar ze nu precies aan toe waren. Ze kregen
voor de zoveelste maal de verzekering, dat ze voor de Inquisitie werkelijk
geen vrees behoefden te hebben, mits zij zich onthielden van ergernisgevend gedrag en van disputen over geloofszaken; de Rettori van
Padua werden hierover door de Raad van Tien nogmaals speciaal geïnstrueerd 3 8 .
Nu de bisschop van Padua geen vat kreeg op de van overheidswege
geprotegeerde levende leden der Duitse naties, moesten de dode het
ontgelden. Het kan voor de vrome bisschop werkelijk heiligschennend
geweest zijn, dat ketters-afgestorven studenten in gewijde kerkhofgrond
begraven werden, maar hoe pijnlijk en hoe kwetsend was het voor de
Duitsers, als zij niet konden voldoen aan hun ereplicht ten opzichte van
hun overledenen, omdat een ordentelijke rustplaats werd geweigerd.
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Bisschop Ormanetto immers had in ι ς ja verboden, dat een niet-katholiek
gestorven Duitser op gewijde bodem ter aarde werd besteld 3 ».
Dit verbod verontrustte de Duitsers, die vreesden dat het hierbij
alleen niet zou blijven en dat er andere acties in de lucht hingen tegen
al degenen, die ervan werden verdacht de „confessio augustana" aan te
hangen, en dat, de verzekeringen van de kant van Venetië ten spijt, nu
ook een onderzoek ingesteld zou gaan worden naar hetgeen men privé,
in geweten dacht* 0 . In deze sfeer van vrees belegden de Duitsers een
vergadering, waarop besloten werd de „pontificii" zo weinig mogelijk
reden tot ergernis te geven. Er werd eveneens overwogen een gezantschap naar Venetië te zenden om daar op de eerste plaats te bewerken, dat
de doden voortaan evengoed als de levenden veilig zouden zijn tegen de
Inquisitie, en om vervolgens openhartig te vragen, wat men van de toekomst mocht verwachten; men zag deze bepaald somber in. Toch ging
de zending niet door, waarom men achteraf blij was. Toen enige tijd
later wederom twee Duitsers gestorven waren, konden dezen zonder
enige moeilijkheid begraven worden. Nu hadden deze twee wel volgens
de „pauselijke" religie geleefd, maar het bleek toen, dat de vorige keer
de begrafenis geweigerd was, niet omdat de bisschop het gemunt had op
de „nostrae religionis homines", maar omdat hij de overledene, die
openlijk en hevig met katholieken over het geloof had gedisputeerd,
persoonlijk had willen straffen 41 . De Duitsers voelden zich opgelucht.
De gemoederen kwamen tot rust en men kon weer vrijer ademhalen.
Toen bisschop Ormanetto op 18 januari 1577 stierf, werd de toestand voor de Duitsers er niet beter op. Opvolger was Federico Comaro,
een telg uit een Venetiaans patriciërsgeslacht, van huis uit dus patriot,
maar als kerkvorst een patriciër, die er niet voor terugschrok desnoods
in de Senaat zelf te bepleiten, wat er volgens zijn inzichten diende te
gebeuren. Hij legde zich met ijver toe op zijn bisschopstaak en men zou
zich kunnen voorstellen, dat de zelfbewuste bisschop en latere kardinaal
Cornaro te Venetië weleens de indruk wekte afkomst en vaderland te
verloochenen, als hij openlijk opkwam voor de kerk tegenover de Republiek en dan bovendien nog gebruik maakte van het entree, dat hij als
Cornaro te Venetië bezat.
De nieuwe bisschop had het minder op de Duitse studenten begrepen dan men van Venetianen gewoon was en in elk geval minder dan
zijn ambtgenoot de aartsbisschop van Keulen, Salentin van Isenburg, die
in 1576 het niet beneden zijn waardigheid had geacht in te schrijven in
de matrikel van de Duitse juristen 4 2 . De bisschoppen van onder en boven
de Alpen oordeelden blijkbaar verschillend over de erkend-ketterse en81

clave in het katholieke Padua. Bisschop Cornaro had op 30 januari 1^79
enkele Italianen en Duitsers ontboden, die door Duitse studenten werden
gefrequenteerd. Hij had hun in aanwezigheid van de Inquisiteur onder ede
vanalles gevraagd: hoeveel Duitsers bij hen thuis kwamen, of dezen
trouw naar de mis gingen, zich in de kerk gepast gedroegen, thuis
katholiek leefden, geen vlees aten op verboden dagen en zeker in aanwezigheid van Italianen, zich onthielden van disputen over geloofszaken
en tenslotte ook, hoe ze allen heetten en waar ze vandaan kwamen. De
ondervraagden werden na afloop, wederom onder ede, tot geheimhouding verplicht 43 .
Enkele dagen daarna was de bisschop naar Venetië getogen, alwaar
hij in de Senaat een ware klaagrede hield over de Duitse naties ; hij was
geëindigd met de wens, dat nu eindelijk eens de Inquisitie zou mogen
ingrijpen. De Heren Senatoren zijn niet bijzonder onder de indruk gekomen van het relaas. Wel werden de twee Rettori te Padua geïnstrueerd
de Duitsers te ontbieden, in te lichten over de bisschoppelijke klachten
en te vermanen toch bescheiden, zonder aanstoot te geven, een ingetogen, christelijk leven te leiden. Voordat echter de Rettori aan deze
opdiacht uitvoering hadden kunnen geven, had een van de professoren,
de medicus Hieronymus Mercurialis, in opdracht van de bisschop, afgevaardigden van de Duitsers bij zich aan huis laten komen en hun voorgehouden, dat bisschop Cornaro in zijn vaderlijke bezorgdheid allerminst
te spreken was over hun gedrag en daarover te Venetië een boekje had
opengedaan: zij misdroegen zich in de kerk en toonden zich op straat
heel onbeleefd jegens de geestelijkheid ; zij aten vlees zonder enig onderscheid in dagen te kennen, terwijl sommigen openlijk met katholieke
Italianen over de religie disputeerden en verboden boeken bezaten; de
zieken weigerden de sacramenten te ontvangen en de overledenen wilde
men dan toch in gewijde aarde begraven; tenslotte waren er nog, die de
doctorsbul verkregen zonder de pauselijk voorgeschreven eed. Kortom,
de Duitsers leefden op een wijze, die een christenmens moest doen
gruwen, en de bisschop eiste, dat zij hun leven in alle opzichten zouden
beteren. Aldus Mercurialis 44 .
De medicus speelde een bedenkelijke rol in de affaire. De Duitsers
hadden tegenover hem aangevoerd, dat al deze klachten slechts een heel
gering aantal overtreders konden betreffen, hoogstens twee of drie.
Mercurialis echter bracht de bisschop — volgens de Duitsers te kwader
trouw - over, dat inderdaad drie Duitsers zich openlijk aan al deze vergrijpen hadden schuldig gemaakt, en dat dit ook door de Duitsers werd
toegegeven. Ook had hij geheel op eigen gezag een lijst opgesteld van
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punten, waaraan alle ultramontaanse Studenten zich moesten houden:
ι.
Zij moesten zich in de kerk, tegenover de sacramenten en tegenover
de priesters gepast gedragen.
2. Zij mochten nooit en nergens reden tot ergernis geven.
3. Zij mochten geen ketterse boeken binnen de stad brengen.
4. Op onthoudingsdagen mochten zij geen vlees eten.
ξ.
De niet-katholiek afgestorvenen moesten begraven worden op een
plaats door de bisschop aan te wijzen.
6. Degenen die zich niet hieraan hielden, moesten door de naties wor
den uitgeleverd om geïnquisiteerd en veroordeeld te worden.
De Duitsers waren woedend op Mercurialis, wiens lessen zij voortaan
meden. Ondertussen had de schrik hen wel te pakken en de verzekeringen
van de burgerlijke autoriteiten, dat zij werkelijk niets behoefden te
vrezen, konden hen amper geruststellen«s.
Nog groter werd de angst, toen de bisschop direct daarop een
middel scheen gevonden te hebben om de Duitse studenten de grond
onder de voeten toch wel heel heet te maken. Wat was het geval ? Toen
de Duitser Henricus a Lubotz ernstig ziek was en reeds enkele malen
door de geneesheer Capivaceus was behandeld, liet de arts plotseling
weten, dat hij zijn patient niet langer kon bezoeken, omdat de bisschop
op straffe van excommunicatie alle medici had verboden hulp te verlenen
aan zieken, die niet eerst volgens de pauselijke ritus hun zonden hadden
beleden. De verslagenheid bij de Duitsers was groot. Bitter klaagden ze,
dat hun ontzegd bleef wat aan barbaren nog niet werd geweigerd : een
medicus voor de zieken en een graf voor de doden·*6. In deze noodsituatie
wist men niets beters te doen dan het zoveelste beroep op de centrale
regering in Venetië. Om de Senatoren tevens duidelijk aan hun eigen
belangen te herinneren vroegen de Duitse studenten uit Padua, ogenschijnlijk heel bescheiden, geen andere vrijheden dan die, welke de Duitse kooplieden in Venetië genoten. Het antwoord was, zoals altijd, dat de
Duitsers gerust konden zijn zolang ze zich bescheiden gedroegen en geen
aanstoot gaven; ze zouden het te Padua niet slechter hebben dan te
Venetië. De medici kregen ondertussen via de stedelijke magistraat opdracht de zieken wederom te bezoeken. De rest van het jaar hield de
bisschop zich rustig. Tijdens de onderhandelingen was de Duitsers herhaaldelijk de vraag gesteld welk geloof ze aanhingen. Ze hadden de ervaring opgedaan, dat ze zich bij dergelijke gelegenheden het best „protestant" konden noemen, omdat dit blijkbaar minder stotend klonk dan
„lutheraan". De Duitse artistenconsiliarius achtte het nuttig dit als les
voor de toekomst in de acta te noteren*?.
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Of omdat het vasten de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders prikkelbaar maakte, of omdat juist dan de vleesetende Duitsers de katholieken bijzonder ergerden, de tijd vóór Pasen was jaarlijks een gevaarvolle
periode voor de ultramontaanse studenten. Toen in februari t £80 al hun
consiliarii bij de bisschop werden uitgenodigd, voelden de Duitsers zich
bij voorbaat al niet op hun gemak. Inderdaad, zij kregen weer de geijkte
reeks van klachten met dreigementen te aanhoren: ze aten verboden
voedsel, — wat hun evenmin als de Duitsers in de Fondaco te Venetië
door de Republiek was toegestaan*8, — toonden geen eerbied voor de
sacramenten noch voor de geestelijkheid en, ditmaal iets nieuws, ze hadden in de Basilica van St. Antonius het wijwatersvat bevuild op een wijze,
die zich niet nader laat beschrijven. Frisse beschuldigingen, waarvoor de
Duitsers zich wel wilden excuseren, mits hun eerst de daders aangewezen werden. De bisschop antwoordde, dat hij geen namen wilde
noemen, doch dat hij zich gedwongen voelde dergelijke ordeverstoorders
uit te leveren aan Rome, aan de Inquisitie. De Duitse naties raakten
hiervan wel onder de indruk en zonden, na een gemeenschappelijke vergadering, gezamenlijk een gezantschap naar Venetië. Een antwoord echter
liet lang op zich wachten. De Duitsers geraakten lichtelijk in paniek en
begonnen erover te denken op te breken uit Padua vóór het te laat was.
Had de stedelijke overheid tijdens een onderhoud onlangs niet verklaard,
dat zij tegen de bisschop niets vermocht te doen? Slechts de waarschuwingen van enkele nuchterlingen, dat men nauwelijks ergens anders
veiliger kon studeren dan binnen het Venetiaans gebied, hielden de
Duitsers te Padua. Ze besloten echter nogmaals van hun grote bezorgdheid te Venetië blijk te geven. Ditmaal met meer succes, alhoewel ook de
doge heel formeel had verklaard tegenover de bisschop machteloos te
staan. De Duitsers kregen brieven mee voor de Rettori der stad, waarin
dezen werd opgedragen naar de bisschop te gaan om voor gematigdheid
en menselijkheid te pleiten. Hiermee moesten de Duitsers genoegen
nemen 4 9 .
Zo ging het telkens : de bisschop ondernam enkele pogingen om de
Duitse ketters te treffen, vruchteloos echter, zodra de studenten een
beroep op Venetië deden. De kerkelijke autoriteiten wisten op den duur
ook wel, dat zij weinig konden uitrichten en zij legden zich bij deze
situatie neer. In 1 £86 was frater Maximilianus, de Paduaanse Inquisiteur
bij de paus geweest. Teruggekeerd vond hij het nuttig de Duitsers verslag
te doen van zijn onderhoud met de H. Vader, die hem nauwkeurig over
de toestanden te Padua, vooral over het leven van de Duitse studenten,
had ondervraagd. Sixtus V was erg fel geworden: wat er ook allemaal
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van waar was, hij wilde dat de Duitsers in elk geval zonder ergernis te
geven zouden leven ; de bescherming van de Republiek garandeerde hun
wel een veiligheid en vrijheid, die zij anders bepaald niet gehad zouden
hebben, maar dat ontsloeg de Duitsers niet van de plicht alles te vermijden wat in strijd zou zijn met de voorschi iften en het gezag van de
kerk. De Inquisiteur voegde tegenover de Duitsers hieraan zelf toe, dat
hij geen macht had over de individuele gewetens, dat God daarover moest
oordelen; hij wilde de Duitsers wel aansporen door voorbeeld en daad
te tonen, dat ze goede christenen waren, regelmatig de kerken te bezoeken en vrijwillig deel te nemen aan bijeenkomsten en diensten. In dat
geval zou hij de Duitse naties zeer welwillend en met gematigdheid
tegemoettreden en als hij binnenkort zijn ambt aan een opvolger zou
overdragen, zou hij bij deze erop aandringen eenzelfde houding tegenover
de Duitsers aan te nemen. Ze moesten zich zijn woorden goed ter harte
nemen en mochten altijd een beroep op hem doen, als er moeilijkheden
rezen' 0 .
Het vermaan van deze inquisiteur klinkt heel vriendelijk en verraadt
enige berusting van de kant van Sixtus V in de feitelijkheid, dat de
Venetiaanse regering zich niet liet passeren. Zelfs komt even de gedachte
naar boven, dat het frater Maximiliaan na een lang inquisiterend leven
niet zo heel veel meer kon schelen, of iemand nu de Trentse of de Augsburgse confessie aanhing, zolang hij maar als een braaf en vroom christenmens bleef leven. De soep werd kennelijk weleens heter opgediend dan
gegeten. Dit nam niet weg, dat de Duitsers soms hevig in benauwenis
verkeerden. Vooral toen Federico Comaro in 1^86 kardinaal was geworden en, uit Rome terugkerend, met veel eerbewijzen te Padua was
ontvangen, vreesden de Duitsers, terecht zoals zal blijken, dat deze promotie van de bisschop voor hen onaangename gevolgen kon hebben.
Inderdaad, de festiviteiten van de ontvangst waren nog niet goed en wel
achter de rug, of de pas kardinaal geworden bisschop maakte zijn verlangen kenbaar naar een openhartig gesprek met de ultramontaanse en
vooral Duitse naties. Het bleek, dat hij van de paus ook enkele instructies
aangaande de ultramontanen had ontvangen. De Duitsers wisten niet
goed, of ze op de uitnodiging van de kardinaal moesten ingaan om ongetwijfeld ook enkele pijnlijke vermaningen of zelfs klachten in ontvangst
te nemen. Tenslotte bleek het nogal mee te vallen. De bezwaren van de
kardinaal betroffen vooral de Duitse vrouwen, hospita's, die wie-weetwaarvandaan kwamen; het was een bedenkelijke situatie, dat bij haar de
Duitsers zo graag en in zo groten getale elkaar ontmoetten 5 1 . De beweegredenen, waarom de Duitsers bij deze vrouwen over de vloer
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kwamen, zijn al genoemd; het is voor de hand liggend, dat de Duitse
hospita's, een stukje van de geliefde Heimat vertegenwoordigend, een
sterke aantrekkingskracht op de Duitse studenten in den vreemde uitoefenden. De kardinaal mocht het samenkomen van de Duitsers suspect
vinden, het komt toch wel wat vergezocht voor, dat de huizen van deze
hospita's ware broeinesten van ketters gekonkel zouden zijn, alsof het
Duitse bier en de Duitse keuken de heresie bij uitstek zouden bevorderen.
Was er misschien sprake van een lichte argwaan jegens alles wat buitenlands, niet-Italiaans bleek? Dat de Italianen zich zo bijzonder ergerden
aan het vleeseten van de Duitsers, hield wellicht ook verband met de
wijze waarop de Duitsers hun vlees klaargemaakt wensten.
Het zag er naar uit, dat Federico Comaro onder de rode kardinaalshoed zeker niet anders over de Duits-ketterse enclave in Padua dacht
dan tijdens zijn paarse episcopale jaren. Hijzelf echter blijft bij de acties
tegen de Duitsers opvallend op de achtergrond. Ongetwijfeld was het
ook de frisse moed, waarmee de nieuwe Inquisiteur — frater Maximiliaan
was heengegaan — zijn werkzaamheden begon, die de Duitsers zo tergde
en benauwde, dat ze nu een definitieve bevestiging in een privilege zochten van de garanties, die zij van de Republiek Venetië in de loop der
jaren tegen het inquisiterend optreden van de kerkelijke overheid hadden
verkregen. In augustus 1587 werd de Duitse natie der juristen opgeschrikt door het bericht, dat Joachim Hannoldt, een student uit Silezië,
in Venetië door de Inquisitie was gevangen gezet. Alvorens echter iets
te ondernemen wilde men nauwkeurig weten, wat de betrokkene ten
laste was gelegd. Eerst heette het, dat hij in aanwezigheid van enkele
geestelijken zich onvoorzichtig over de H. Stoel — sedem romanam — had
uitgelaten. Later bleek, dat zekere Fabritius de bewuste Hannoldt bij de
Inquisiteur van allerlei onwaardige en verschrikkelijke dingen had beschuldigd in de hoop beslag te kunnen leggen op de overheidsfunctie, die
de beklaagde thuis vervulde. Wat de beschuldigingen precies inhielden,
wordt men niet gewaar, doch ze bleken minder ernstig dan aanvankelijk
vermoed werd, zodat de Duitsers een actie ten gunste van hun landgenoot
aandurfden. Had Hannoldt inderdaad op ergerlijke wijze nog wel in
aanwezigheid van geestelijken zich iets ongepasts ten aanzien van de H.
Stoel gepermitteerd, wellicht hadden de Duitsers, conform de statuten
der beide naties, zich afzijdig gehouden. Nu echter werd een gezantschap
naar Venetië afgevaardigd om bij de doge een pleitschrift in te dienen' 2 .
De samenstelling van het gezantschap verdient enige aandacht. Het
moest bestaan uit Duitsers, die thuis geplaatst waren onder een vorst, die
duidelijk en openlijk de Augsburgse confessie beleed. De keuze viel op
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Georgius Sebastianus Stieber en Joannes a Bemeburgk, beiden „Franken",
Christoforus ab Haeke uit het graafschap Mark en Bartholomeus Schackmannus, een Deen. Toegevoegd werd Mattheus a Rothwasser, een Sileziër, die nauwkeurig verslag zou moeten opmaken van de zendingss.
Het behoeft nauwelijks enige toelichting, dat juist onderdanen van protestantse vorsten werden afgevaardigd om te pleiten voor een Sileziër,
naar men moet aannemen ook een protestant, die door de Inquisitie was
gevangen gezet. Een pleidooi van katholieke Duitsers was mogelijk voor
dezen zelf gevaarlijk en voor de autoriteiten in Venetië in elk geval
bezwaarlijker geweest, omdat dit ergernis had kunnen geven, en dat was
het enige, wat voorkomen moest worden. Nu echter kwamen protestanten om vrijlating van een uit afgunst aangeklaagde geloofsgenoot vragen. Daarover kon niemand zich ergeren in een Republiek, waar protestantse buitenlanders openlijk geduld werden.
Tezelfdertijd toonde de Inquisitie een bijzonder hinderlijke aandacht
voor degenen, die in de omgeving van de Duitsers verkeerden, hun
diensten bewezen of bij hen in werkelijke dienst stonden. Allereerst
moest de reeds eerder genoemde Anna, een van de verdachte Duitse
hospita's, zeer bedreven in de culinaire kunsten, het ontgelden. Onder
bedreiging met tortuur had zij gezworen niets te verraden van wat aan
haar gevraagd en door haar geantwoord was. Het fijne wist men er dus
niet van, maar het was wel zeker, dat de Inquisiteur haar ondervraagd
had naar de Duitsers, die geregeld bij haar thuis verschenen. Hierbij bleef
het niet. Nauwelijks was het gezantschap, dat voor de gekerkerde Joachim
Hannoldt zou gaan pleiten, op 27 augustus naar Venetië vertrokken, of de
knecht van een illuster lid der Duitse natio juristarum, Sebastiaan Rumrath, was door de Inquisitie ontboden. Wel had men hem vrij spoedig
weer laten gaan met de mededeling, dat de onderhavige kwestie nog niet
opportuun geacht werd, doch dat nam niet weg, dat het gebeuren grote
ontstemming bij de Duitsers wekte. Rumrath zelf trok onmiddellijk
achter het gezantschap aan om dit in te lichten omtrent de recente gebeurtenissen.
Het gezantschap werd te Venetië met de grootste welwillendheid
ontvangen door de riformatori dello studio, die verklaarden, dat de
Inquisiteur niets mocht ondernemen buiten hun medeweten; met alle
wijsheid en met gezag zouden zij voorkomen, dat de natie aanleiding
werd gegeven om uit Padua te vertrekken. Later op de dag verzekerde de
doge de Duitsers, dat hij en de Republiek Venetië hen met vaderlijke
welwillendheid tegemoet wilden treden, maar wat de gevangene betrof,
kon hij niet veel ondernemen, omdat het onderzoek bij de geestelijkheid
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berustte; hij hoopte dat de beklaagde geen ernstig vergrijp had begaan
tegen God of tegen de mensen, in welk geval men een redelijke afloop
mocht verwachten. Op 31 augustus keerde het gezantschap naar Padua
terug, waar inmiddels de Inquisiteur behalve de knecht van Rumrath nu
ook het dienstmeisje van Anna bleek ontboden te hebben, ondanks de
verzoeken aan de Inquisiteur zijn activiteiten te staken, totdat de Duitsers
uit Venetië zouden zijn teruggekeerd. Men verwachtte namelijk nieuwe
instructies voor de Rettori en inderdaad had het Duitse gezantschap
brieven bij zich van de riformatori aan de stedelijke overheid, die geen
andere uitleg toelieten, dan dat de Inquisiteur zich niet met de Duitsers
mocht bemoeien, zolang dezen zich netjes gedroegen in de kerken en op
plaatsen waar heilige diensten werden verricht.
Toch was hun opluchting niet volkomen. Immers, de twee Rettori
van Padua zouden binnen afzienbare tijd aftreden en het was niet zeker,
of de onlangs gegeven instructies ook na hun abdicatie voor hun opvolgers
zouden gelden. Dit overwegend, besloten de Duitsers nu voorgoed een
einde aan alle twijfels te maken door de doge te verzoeken hun blijvende
garanties tegen de Inquisitie te verlenen. Op 9 september werd een dergelijk verzoek ingediend. De commentaren waren dadelijk al gunstig.
De Senaat scheen zeer welwillend over de petitie te oordelen, maar
noodzakerlijkerwijs moesten de Heren enkele dagen laten verstrijken,
alvorens een besluit te nemen. Tenslotte kwam dan het nieuws, dat de
Rettori van Padua een brief hadden ontvangen met nogmaals de verklaring van de onaantastbaarheid der Duitsers tegenover de Inquisitie
doch nu met de toevoeging, dat de instructie zou gelden voor alle toekomstige Rettori. De Duitse juristen lieten door de publieke notaris een
afschrift van deze brief maken en deponeerden dit plechtig in de schatkist van de natie. De consiliarius sprak in de acta de wens uit, dat toch
alle consiliarii van dergelijke privileges, door de Senaat gegeven, officiële
afschriften zouden laten maken. Zo dikwijls immers rezen er twijfels
aangaande belangrijke voorrechten en dan moest men steeds de Senaat
onnodig lastig vallen51*.
De uitleg, die de Duitsers aan dit nieuwe privilege gaven, laat geen
twijfel over: zij meenden in het vervolg tegen elk hinderlijk optreden
van kerkelijke instanties beveiligd te zijn, mits zij van hun kant zich zo
gedroegen, dat niemand door hen geërgerd werd; dat betekende, dat zij
naar buiten alle blijken van een andere geloofsovertuiging moesten verbergen. De religieuze verschillen mochten niet benadrukt worden; de
regering wenste niet, dat orde en rust te Padua verstoord of in gevaar
gebracht werden door disputen en daaruit zo gemakkelijk voortvloeiende
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twisten over religieuze zaken. Dit was het Venetiaanse standpunt, dat
ook het beleid tegenover de Duitsers bepaalde. Dezen waren dolblij met
het privilege, dat hun een veilig verblijf aan het studium waarborgde
zonder dat er gevraagd werd naar de innerlijke overtuiging. De waarborgen golden bovendien alle Duitsers en Ultramontanen. De artisten
immers, die slechts via de juristen van het privilege hadden vernomen,
volstonden ermee voor hun natie eveneens een afschrift te laten vervaardigen; een aparte missie naar Venetië werd onnodig geacht 55 . De
kerkelijke instanties hebben zich ook nooit erop beroepen, dat het privilege alleen voor de juristen was bedoeld.
Hiermee was feitelijk een einde gekomen aan de dreigingen van de
kant van de kerkelijke overheden. Er wordt na 1587 in de acta nergens
meer gesproken over plannen om uit Padua op te breken, omdat het
klimaat er onmogelijk was geworden voor niet-katholieken. Niet dat er
definitief een einde aan de plagerijen was gekomen. Nog in 1589 ondervonden de artisten moeilijkheden van de kant van de bisschop, toen zij
een van hun afgestorvenen wilden begraven en dit ondanks alle slinkse
wegen, die men had bewandeld om te doen vóórkomen, dat de overledene katholiek was heengegaan. Terwijl de stervende bezig was zijn
laatste adem uit te blazen, hadden zijn vrienden haastig een geestelijke
ontboden, en of het nu opzettelijk zo was geregisseerd of niet, de acta
vermelden slechts, dat de snel intredende dood het toedienen van de
sacramenten voorkomen had. De binnenijlende geestelijke vond slechts
een lijk en, „obmurmuratis quibusdam, aureo donatus" ging hij weer
heen. De Duitsers, die dachten dat ze alles goed geregeld hadden, waren
zeer teleurgesteld, toen de vicaris toch bezwaren maakte tegen een begrafenis op het kerkhof 56 .
Ook al gingen ze voor ketters door, de Duitsers stelden het alleszins
op prijs, dat hun doden op gewijde grond, althans op ordentelijke, christelijke wijze werden begraven, en dat was nu eenmaal op een keikhof of
in een kerk. De koude logica van zekere Wolfgang Zindelinus, die op de
inkonsekwentie wees dat men mensen, die tijdens hun leven geen waarde
hadden gehecht aan de pauselijke voorschriften, als overledene toch in
gewijde grond wilde begraven, vond maar weinig aanhang 57 . Zoals het
bij de Duitsers te Padua algemeen gebruikelijk was, of ze nu „ketters"
waren of niet, hun christelijk geloof af en toe ook in de kerk te beleven
en dus ter plaatse volgens de Rooms-katholieke eredienst, hoe vreemd
dat misschien ook klinkt, zo wensten zij hun doden chiistelijk te begraven, dat wil zeggen, op een kerkhof, niet bijvoorbeeld aan de voet
van de stadsmuur, als een heiden of een beest. De bisschop en de stede89

lijke overheid raakten soms verlegen met de ongeremde godsvrucht en
ijver van de Duitse studenten, die hun christelijk geloof ook kerkelijk
wensten te beleven. Op St-Prosdocimusdag 1.570, de dag waarop de
Paduanen hun eerste bisschop herdenken, vond de prefect het nodig de
consiliarius der Duitse juristen uitdrukkelijk te verzoeken, dat niemand
van zijn natie zich onder de Heilige Diensten in de kerk zou vertonen,
als hij niet oprecht van plan was zich strikt aan de plaatselijke gewoonten
te houden 5 8 . In 1 579 was dit ook een van de eisen door de bisschop aan
de ultramontaanse studenten gesteld 59 . Deze bepalingen waren in eerste
instantie gericht tegen enkele baldadigen, die in kerken opzettelijk brave
burgers wilden choqueren, maar ook bestemd voor alle ultramontanen,
die te Padua naar de Roomse kerk gingen, ook al stemden ze niet in met
alles wat de katholieke kerk leerde, bijvoorbeeld aangaande de sacramenten. Het is voor de hand liggend, dat deze zonen van het Noorden in de
Basilica, temidden van het vrome gedrang der Paduaanse burgerij rond
het graf van de grote Antonius, gedachten aan de rustige, met devoot en
keurig kerkvolk gevulde godshuizen thuis niet konden onderdrukken en
dan sloegen zij stilletjes of zelfs openlijk aan het „protesteren". Dat dit
gebeurde is geen wonder; het lijkt eerder een wonder, dat dit protest bij
alle devote drukte in de Basilica nog werd opgemerkt 60 . Er zal wel
lichtelijk speciaal op de Duitsers zijn gelet, zo men niet van spioneren
wil spreken. Onbeheerstheden met betrekking tot de religie werden de
Duitsers echter niet toegestaan, zelfs niet door hun eigen statuten. In
i$82 bepaalden deze bij de artisten, dat iemand die diensten in een kerk
meemaakte noch door rond te lopen, noch door enig ander gedrag van
de plaatselijke gewoonten mocht afwijken61. Opmerkelijk is, dat bisschop
en overheid nooit speciaal over dit rondlopen hadden geklaagd. Het was
vooral een Duitse interpretatie van correct gedrag in de kerk, dat begon
met stil blijven staan op één plaats. De bedoeling was echter duidelijk;
de natie wenste in dit opzicht uiterste bedachtzaamheid.
Het is vreemd, dat naties die voor een belangrijk deel uit katholieken bestaan moeten hebben, zo argwanend door de kerkelijke overheid
werden bekeken en zichzelf ook zo bedreigd voelden. Al die keren, dat
de bisschop acties tegen de Duitsers ondernam, beefden ze gezamelijk,
zonder confessioneel onderscheid; zowel de katholieken als de protestanten onder hen waren suspect. Zijzelf daarentegen vonden hun eenheid,
ondanks de religieuze verschillen, zo vanzelfsprekend, dat een bedreiging
van het protestantse deel door het andere deel evenzeer als zodanig werd
aangevoeld. De pogingen, in Venetië waarborgen tegen de Inquisitie te
verkrijgen, werden door de gehele natie ondersteund. Nooit viel het
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katholieke part de kerkelijke overheid bij of verleende haar steun tegen
de „ketters". Die ene reeds genoemde poging van Quirinus Cnoglerus
om de katholieke natieleden op te zetten tegen de protestantse liep uit
op een mislukking en een verbanning van de onruststoker, vooral omdat
hij geen steun vond bij zijn „geloofsgenoten". Zo moet Cnoglerus althans
zijn katholieke medenatieleden gezien hebben. Het is evenwel zo zeker
niet, of deze katholieken hun protestantse landgenoten niet eveneens tot
hun geloofsgenoten rekenden. Omgekeerd geldt dit ook voor de protestanten. Eenmaal te Padua, buiten het gebied waar de vorsten hun
onderdanen een bepaalde kerk indreven, waren de Duitse studenten niet
meer zo zeker van de belijdenis, die ze thuis hadden aangehangen. Ze
gaven dan de voorkeur aan een vorm van christen-zijn, waarmee zowel
katholieken als protestanten zich konden verenigen en zich in feite ook
verenigden, niet alleen berustend, doch ook actiefin kerkelijke plechtigheden. Sommige protestanten frequenteerden zelfs de Paduaanse parochiekerken 62 .
In Venetië had men het standpunt ingenomen, dat er niet gelet zou
worden op de religieuze overtuiging der ultramontanen en dat alle leden
der Duitse naties veilig te Padua konden verblijven, op voorwaarde dat
niemand van hen op de een of andere wijze zijn afwijkende geloofsopvatting zou benadrukken. Dat hield ook in, dat de Venetiaanse regering
geen rustverstoring binnen de Duitse naties duldde, als de religie hierbij
een rol speelde. Dit was de reden, waarom de naties soms leden uitstootten, als deze om de godsdienst onenigheid hadden veroorzaakt
en een enkele maal zelfs de Inquisitie voor de deur hadden gebracht.
De regeringspolitiek droeg ertoe bij, dat de twee Duitse naties het
karakter kregen van uiterst verdraagzame en religieus haast indifferente
organisaties. Als geloofsbelijdenissen onvermijdelijk waren, baseerdende
naties zich steeds op de symbola der apostelen, van Nicea en van Athanasius. Zowel om hun ongenaakbaarheid voor alle bemoeiingen van
bisschop en Inquisitie alsook om de interne verdraagzaamheid waren de
Duitse naties zeer aantrekkelijk voor alle ultramontanen, die konden
verwachten om de religie lastiggevallen te worden óf door kerkelijke
instanties óf door medestudenten. Dit was een van de redenen, waarom
zoveel nationaliteiten zich in de Duitse naties lieten incorporeren. Hierdoor werden deze naties in de ogen van de bisschop wel steeds verdachter, maar hoe meer de Duitse naties door de kerkelijke overheid
werden bedreigd, hoe meer zij zich met medeweten en medewerking
van de regering in een positie van apartheid terugtrokken en uitgroeiden
tot oiganisaties, zelfstandig naast de universiteiten.
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IV. P R O T E S T A N T S E P R O M O V E N D I
EN DE BULLA VAN PIUS IV

Γ J e t was de ultramontanen, vooral als leden der Duitse naties, niet
erg moeilijk gemaakt te Padua aan het Studium te komen studeren.
Anders werd het, wanneer zij eveneens wensten te promoveren, wat nog
steeds, zeker bij de artisten, de natuurlijke bekroning van de studie be
tekende. Op 13 november ι £64 had paus Pius IV in de bulla ¡η Sacrosancta
geëist, dat ieder, die de doctorsgraad verkreeg, hetzij in de theologie,
hetzij in de rechten of de medicijnen, vóór zijn promotie een geloofseed
moest afleggen. Hierbij zwoer men vast te geloven in alles wat de
Roomse kerk leerde en vooral aangaande de sacramenten, het vagevuur,
de gelovige zielen en het pausschap1. Deze bulla was op 4 maart I J 6 J
te Padua gepromulgeerd 2 en had dadelijk grote onrust onder de Duitsers
verwekt, vooral onder de artisten, die meer dan de juristen belang
schenen te stellen in het doctoreren. Ook de hoogleraren reageerden.
Vrezend dat deze pauselijke maatregel ernstige repercussies op het aantal
ultramontaanse studenten zou veroorzaken en de oude faam van het
studium zou schaden, drongen zij bij de vice-rector van de universiteit
erop aan, dat deze stappen in Venetië zou doen. Men lette even op de
opmerkelijke verhouding, dat de hoogleraren de invloed van de studenten
bij de autoriteiten groter achtten dan die van hen zelf. De vice-rector
volstond met het schrijven van een brief aan de riformatori in Venetië,
die de 20e maart werd verstuurd en waarvan nadien niets meer werd
vernomen. Op 3 juli ις(>ς hebben enkele Duitsers de kwestie van de
geloofseed nog te Venetië ter sprake gebracht bij de riformatore Marinus
de Caballis, die beloofde moeite te doen om binnen drie maanden voor
de Duitsers verzachting van de eed te verkrijgen. Het duurde echter wel
langer dan drie maanden^.
Het jaar 1 ¡66 gaf nieuwe hoop en opende nieuwe perspectieven,
doordat Pius IV, de uitvaaidiger van de bulla, overleed. Doch de mislukking van een andere missie in Venetië weerhield de Duitse artisten
van een tweede poging om verzachting van de eed te veikrijgen*. In de
eerste jaren na Trente wisten de partijen misschien nog niet goed, waar
ze aan toe waren, in hoeverre ze de besluiten au sérieux moesten nemen.
De Duitse studenten wilden voorlopig de kat uit de boom kijken en
ondertussen zo weinig mogelijk de aandacht vestigen op de godsdienstige
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verhoudingen binnen hun naties. Vandaar dat zij te Venetië zwegen over
de geloofseed om zichzelf niet ten opzichte van de Republiek en de
Republiek niet ten opzichte van de paus te compromitteren. In feite
blijkt de Venetiaanse regering wel bij de paus op verzachting van de
geloofseed te hebben aangedrongen. Zij weerstond, zoals reeds uiteengezet, de wens van Pius V alle ultamontaanse studenten aan een eed op
het geloof te onderwerpen, had geprobeerd de H. Vader, wat de geloofseed bij de promotie betrof, ovei te halen een uitzondering voor de
ultramontanen te maken en gaf deze poging tenslotte pas op, toen duidelijk bleek, dat Pius V onwrikbaar op zijn standpunt bleef staans. Dit
bepaalde voorlopig de status quo, waaraan de partijen zich hielden. De
handhaving van de geloofseed zal enkele Duitsers van een promotie en
zelfs van de studie te Padua hebben afgehouden, zoals ook voor de Grieken en de Joden het studium te Padua iets van zijn aantrekkelijkheid
verloor, nu zij er niet in het openbaar konden promoveren 6 .
Pas in 1577 werd de kwestie van de geloofseed voor het eerst weer
aangesneden en ook ditmaal door de doctores van het Collegium Patavinum, dus door het Paduaans Academisch genootschap, waarvan de
hoogleraren qualitate qua lid moesten zijn. Albertinus Bottonus, een Paduaans doctor in de medicijnen, had namens het Collegium de rector van
de artistenuniversiteit in de arm genomen. Deze beloofde met de rectores der stad te gaan praten, maar maakte tenslotte zich overal vanaf
met de verklaring, dat alleen de paus iets aan de situatie kon veranderen?.
De Duitsers stonden machteloos toe te kijken en durfden zelf niets ondernemen. Ze leefden nog in het stadium, dat ze bedelende Capucijnen geld
gaven, opdat een weigering niet als openlijke vijandigheid uitgelegd zou
worden door degenen, met wie ze te Padua nu eenmaal moesten samenleven. De Capucijnen voeren er wel bij en kregen van de beide Duitse
naties meer dan van de rest van de studenten 8 . Het verhaal van diverse
geschiedschrijvers, dat de Duitsers in 1^77 bij de riformatori dello Studio
pogingen hebben gedaan om tot een andere promotie-regeling te komen,
vindt geen bevestiging in de Duitse acta. Nu zijn die voor die jaren
tamelijk summier, wellicht in verband met de hevige pestepidemie, die
vele Duitsers uit Padua had doen wegtrekken. Nog onwaarschijnlijker is
het bericht, dat de studenten uit protest en om hun woede jegens de
bisschop te koelen dat jaar zouden besloten hebben hun rector niet door
de bisschop in de kathedraal te laten bekleden met het teken van zijn
waardigheid, met zijn „capuccium", maar de plechtigheid te doen plaatsvinden in de basiliek van St. Antonius, zonder de bisschop«. Inderdaad
werd de rector der artisten dat jaar in de St. Antonius geïnstalleerd en
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niet door de bisschop van Padua maar door de Prins-Kardinaal van Urbino,
die toevallig in de stad verbleef, doch in de annalen van de Duitsers blijkt
nergens, dat dit geschiedde uit demonstratief verzet tegen de bisschop 10 .
Veel waarschijnlijkei is, dat de pas benoemde Federico Cornaro de hoge
gast het genoegen en de eer wilde laten van een universitaire plechtigheid, voor deze speciale gelegenheid onder de koepels van „Il Santo " zelf.
Twee jaar later hadden de Duitsers, ondanks de goede afloop van een
petitie bij doge en senaat tegen hinderlijke maatregelen en dreigementen
van de kant van de bisschop, nog steeds niet de durf om de promotieregeling aan de orde te stellen 11 . Zo erg safe was hun positie nog niet, want
er werd in die tijd nog weleens over wegtrekken gesproken. Bovendien
had de kwestie der doctoraten iets van zijn actualiteit verloren, daar de
Duitsers, ongetwijfeld gesteund door de doctores, een uitweg hadden
gevonden. In 1579 had de bisschop zich erover beklaagd, dat herhaaldelijk
Duitsers promoveerden zonder de eed af te leggen 12 . Deze klacht moet
betrekking gehad hebben op een wijze van promoveren, die in zwang
was geraakt, toen de normale, openbare promotie voor de bisschop voor
vele ultramontanen zeer bezwaarlijk was geworden. Van oudsher was
aan bepaalde erfelijke titels het recht verbonden geweest wetenschappelijke graden te verlenen. Zo konden de comités palatini, de palatijnse- of
paltsgraven, krachtens een privilege van keizer Sigismund op gezag des
keizers doctores creëren, terwijl ook graven en ridders van de H. Stoel
soortgelijke privileges hadden ontvangen". Wel was in het verleden door
de Venetiaanse regering bepaald, dat doctores, die hun titel dankten aan
deze palatijnse graven, niet konden optreden als docenten aan het Paduaanse studium 1 *. Dit hield in, dat binnen het Venetiaanse gebied deze
wijze van doctoreren niet als volwaardig werd erkend. Ook elders in
Europa moet enige argwaan bestaan hebben tegen deze private promoties.
Voor de ultramontanen echter lag hier een weg tot de graden open, nu
de geloofseed een promotie in het openbaar veelal onmogelijk maakte.
De centrale regering maakte voorlopig geen bezwaren tegen de private
promoties. Integendeel, zij zag er een practische oplossing in voor een
probleem, waarop zij zelf geen antwoord wist.
Nu kon de private promotie voor een palatijnse graaf te Padua zelfs
een min of meer geslaagde oplossing lijken, wanneer de ultramontanen
als doctor naar huis terugkeerden, waren er altijd wel, die de doctorsbul
wilden zien. Dan konden er moeilijkheden rijzen. Bleek dat de betrokkene te Padua was gepromoveerd, dan moest men daaruit in eerste instantie concluderen, dat hij aan de daar geldende eisen had voldaan en
derhalve had gezworen te geloven in diverse Roomse leerstellingen, die
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mogelijk tei plaatse juist veroordeeld werden als afschuwelijke dwalingen, waarmee men zich vervolging op de hals haalde. Verklaarde de jonge
doctor daarop, dat hij niet in het openbaar maar particulier was gepromoveerd ten huize van een palatijns graaf en zonder de geloofseed, dan
konden zijn wetenschappelijke prestaties weleens in twijfel getrokken
worden. Deze overwegingen moeten in 1579 Friedrich Sebiz na goede
afloop van een private promotie ertoe gebracht hebben de Duitse natie
der artisten te verzoeken een verklaring aangaande zijn doctoraat met
haar zegel te willen bekrachtigen. Deze verklaring bevatte de volgende
punten: ten eerste, dat de betrokkene niet had gezworen volgens de
pauselijke bulla, en vervolgens, dat de promotie in een particulier huis
bijna in geen enkel opzicht verschilde van een openbare promotie. Dit
verzoek werd zonder moeilijkheden door de natie ingewilligd en de verklaring werd met het gevraagde zegel ven ijkt. Friedrich Sebiz betaalde
daarvoor een halve kroon, zoals tevoren beloofd was, en keerde opgelucht
en gerust met bul en verklaring over de Alpen naar het Noorden terug 1 *.
Men zag nu regelmatig Duitsers hun lauweren halen bij de diverse
palatijnse graven, die te Padua woonachtig waren en die zich misschien
speciaal daar hadden gevestigd met het oog op de promotie en de daaruit
voortvloeiende bijverdiensten. Sommige palatijnse graven echter waren
door de Venetiaanse regering als hoogleraar aangesteld en doceerden
officieel aan het Studium, zoals Hieronymus Mercurialis, Joachimus Alramer, Hercules Saxonia en Joannes Minadous. Mercurialis, die in 1579
bij de Duitsers in ongenade was gevallen naar aanleiding van zijn dubbelzinnige houding tijdens een conflict met de bisschop, verkeerde in 1584
kennelijk weer bij hen in de gratie, want toen promoveerden bij hem
twee Duitsers. De meest geliefde „promoverende instantie" 16 in die
jaren was echter graaf Alramer, wiens dood in 1597 door de Duitseis als
een bitter verlies werd gecommemoreerd 17 . Deze had het enkele malen
zelfs bestaan doctores in de theologie te creëren 18 , ofschoon het een
open vraag was, of andere instanties dan de bisschop hiertoe wel de
bevoegdheid konden bezitten 1 «. In 1604 zou deze kwestie bijzonder actueel worden, toen zekere Jodocus Zeiler bij een palatijns graaf zijn
lauweren in de godgeleerdheid wilde halen. De doctorandus beriep zich
op voorgaande gevallen onder Alramer. Een pedel, zekere Leo, evenwel
herinnerde zich, dat enkele jaren tevoren iemand uit Duitsland was
teruggekeerd, die reeds in het bezit was van een doctorstitel in de theologie, in een private promotie hem verleend, maar die het nodig had
gevonden nog eens in het openbaar te promoveren. De pedel theologiseerde verder, dat de keizer tenslotte niet kon geven, wat hij niet bezat,
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en dat over kerkelijke zaken alleen de paus de beschikking had. Daarop
was de consiliarius der Duitse artisten het vraagstuk gaan voorleggen aan
de palatijnse graven zelf. De eerste, Capo di Lista, had verklaard, dat hij,
noch enig ander edelman dergelijke promoties kon verrichten. De tweede
echter, Hercules Saxonia, had onmiddellijk beweerd, dat hij natuurlijk
en vanzelfsprekend ook in de theologie titels kon verlenen. Hij haalde
zijn privilege voor de dag en zelfs toen daarin nergens sprake was van
promoties in de theologie, bleef hij volhouden, dat hij wel de bevoegdheid ertoe bezat. De consiliarius waagde het niet Saxonia, die zo stellig
deed, tegen te spreken. Jodocus Zeiler promoveerde inderdaad in de
theologie bij Saxonia, doch de consiliarius vertrouwde zijn ingeslikt protest toe aan de acta met de wens erbij, dat zijn opvolgers dit vraagstuk
eens grondig zouden onderzoeken, „opdat wij niet het slachtoffer worden
van de willekeur en de gierigheid der Italianen en vooral niet van hen,
die zich opwerpen als de grote vrienden der Duitsers en misschien zelfs
van ons ras en van ons bloed zijn. Voor die moet men wel het meest
oppassen" 20 . Een wat merkwaardig slot. Bedoelde de consiliarius hiermee, dat Zeiler zich bij Saxonia een vrijwel waardeloze doctorsbul had
verschaft, waarvoor hij ondertussen toch allerlei lieden en niet in het
minst Saxonia zelf had moeten betalen, welke laatste zich wel voordeed
als vriend der Duitsers, terwijl hij in feite aan zijn Duitse afkomst verraad
pleegde ?
Als men wenste te promoveren bij de palatijnse graven, moest in
elk geval ook betaald worden ; volgens de statuten der Duitse artisten
evenveel aan rector, universiteit en universiteitsnotaris als bij een openbare promotie 21 . De universiteit erkende dus deze promoties, liet er ergens officieel melding van maken door de notaris, terwijl de Duitseis
alles, zelfs hun geld, ervoor gaven om de private promotie evenveel
luister en aanzien te geven als de openbare. Een halve eeuw ongeveer
bleef immeis een groot deel van hen voor het verkrijgen van de lauweren
aangewezen op de conti palatini.
Het zinde de doctores van het Studium niet, dat door de bulla van
Pius IV een wijziging was gekomen in het traditionele promotieritueel.
Het hinderde hen vooral, dat vele ultramontanen hun studie te Padua
niet meer feestelijk en publiekelijk met een promotie konden bekronen.
Het lag voor de hand de pauselijke bepaling te interpi eteren als een inbreuk op de statuten van hun college, zoals die eertijds door de pausen
waren bekrachtigd. De gedachte kwam op, dat het recht van promoveren
tenslotte altijd bij de doctorscolleges had berust en dat indertijd de pausen
slechts was verzocht de examens en de titels een kerkelijke sanctie mee
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te geven. De aanwezigheid van de bisschop bij de examens was niet beslist een vereiste voor de geldigheid van de titels, doch berustte op een
statuut, dat door de universiteiten en de doctores was opgesteld en door
de paus slechts bevestigd en bekrachtigd. Daarin was wel bepaald, dat de
examens voor de bisschop zouden plaats hebben, maar met onderling
goedvinden, op basis van een accoord. Met welk recht decreteerde de
paus, dat voortaan bij de promoties ook een geloofseed afgelegd moest
worden? Deze gedachten waren niet nieuw en zeker niet vreemd voor
Venetiaanse geesten. Ze liepen parallel met theorieën, die leefden in
vele hoofden van Venetiaanse politici. De kerk, — zo heette het — door
de wereldlijke overheden slechts te hulp geroepen om orde en recht te
hei stellen en te vestigen, heeft haar positie misbruikt, haar macht versterkt en tenslotte alle rechten aan zich getrokken. De Paduaanse doctores konden te Venetië wel op begrip rekenen, echter, zolang het om
theorieën ging, want in de praktijk liet de regering alleen aan het bestaande systeem tomen, indien dit ten goede kwam aan haar eigen centrale positie en niet aan andere, min of meer particuliere instellingen
binnen haar gebied.
In ι ¡So zouden de doctores gepoogd hebben hun college in zijn
oude bevoegdheid te herstellen. Zij waren daartoe aangezet door de
Duitse student Georgius Crosner uit Zwaben, die hoopte zonder de hinderlijke eed toch in het college de doctorstitel te kunnen verkrijgen,
naar vanzelf spreekt, buiten de bisschop om. Men had echter buiten de
waard gerekend. Terwijl alles en iedereen gereed stond, greep de bisschop op het laatste moment in en interpelleerde bij de stedelijke magistraat. Deze verbood de plechtigheid, waarna de bisschop de doctores
met kerkelijke straffen bedreigde, indien ze zonder hem en zonder de
geloofseed doctoraten verleenden 22 . De tijd was kennelijk nog niet rijp
voor dergelijke bravourstukjes. Toch moeten in die jaren tachtig de
doctores af en toe erin zijn geslaagd buiten de bisschop om, in het openbaar, zelfs in aanwezigheid van de stedelijke overheid de doctorstitel te
verlenen onder andere aan een Griekse student 23 .
Na 1590 echter zijn er door het „Sacrum Collegium Clarissimorum
philosophiae et medicinae Doctorum'', ofwel kortweg „Collegium Medicum", diverse pogingen gedaan in Venetië de officiële toestemming te
verkrijgen om geheel op eigen gezag graden te verlenen. Op 9 februari
van dat jaar had Hannibal Bimbiolus, buitengewoon hoogleraar in de
medicijnen, die van zijn oom, doctor Capivaceus, de liefde voor de Duitse
natie had geërfd, het Collegium medicum, waarvan hij toen prior was,
in vergadering bijeengeroepen. Hij was met het voorstel gekomen voor
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de buitenlanders, de Fransen, Duitsers en Polen, een aparte mogelijkheid
tot promoveren te scheppen, zodat zij niet meer aangewezen zouden zijn
op de palatijnse graven, of genoodzaakt werden elders, bijvoorbeeld in
Basel, hun lauweren te halen2*. Het is opvallend, hoe Bimbiolus alle
buitenlanders over één kam scheert. Hij somt ze bovendien op : Fransen,
Duitsers en Polen; een nogal heterogeen gezelschap. Volgens de voorstelling van Bimbiolus was voor al deze nationaliteiten de openbare promotie hoogst bezwaarlijk. Van de andere kant mag men toch aannemen,
dat voor een groot deel van hen de geloofseed geen moeilijkheid geweest
kan zijn. Welke bezwaren hadden ze dan? Heeft Bimbiolus om zijn betoog kracht bij te zetten de toestand wat ernstiger afgeschilderd dan hij
was? Of heeft de Duitse conciliarius, die dit verhaal in de acta neerschreef
Bimbiolus' woorden enigszins naar eigen inzichten weergegeven? De
consiliarius zal wel geen voorstander van de eed geweest zijn, komende
uit Sleeswijk, „ex Cimbrica Chersoneso". Toch wekt het verdere verloop
van het verhaal de indruk, dat Bimbiolus inderdaad een wijze van promoveren voor ogen zweefde, speciaal voor buitenlanders, waarbij de
religie helemaal geen rol speelde of minstens geen enkel bezwaar kon
opleveren. Daarbij zal hij speciaal aan de Duitsers gedacht hebben, die in
hun naties immers in belangrijke mate alle buitenlanders vertegenwoordigden, bij de artisten theoretisch zelfs alle ultramontanen. Hannibal
Bimbiolus stelde zijn collega's voor een gezantschap naar de doge te
sturen om te pleiten voor een nieuwe examenregeling, zodat de bovengenoemde drie nationaliteiten en allen die te Padua een christelijk leven
leidden, bij het college zowel in de artes, als in de beide rechten titels
konden verwerven, met in acht neming van wat hieromtrent gebruikelijk
was, eventueel zelfs na een onderzoek aangaande de christelijke geloofsovertuiging door middel van een eed op de symbola der Apostelen, van
Nicea en van Athanasius. Zo zou het Collegium Patavinum in bevoegdheden en gezag niet de indruk wekken onder te doen voor de graven.
Op dit initiatief van Bimbiolus volgde nog een reeks van onderhandelingen met diverse autoriteiten. Van belang is, dat de Duitse artistennatie financieel steun verleende bij een missie naar Venetië, waaraan
behalve de doctores Bimbiolus en Massaria, de Duitse consiliarius en zelfs
de rector van de artistenuniversiteit deelnamen. De Duitse juristen hadden zich opzettelijk afzijdig gehouden, niet alleen omdat zij veel minder
belangstelling voor de promotieregeling opbrachten, maar ook omdat
hun deze onderneming door enkele doctores was ontraden". Inderdaad
bleek zij op niets uit te lo'pen en de Venetiaanse autoriteiten zelfs enigszins in verlegenheid te brengen. De doge had weliswaar welwillend
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gesproken, maar één der riformatori, de bekende leider der anti-pauselijke partij, Leonardo Dona, had onmiddellijk laten doorschemeren, dat
hij weinig hoop had iets positiefs te kunnen bereiken. Als het gezantschap
dan nog verdere pogingen onderneemt, vindt het alle deuren gesloten.
Een der andere riformatori laat zich door zijn zoon verontschuldigen
wegens buikbezwaren ; Dona is inmiddels uit de stad vertrokken naar het
buiten van zijn familie in het Veronese, eveneens om gezondheidsredenen, wat overigens niet zo onwaarschijnlijk is, gezien de vermoeiende
missie, die Dona juist te Rome had volbracht naar aanleiding van de
erkenning door de Republiek van Hendrik van Navarre als koning van
Frankrijk. Het Paduaans gezantschap zag in, dat voorlopig te Venetië
niets te bereiken viel, en keerde gelaten naar huis terug.
In de daaropvolgende jaren werden door de artisten toch nog herhaaldelijk pogingen gedaan. In 1591 had de rector van de universiteit, om
andere redenen bij de doge in audiëntie ontvangen, de gelegenheid aangegrepen nog even de geloofseed ter sprake te brengen ; zonder effect 26 .
In datzelfde jaar herleefde enige hoop bij de Duitsers. Leonardo Dona,
die veel begrip had getoond voor hun standpunt en hun streven, was
gekozen als leider van het gezantschap, dat Gregorius XIV als nieuwe
paus zou gaan huldigen. Wellicht zou een bekwaam diplomaat als Dona
bij het hoogste gezag iets voor hen kunnen bereiken. Helaas stierf Gregorius voordat men uit Venetië was opgebroken". In 1 ¡¡9ς had de Duitse
consiliarius de zaak weer eens aanhangig gemaakt. Steun werd gezocht en
gevonden bij Hercules Saxonia, die behalve hoogleraar aan het studium
ook palatijns graaf was. De juristen hielden zich wederom afzijdig, be
ducht als ze waren zich verdenkingen omtrent de religie op de hals te
halen 2 8 . In het collegium medicum daarentegen toonde men zich iets
positiever ten aanzien van de plannen der Duitse artisten, die door prior
Vigontia en namens de Duitse natie door Abraham Sandec waren voor
gedragen en algemene instemming vonden. Zekere Bradolinus voerde
aan, dat aan diverse Italiaanse academies de hand werd gelicht met de
bepalingen van Trente en onder andere te Ferrara. Een andere doctor
vond, dat de Duitse natie wel een speciaal voorrecht verdiende bij het
promoveren. Alleen Massaria, die deelgenomen had aan de mislukte zen
ding van 1590, toonde zich sceptisch. Meerderen meenden, dat beter de
natie zelf dan het college de actie kon voeren. Tenslotte maakte Vigontia,
„sive fuco, sive serio", de vergadering erop attent, dat zij onwettig bij
eengeroepen was, zodat geen besluiten genomen konden worden. Wilde
hij zich ervan afmaken? Saxonia kwam de Duitsers de afloop berichten,
maar hij liet het niet hierbij zitten. Op 20 juli was hij met een gezelschap
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Duitsers te Venetië, alwaar men de volgende dag tot de doge werd toegelaten. Ofschoon Saxonia uitstekend pleitte, was er geen hoop, dat bet
verzoek ingewilligd zou worden. Het enige dat duidelijk werd was, dat
men geduld moest hebben 2 «. In 1597 poogde Saxonia nogmaals de Duitse
artisten tot een actie te inspireren, maar ditmaal bleven zij passief; er
zou toch nooit aan een openbare eed te ontkomen zijn, tenzij het hele
publieke examen werd afgeschaft30.
Voorlopig namen de Duitsers genoegen met hun graden te halen bij
de palatijnse graven. In 1598 deed zich een voorval voor, waardoor deze
wijze van promoveren bovendien aanmerkelijk in uiterlijk aanzien steeg
en in betekenis nog meer de openbare promotie evenaarde. De Paduaan
Matthias Jacobeus had om de een of andere reden de voorkeur gegeven
aan een private promotie voor de paltsgraaf Capo di Lista. Matthias Jacobaeus nu was in de universitaire wereld een groot man, want hij was
syndicus van de artisten. De belangstelling voor zijn promotie van de
kant van studenten en doctores was derhalve bijzonder groot en na afloop
was de jonge doctor door zijn vrienden in triomf, met de pedellen voorop, naar huis gebracht „cum tympanis ut moris est tubisque sono ris".
Zijn promotor, Massaria, had na de overhandiging van de doctorsbul
reeds verklaard, dat deze promotie op geen enkele wijze nog verschilde
van een openbare. Toen echter enkele weken later de Antwerpenaar
Lazarus Marquius voor Capo di Lista wilde promoveren, weigerden de
doctores door hun aanwezigheid aan deze promotie evenveel luister te
verlenen als onlangs gebeurd was, toen de syndicus doctoreerde. De studenten namen daarmee echter geen genoegen. De pas met zoveel vertoon
gepromoveerde syndicus toog naar de stedelijke overheid, die aan de
wensen der heren studenten tegemoetkwam en voorschreef, dat vooi taan
bij de promoties „apud comités caesarios" elke daartoe uitgenodigde doctor aanwezig moest zijn op stiaffe van tweehonderd Venetiaanse ducaten.
Een belangrijke bepaling, niet alleen omdat de studenten, in dit geval de
Antwerpenaar Marquius, hun zin kregen, maar vooral omdat de stedelijke
overheid en daarmee indirect het centraal gezag deze private promoties
officieel goedkeurden en zelfs meewerkten de uiterlijke luister ervan te
vergroten. Lazarus Marquius kon tevreden zijn; bij zijn promotie verschenen onder andere de grote Acquapendente en de reeds vaker genoemde Massaria, welke laatste toch ook uit zichzelf gekomen zou zijn,
voegde de Duitse consiliarius aan zijn verhaal toe 31 .
De private promotie was rond 1600 een normale, legale weg geworden, waarlangs zij, die door armoede genoodzaakt of door een andere
oorzaak gedreven werden, hetzij omdat zij zich niet konden, hetzij omdat
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zij om enige reden zich niet wilden onderwerpen aan een examen in het
„collegium doctorum", de graden konden verkrijgen bij personen, die
daartoe door paus of keizer waren gemachtigd. Universitaire statuten
regelden deze promoties en bepaalden, dat de rector der universiteit of
zijn plaatsvervanger bij deze private promoties aanwezig moest zijn".
De door de palatijnse graven uitgereikte bulla werd voorzien van het
zegel der universiteit. De graven dienden zich aan bepaalde voorschriften
te houden. Toen op 7 juni 1606 een Vlaming, zekere Willem Spannut,
gepromoveerd was bij Hercules Saxonia, protesteerde de Duitse artistennatie, omdat Saxonia de doctorsbul had voorzien van het universiteits
zegel, zonder dat de betrokkene stond ingeschreven in de Duitse matriкеізз. Moet men hieruit concluderen, dat het lidmaatschap van de Duitse
natie voorwaarde was voor een private promotie, althans minstens voor
een officiële bekrachtiging van de bul met het zegel der universiteit?
De promotie van de Paduaanse syndicus in 1598 bij Capo di Lista is hiermee in tegenspraak. Misschien had Willem Spannut zich ontrokken aan
een bestaande verplichting behalve bij de universiteit zich als Vlaming in
te schrijven bij de Duitse natie. Nu was zijn status als lid der universiteit
en daarmee zijn recht om te promoveren aanvechtbaar. Het Du ; tse protest gold echter niet zozeer de eventueel onwettige uitreiking van de
doctorsbul als wel het in gebreke zijn van de doctor ten opzichte van de
natie, vooral financieel. Willem Spannut was zo wijs de Duitsers zo snel
mogelijk tevreden te stellen om te voorkomen, dat de geldigheid van
zijn doctoi stitel aangevochten werd ; hij schreef diezelfde dag nog in en
betaalde zijn inschrijfgeld. Saxonia werd vermaand voortaan beter na te
gaan, of de doctorandi aan alle eisen voldeden.
In Padua hadden alle betrokkenen, de Duitse naties, de universiteiten
en de doctores, vrede genomen met de promotie voor een palatijns graaf
als een practische oplossing voor hen, die niet in het doctorscollege voor
de bisschop wilden doctoreren, vooral daar deze wijze van promoveren
door de stedelijke overheid was gelegaliseerd en zelfs geprotegeerd.
Echter, nu begon men bezwaren te maken in Venetië; niet tegen de
private promotie als mogelijkheid om de geloofseed te ontduiken, maar
als promotie, die geschiedde op gezag van een buitenlands vorst. Dit
behoeft allerminst verbazing; hoe kon het anders in een staat, waar de
bestuurders altijd een grote gevoeligheid aan de dag hadden gelegd voor
elke mogelijke schending van het autonome, souvereine staatsgezag. Het
was al erg genoeg de bisschoppelijke bevoegdheid tot het verlenen van
graden en zelfs pauselijke bemoeienissen dienaangaande binnen het Venetiaanse gebied te moeten accepteren. Doch als het alternatief beteken101

de, dat de academische graden gegeven werden op gezag van de keizer,
raakte men van de wal in de sloot. Hiertegen kwam het Venetiaanse
gevoelen in opstand. Op ς October 1612 kwam het senaatsbesluit af, dat
voortaan het verlenen van titels op gezag van enig andere autoriteit dan
de Venetiaanse zonder toestemming van de Senaat verboden was3+. Dit
besluit moet niet gezien worden als enkel een maatregel tegen de private
promoties ; ook het creëren van notarissen op gezag van vreemde vorsten
werd in hetzelfde besluit verboden. Hoewel dit decreet de Duitseis te
Padua wel even pijnlijk verraste, groeide in die dagen eveneens de hoop,
dat een verzachting van de geloofseed op til was. Ondertussen zag men in
het jaar 1613 op 8 mei toch nog iemand voor Capo di Lista promoveren
en wel Guilelmus Stratenus, de latere lijfarts van de stadhouders Frederik
Hendrik, Willem II en Willem III". Doctor Stratenus heeft wellicht te
Padua als laatste de deur van een palatijns graaf achter zich horen dichtgaan. Op 13 juli 1613 vond de Senaat het nodig het decreet van ς October
van het vorige jaar nog eens duidelijk in te scherpen. Voortaan zou op
overtreding eeuwige verbanning volgen, indien de schuldige zich bui
tenslands ophield, of een gevangenisstraf van zes jaar met een boete van
duizend ducaten en daarna eveneens verbanning, indien de overtreder
gegrepen kon worden 3 6 .
Het was de Duitsers duidelijk, dat nu meer dan ooit een verzachting
van de geloofseed bij de openbare promotie noodzakelijk was, of dat er
anders een andere uitweg gevonden moest worden. Het moment leek
gunstig, omdat het senaatsbesluit niet voortkwam uit een verkoeling van
verhoudingen tussen de Venetiaanse autoriteiten en de Duitse studenten ;
als de Senaat de promoties voor de palatijnse graven verbood, zou zij
wellicht bereid zijn en misschien wel al van plan een andere mogelijkheid
daarvoor in de plaats te stellen. De vraag was, welke en vooral, wanneer?
De molen in Venetië maalde traag.
Van de kant der juristen bestond nog steeds weinig belangstelling
voor acties in verband met de geloofseed. Dit belette de artisten niet in
de volgende jaren wel een grote ijver aan de dag te leggen. De consiliarius,
die in de zomer van 1613 zijn ambt had aanvaard, kon zich niets nuttigers
en niets roemvollers voorstellen, dan dat nu eindelijk eens het obstakel
van de geloofseed bij de promotie uit de weg geruimd zou worden. Wel
moest er voorzichtig te werk gegaan worden en derhalve werd eerst
intem uitgebreid overleg gepleegd. Vervolgens werd de filosoof Cremoninus als raadsman bij de beraadslagingen betrokken. De weg wees
als vanzelf naar Venetië. Daar werden nu eerst enkele voelhorens uitgestoken. Allereerst consulteerden de Duitsers een der Savi, dat wil
102

zeggen, een der hoogste regeringsfunctionarissen, zekere Jacobus Baroccius, voor wie ze aanbevelingen van Cremoninus bij zich hadden. Daarna
kwam men bij Nicolaus Contarcnuss?. Dat de Duitsers juist bij deze
twee staatslieden terechtkwamen is veelbetekenend. Giacomo Barozzi
had indertijd vrij veel contacten gehad met de roerige Franse ambassadeur
de Fresnes in de jaren rond het Interdict en behoorde tot een groep van
politici, waarvan Nicolo Contarini, zeker na de dood van Leonardo Dona
in i 6 i 2 , een der hoofdfiguren was geworden, een groep, die vooral
tegenover de paus een intransigente politiek voorstonds 8 . Het bezoek aan
Contarini is daarom des te opvallender, omdat deze op dat moment officieel met het studium niets te maken had, maar achter de schermen zich
wel danig ermee bemoeide, onder andere naar aanleiding van een vacante
leerstoel in het canonieke recht, waarvoor de nuntius en de anti-pauselijken ieder fel hun eigen candidaat pousseerden". De Duitsers waren
echter te Venetië om stemming te peilen en eventueel te kweken. Ze
waren dan bij Contarini — en dat zullen ze zelf heel goed geweten hebben — aan het juiste adres. Deze had zeer vriendelijk gereageerd en
beloofd hun wensen te zullen voorleggen aan de binnenkort te kiezen
riformatore. Hij en zijn vrienden speculeerden erop, dat dit iemand uit
uit hun kring zou zijn. Wel had Contarini het gesprek zo geleid, dat
vooral gesproken werd over de noodzaak voor de arme studenten een
nieuwe mogelijkheid tot promoveren te scheppen. Dit was een stille
hint, in welke richting de Duitsers zelf maar verder moesten denken.
Duidelijker werden de bedoelingen van de hoge Venetiaanse Heren
uiteengezet in een brief van Barozzi, die op 27 augustus arriveerde bij de
raadsman der Duitsers, bij Cremoninus. Stijl en inhoud van deze brief
doen vermoeden, dat de Venetiaan en de voor Rome zo verdachte professor elkaar persoonlijk kenden, wisten wat ze aan elkaar hadden en in
dit geval graag bereid waren onder een hoedje te spelen, nu het erom
ging voor de „ketterse" Duitsers te Padua een regeling te treffen, waarmee ze aan een kerkelijke bepaling konden ontsnappen. Barozzi schreef,
dat de kwestie te Venetië door enkele belangrijke politici zeer serieus
was opgenomen, en hij had goede hoop op succes. Echter, het was beter,
dat niet de Duitse natie maar de universiteit de onderhandelingen zou
beginnen en dan in het belang van de arme studenten „om geen argwaan
te wekken bij enkele scrupuleuze lieden, dat het eigenlijk om iets anders
ging". Het leek Barozzi tenslotte beter te wachten en een actie uit te
stellen, totdat de nieuwe riformatore was benoemd* 0 . Zoveel zicht op
het bedrijf achter de schermen zal Barozzi wel gehad hebben, dat hij kon
vermoeden, hoe die benoeming zou uitvallen.
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Nadat Cremoninus aldus ongeveer weet had van de koers, die moest
worden gevaren, en van de weersgesteltenis die men te Venetië mocht
verwachten, wilde hij zich eveneens ervan vergewissen, of de Duitsers
werkelijk bereid waren eventuele konsekwenties te aanvaarden. Allereerst vroeg hij hun, of zij te allen tijde bereid waren te zweren op de
symbola van de apostelen, van Nicea en van Athanasius en ook op het
„katholieke" geloof; vervolgens of zij bereid waren op te komen voor de
kosten, wanneer de universiteit tot een actie zou overgaan* 1 . Dit laatste
gaf geen moeilijkheden. De eerste vraag echter ontmoette enige reserve.
De Duitsers meenden, dat wel geen enkel christenmens zich ervoor zou
generen de genoemde drie symbola openlijk te belijden, doch hetgeen
erop volgde over het „katholiek" geloof kon beter weggelaten worden;
het woord „katholiek" immers had een dubbelzinnige betekenis en scheen
verschillend begrepen te kunnen worden. Cremoninus heeft dit zeer
zeker ook geweten doch wilde, misschien op verzoek uit Venetië, peilen,
hoever men kon gaan. De Venetiaanse politici poogden ten opzichte van
argwanende medeburgers en van de kerkelijke gezagsdragers zoveel mogelijk te camoufleren, dat er onder de ultramontaanse studenten nietRooms-Katholieken waren. Wetend, dat het woord „katholiek" verschillende interpretaties toeliet, zouden de Duitsers mogelijkerwijs bereid geweest zijn zich „katholiek" te verklaren. Helaas, ze waren iets
principiëler en de vlieger ging niet op. Het was beter de Duitsers, wat
de godsdienst betrof, maar niet onder die noemer te willen vangen.
In de volgende maanden stegen de kansen van de Duitse studenten.
De syndicus van de artistenuniversiteit was overleden en, hoezeer de
Duitsers dit verscheiden piëteitvol betreurden, de opvolging door hun
landgenoot Matthias Littau leverde vele gunstige en aangename vooruitzichten. Op 2 september werden de plannen aangaande de promotieregeling aan de universiteit voorgelegd en met bijna algemene stemmen
goedgekeurd* 2 . Tevoren was overeengekomen, dat de Duitse natie de
onkosten zou dragen. Het wachten was nu alleen op de benoeming van
de nieuwe riformatore. Eindelijk, op tweede kerstdag, wist Cremoninus
te berichten, dat de beslissing was gevallen en dat iemand was gekozen,
die, zoals verwacht, gunstig stond tegenover de Duitse plannen. Op 28
januari 1614 kwam de universiteit bijeen en werd besloten de syndicus
met twee consiliarii naar Venetië afte vaardigen om daar de kwestie van het
doctoraat te gaan bepleiten. De Duitse natie werd verzocht in verband
hiermee en zoals beloofd veertig Venetiaanse ducaten te storten in de kas
van de universiteit. De Duitsers gingen hiermee accoord op twee na, die
onmiddellijk na afloop van de vergadering naar Quirinus Cnoglerus stap104

ten. Over de daaropvolgende verwikkelingen is reeds uitgeweid. Behalve
de Duitse natie moeten ook de instanties in Venetië onaangenaam verrast
zijn door deze onverwachte kink in de kabel. De snelle tegenactie en de
verbanning van Cnoglerus konden niet voorkomen, dat veel tijd verloren
ging. Toen de rust hersteld was, bleek de ambtsperiode van de consiliarius verstreken. Ofschoon de natie, op advies van Cremoninus, accoord
ging met een tijdelijk aanblijven van de consiliarius, maakte de op handen
zijnde keuze van weer eens een nieuwe riformatore alle verdere ondernemingen voorlopig nutteloos. De consiliarius trad derhalve toch maar
af43.
Al had de verkiezing van deze nieuwe riformatore de Duitsers enige
tijd tot werkeloosheid gedoemd, de keuze zelf, die in september doorkwam, had niet gunstiger kunnen zijn en gaf alle reden tot vreugde en
grote verwachtingen. Gekozen was niemand anders dan Nicolo Contarini,
dezelfde die de Duitsers reeds zo welwillend had gegidst en die bekend
stond om zijn gering ontzag voor pretenties van kerkelijke zijde. De
Duitse natie besloot hem hartelijk met zijn benoeming te gaan feliciteren
om dan eveneens en maar dadelijk de kwestie van de doctorseed aan te
snijden4*. Doch ook na de benoeming van Contarini kwam er geen vaart
in de onderneming. Een gezantschap van de universiteit met aan het
hoofd nog steeds de syndicus Matthias Littau bezocht Contarini en later,
op 4 november, nog eens alle drie riformatori, Nicolaus Contarenus,
Giorgius Aloysius en Nicolaus Sagredus. Men kwam zelfs voor de doge,
doch alles zonder resultaat. Zo ging men een nieuw jaar in, „dat ons
nieuwe moeilijkheden en lasten zal bezorgen. Het leven is immers niets
anders dan een wijde zee, waaraan je reeds denkt ontkomen te zijn in een
veilige, rustige haven, als plotseling een storm opsteekt, die je weer
terugwerpt en in nieuwe moeilijkheden stort", mediteerde de Duitse
consiliarius+s.
Het jaar 161$· zou voor de Duitse artisten geheel in het teken staan
van het doctorsexamen zonder eed. Ze wilden het eens over een andere
boeg gooien door aan te voeren, dat aan andere Europese academies geen
geloofseed werd geëist. Daartoe wendde men zich tot de universiteit van
Freiburg en schreef men enkele Duitsers aan, van wie bekend was, dat
zij te Montpellier waren gepromoveerd'· 6 . Op 27 mei waren enkele
Duitsers te Venetië op bezoek bij Contarini, die weer eens verzekerde,
dat de zaak hem zeer na aan het hart lag, maar dat voortdurend andere
kwesties om aandacht vroegen. Hij zou doen wat hij kon en wel zo snel
mogelijk. Rond dezelfde tijd was ook een gezantschap van de universiteit
de riformatori aan het bewerken, niet uitsluitend maar toch wel hoofd-
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zakelijk naar aanleiding van het doctoraat. Even scheen een beslissing in
de lucht te hangen. De Duitsers bivakeerden ongeveer voor het palazzo
ducale om ieder, die in- of uitging, te polsen of voor hun zaak te winnen.
Het bleek echter loos alarm; een beslissing bleef uit en terneergeslagen
keerden de Duitsers naar Padua terug·*7.
Het is nauwelijks interessant alle onderhandelingen en alle briefverkeer na te gaan·*8. De riformatori lieten via de praetor van Padua de
Duitsers geruststellen, dat ze alle moeite deden. De juristen waren
ondertussen op de hoogte gesteld van de stand van zaken, doch dezen
bleven zich afzijdig houden. Een onbelangrijke huishoudelijke aangelegenheid leidt even de aandacht af, maar dan, „om weer op de kwestie terug
te komen", schreef de consiliarius in de acta, wordt melding gemaakt
van een binnengekomen brief van Contarini, waarin deze met nauwelijks
verholen spijt ervoor uitkwam, dat in Venetië onderhandelingen altijd
veel tijd vergden, zoals hij onlangs ook aan Cremoninus had toevertrouwd
misschien wel naar aanleiding van diens salarisverhoging in juli van dat
jaar«. Ondertussen bleek het vraagstuk van de geloofseed voorgelegd
te zijn aan de consultori Paolo Sarpi en Servilio Treo, doctor in de rechten. Het leek erop, dat een beslissing nog lang op zich zou laten wachten.
Daarom stuurde de Duitse artistennatie toch maar weer eens iemand
naar Venetië, namelijk Daniel Fabricius, die zich al eerder met het probleem had beziggehouden. Hij kreeg een brief mee, die hij bij gelegenheid
aan Contarini moest overhandigen. Vanuit Padua werden inmiddels fra
Paolo en Servilio Treo aangeschreven. Enige tijd later ondernam ook de
Bibliothecarius, ofwel de consiliarius bohemicus, GeorgiusNösler, merkwaardig genoeg een Berlijner, het reisje naar Venetië, voorzien van enkele brieven onder andere van de universiteit. In de loop der onderhandelingen werden nog diverse andere Venetianen zowel mondeling als schriftelijk benaderd, zoals Girolamo Giustinian, die tussen zijn ambtsperiodes
als ambassadeur te Parijs en te Praag enige tijd te Venetië verkeerde.
Hij behoorde met Antonio Friuli, die door de Duitsers eveneens in de
arm genomen werd, tot de vrienden van Contarini.
Giustinian had op 11 september 1615- de belangen der Duitsers
eerst in het Collegio en daama in de Senaat naar voren gebracht. Friuli
wist diezelfde dag nog te vertellen, dat de zaak in het Collegio was afgehandeld en dat nu alleen de Senaat nog moest beslissen. Dadelijk werd
Giustinian opgezocht, die de Duitsers verzekerde alles te doen wat binnen
zijn bereik lag. De 12e september wilde de Senaat inderdaad de besprekingen beginnen, maar de hele dag ging heen met alleen het lezen van de
berg brieven, die ter zake over en weer waren geschreven. Het was de
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Duitsers duidelijk, dat ze moesten blijven aandringen. Helaas, de ijverige
Fabricius wordt door koorts overvallen en moet naar Padua terugkeren,
weldra gevolgd door Nösler. De 23e is deze echter weer te Venetië,
omdat de 25e een senaatsvergadering zal plaatshebben. Inderdaad is er
die dag in de Senaat een voorstel in stemming gebracht, dat de mogelijkheid wilde openen de rector of de vicerector der universiteit doctorsgrad en te doen verlenen op gezag van de rettori van Padua en in aanwezigheid van de doctores uit het college, zoals de palatijnse graven vóór
161 2 plachten te doen. Het voorstel vond niet de vereiste meerderheid;
bij de eerste stemming waren 57 senatoren vóór, 47 tegen, terwijl 63
blanco stemden ; „non sinceri " heette dat ; in de tweede ronde bleken er
j6 stemmen vóór, ς ι tegen en 62 blanco. Het voorstel werd niet aan
genomens 0 . Friuli deelde dit Nösler mede, doch verzekerde tevens, dat
hij de moed niet behoefde op te geven. Nösler keerde naar Padua terug,
wel vol hoop, maar doodmoes 1 .
In de daaropvolgende maanden bleef de kwestie van de eed tijdelijk
rusten. In de Duitse natie hadden bestuurswisselingen plaats ; in Venetië
was men druk met de oorlog tegen aartshertog Ferdinand van Oostenrijk.
Daarna overleed de doge. Marcantonio Memmo, op 2 december opgevolgd door Giovanni Bembo. Dit gaf aanleiding tot het besluit der Duitse
artisten Cremoninus hun felicitaties aan de nieuwe doge te laten overbrengen. Voorlopig volstond men, wat de geloofseed betrof, met de
Rettori der stad te bewerken. Op 9 december zagen dezen de Duitse
natie voor zich en de volgende dag de twee syndici der universiteiten, die
namens artisten en juristen een smeekschrift met betrekking tot het
doctoreren voorlegden. Op 11 december werd de kanselier van de stad
herinnerd aan zijn belofte namens de Rettori een brief aan de riformatori
en een aan het Collegio op te stellen. Deze brieven werden later door de
pedel-generaal van het studium naar Venetië gebracht. Nösler had daarbij
een schrijven speciaal voor Contarini meegegeven. De pedel kwam weldra
terug met de verklaring, dat de brieven door het Collegio en de riformatori gunstig waren ontvangen en dat de zaak in behandeling zou worden
genomen, zodra de nieuwe riformatore was benoemd. Op 30 januari
- het was ondertussen al het jaar 1616 - kwam bericht, dat Agostino
Nani, wederom een der vooruitstrevende vrienden van Contarini, tot op
dat moment de hoge positie van Procuratore di San Marco bekledend,
riformatore was geworden. Nösler stuurde hem onmiddellijk gelukwensen, terwijl Cremoninus opdracht kreeg namens de universiteit in Venetië mondeling te gaan feliciteren. Op 14 februari besloten de beide Duitse
naties ter huldiging van de doge, wat dus nog steeds moest gebeuren, een
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afvaardiging naar Venetië te sturen, waarbij evenwel niet Cremoninus
maar zekere Möstell het woord zou voeren. Op 17 april droeg Nösler,
die met Berlijnse rapheid van tong de zaak van het eedloze doctoraat zo
energiek had gediend, zijn ambt over aan de reeds bekende Fabricius,
omdat hij zelf naar Rome vertrok. Wel kon hij mededelen, dat de kwestie
in het Collegio was afgehandeld en nu in de Senaat zou komen. Fabricius,
dadelijk vol enthousiasme, was de volgende dag al op weg naar Venetiës 2 .
Uit deze dagen dateert waarschijnlijk een verzoekschrift aan de doge,
waarin „de Duitse, Boheemse, Poolse, Franse, Engelse, Schotse en andere
ultramontaanse naties, die in groten getale het Studium te Padua frequenteren", de doge verzochten in verband met de opheffing van de
bevoegdheid der palatijnse graven een regeling te treffen, zodat aan hen
voortaan de doctorstitel verleend kon worden op gezag van de Hoogverheven Senaat, zoals dat nu ook geschiedde bij de aanstelling van notarissen. De naties wezen vervolgens erop, dat velen onder hen op het
punt stonden te doctoreren, een promotie reeds enige tijd hadden uitgesteld, maar tenslotte met pijn in het hart toch gedwongen zouden zijn
het zo geliefde Paduaanse studium te verlaten, zoals anderen niet meer
naar Padua zouden komen, daar zij dan elders zouden moeten promoveren, hoezeer ze het ook op prijs stelden de titel te Padua te behalenss.
Dit verzoekschrift was zeer tactisch geformuleerd. De Republiek werd
eraan herinnerd, dat zijzelf zich in een wespennest had gestoken door de
de bevoegdheden der palatijnse graven te beknotten; zij moest zelf maar
een andere weg openstellen, wilde zij de Duitse en ultramontaanse studenten niet ernstig benadelen, zelfs uit Padua doen wegtrekken of er helemaal doen wegblijven. De studenten wezen tevens op het precedent, dat de
regering had geschapen door de notarissen voortaan wel op het gezag van
de Senaat te creëren. Waarom niet eenzelfde regeling voor hen, die wensten te doctoreren?
Van de kant der regering zal hiertegen ook geen bezwaar bestaan
hebben. Natuurlijk achtte zij zich bevoegd tot het verlenen van doctorstitels. De moeilijkheid bestond voornamelijk hierin, dat er een geschikte,
practische vorm gevonden moest worden, waarmee bovendien alle partijen accoord konden gaan; dat wil zeggen, de ultramontaanse studenten,
de doctores, maar ook het merendeel der senatoren en tenslotte de
bisschop en de andere kerkelijke functionarissen. Voorzover deze laatsten
wellicht toch uitsluitend de promotie voor de bisschop gehandhaafd wensten zonder enig andere mogelijkheid daarnaast, moest hun in elk geval
zo weinig mogelijk reden tot protest gelaten worden. Het voorstel van
september 1615 was afgestemd, omdat het inging tegen de lijn van de
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algemene politiek. Dit voorstel immers zou neergekomen zijn op een
uitbreiding der rectorale bevoegdheden en de rectores der universiteiten
werden door de studenten gekozen, niet door de regering; het was juist
de bedoeling het centrale gezag te versterken en elk ander gezag binnen
de staat te verkleinen. Daarom ook was de palatijnse graven het doctoreren verboden. Het voorstel had gefaald om de ongelukkige vormgeving,
niet omdat men in princiepe afkerig was van een nieuwe regeling omtrent
de promoties.
De pogingen der Duitsers stuitte dus voornamelijk op moeilijkheden
van formele aard. Het welslagen van hun onderneming was slechts afhankelijk van hun geduld en van hun volhouden, totdat hun promotores
in Venetië de goede greep deden met een voorstel, dat vooral practisch
aantrekkelijk genoeg was. Aan de Duitsers heeft het niet gelegen en tenslotte vond men te Venetië de juiste vorm. Op 2 2 april 1616 werd in de
Senaat voorgesteld, dat de riformatori last zouden geven aan een der
doctores van het collegio dei artisti voor een periode van drie jaar onder
de titel van president doctorsgraden in de artes te verlenen autoiitate
veneta, op de gebruikelijke wijze, gratis, ten behoeve van de arme studenten en anderen, volgens oude gewoonten, met als laatste bepaling,
dat de notaris van de universiteit de bulla zou opstellen. Ter motivering
van dit voorstel werd verwezen naar het senaatsbesluit betreffende de
palatijnse graven en op de inbreuk die hiermee gedaan was op de van
senaatswege goedgekeurde statuten van het studium, waarin gesproken
werd over een speciaal doctoraat in de artes voor arme studenten en
anderen, die niet in het collegium doctorum en voor de bisschop wilden
promoveren. Dan ging het voorstel in stemming en kreeg 144 stemmen
vóór, 3 tegen, 6 non sinceri en werd aangenomens*. De vreugde van de
Duitsers moet groot geweest zijn, zo groot, dat de consiliarius de acta
enige tijd erdoor verwaarloosde.
Op 1 juni 1616 had de eerste promotie „auctoritate veneta" plaats.
De promovendus was Daniel Fabricius Dantiscanus Borussus en de promotor heette Cremoninus. Het werd duidelijk een demonstratie in aanwezigheid van talrijke belangrijke en geleerde persoonlijkheden, onder
veel gejubel en applaus. De hele Duitse natie was op de been. Ze had
Fabricius van huis naar de promotie begeleid en na de plechtigheid werd
hij wederom omstuwd, niet alleen door de natie, maar ook door Italianen,
Grieken en vele andere felicitanten. Enkele uren later zag men de hele
Duitse natie aan het promotiediner aanzitten, samen met de Praeses der
stad en enkele belangrijke Duitsers. Fabricius was de grote held en weinigen zullen het hem misgund hebben, dat hij als eerste profiteerde van
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de nieuwe mogelijkheid tot promoveren, waarvoor hij zelf zolang had
geijverd. Als eerste ook stortte hij na het examen vijf pond in de schatkist
der natie, zoals tevoren was vastgesteld voor ieder, die zou profiteren van
de nieuwe promotieregeling, waarvoor de natie zich zoveel moeite had
gegeven. Enige ontevredenen waren er wel. Op 6 juni klaagde doctor
Vigontia erover, dat bij de nieuwe wijze van promoveren alleen de aan
wezigheid der drie doctores van de eerste leerstoel vereist werd. Elk
protest van zijn kant werd nutteloos zodra bleek, dat er in de instructie
van Contarini namens de riformatori aan de rettori van Padua duidelijk
alleen gesproken werd over de aanwezigheid van de drie genoemde eerste
doctores. Dat betekende overigens niet, zoals Contarini later de Duitsers
uitlegde, toen dezen hem nog eens speciaal waren komen bedanken voor
alle goede diensten, dat desgewenst niet ook andere doctores uitge
nodigd mochten worden, als dit tot de luister van de promotie kon bijdragenss.
Het Collegio Veneto, ook wel Collegio Ordinario genoemd, in tegen
stelling tot het Collegio Sacro, was ingesteld als compromis tussen wensen
en mogelijkheden. Voorlopig konden alleen artisten van deze nieuwe
regeling gebruik maken, wellicht omdat alleen voor hen kon opgaan, dat
deze nieuwe regeling op de eerste plaats bedoelde tegemoet te komen
aan de arme studentens 6 . Pas op 24 mei 163ς zou voor de juristen een
promotie „auctoritate veneta" mogelijk gemaakt w o r d e n " . Alhoewel
in 1616 benadrukt werd, dat het collegio veneto bedoeld was voor arme
studenten, bleek dit toch grotendeels een voorwendsel, waarmee scrupu
leuze en bedachtzame senatoren het hart zacht gemaakt werd. Het colle
gio diende vooral als uitweg voor de ultramontanen, ook „indien ze van
een andere religie zijn dan de onze", werd er tactisch aan toegevoegds*.
Later werden Joden en in 1680 ook Trentenaren, Gorizianen, Grieken,
Dalmatiërs, en tenslotte alle buitenlanders officieel tot een promotie in
dit college toegelatens«. Dat neemt niet weg, dat reeds in 1616 Joden
en Grieken van deze mogelijkheid gebruik konden maken. De Venetiaanse onderdanen zelf echter mochten krachtens een verordening van 1636
slechts voor de bisschop promoveren 60 .
De oplossing van het collegio veneto mag simpel lijken, de bedenkingen, die de Senaat lange tijd besluiteloos hadden gemaakt, krijgen
reliëf, als blijkt dat vanuit Rome vrij prompt werd geprotesteerd tegen
het nieuwe instituut, dat graden verleende zonder zich te storen aan de
bulla van Pius IV. Reeds in juli 1616 was de nuntius, Berlinghiero Gessi,
door de staatssecretaris Borghese ervan verwittigd, dat te Padua gedoctoreerd werd zonder de geloofseed. In een antwoord van de 9e van
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dezelfde maand bevestigde de nuntius dit bericht, dat Rome waarschijnlijk door toedoen van de Paduaanse bisschop had bereikt. De nuntius wist
eraan toe te voegen, dat de nieuwe regeling wel speciaal bedoeld zou
zijn voor Joden en ketters, maar dat volgens zijn informaties ook enkele
Venetiaanse onderdanen op die manier de doctorstitel hadden verkregen
zonder de vereiste geloofseed 61 . De nuntius bood vervolgens aan te gaan
protesteren in het Collegio bij de Heren Venetianen, zodra hij hiertoe
opdracht kreeg.
Berlinghiero Gessi had zo zijn ideeën. Zoals verwacht werd, ging de
paus op zijn voorstel in, maar de nuntius was niet erg gelukkig met de
instructies uit Rome. Op 27 augustus schreef hij weinig te verwachten
van een protest, hoogstens dat voldaan werd aan de wensen van de paus
en dat de Heren Venetianen in elk geval nooit konden zeggen niet gewaarschuwd te zijn. Inmiddels had hij een onderhoud met doctor Sanctorius, die benoemd was tot president van het nieuwe college en die hij
voorgehouden had, wat er in de bulla van Pius IV was bepaald en dat
degene, die zonder een geloofseed doctorstitels verleende, automatisch
geëxcommuniceerd was 6 2 . Sanctorius was echter niet iemand, die zich
gemakkelijk liet intimideren, constateerde de nuntius. Gessi had ook een
gesprek gehad met de bisschop van Padua, die hij had kunnen afhouden
van acties op eigen houtje. De prelaten waren het aanvankelijk niet eens
geweest over de te volgen gedragslijn. De bisschop, misschien persoonlijk
in zijn wiek geschoten door het senaatsbesluit, wilde het gezag van het
collegio veneto ondermijnen door de mening te verspreiden, dat de
doctoraten, daar verkregen, niet geldig waren. De nuntius daarentegen
nam een principiëler standpunt in; hij keerde zich niet speciaal tegen het
collegio veneto, maar benadrukte, dat in welk college dan ook geen
doctorsgraden verleend konden worden zonder de geloofseed6 з.
Op 9 september verscheen de nuntius voor de doge in het Collegio.
Hij trachtte vooral op het fatsoen van de Republiek als Rooms-katholieke
staat te werken : de paus had niet willen geloven, dat het waar was, maar
als de Republiek werkelijk te Padua een college had opgericht, dat aan
arme studenten doctorsgraden verleende zonder geloofseed, dan moest
de nuntius hiertegen protesteren. Hij herinnerde daarbij aan de bulla van
Pius IV, aan het concilie van Trente, aan de excommunicatie die volgde
op overtreding van de bulla en besloot met erop te wijzen, hoe belangrijk
het was, dat de lerarenstand goed katholiek bleef; dat gold voor juristen
evengoed als voor medici, die immers volgens pauselijke voorschriften
de zieken moesten waarschuwen de Heilige Sacramenten te ontvangen.
De doge had daarop formeel en ontwijkend geantwoord evenals enkele
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Senatoren. Toen echter was Nicolo Contarini opgestaan en had aangevoerd, dat het doctoreren zonder geloofseed geen nieuwigheid was, daar
vroeger door de palatijnse graven evenmin een dergelijke eed geëist was.
Nu dezen het promoveren was verboden, had het onlangs ingestelde
college hun taak overgenomen. Contarini voegde eraan toe, dat enkele
studenten, die promoveerden in het col legio veneto, bij de vicaris de
geloofseed hadden willen afleggen, wat hun evenwel was geweigerd. De
nuntius gaf ten antwoord, dat de graven indertijd wel een geloofseed
hadden geëist, naar hij meende zelfs volgens voorschrift van de Republiek; maar al was dat niet het geval geweest, dan zou hij dat evenzeer
betreurd hebben, als hij nu betreurde, dat in het nieuwe college voor de
doctores geen eed werd voorgeschreven. Wat de weigering van de vicaris individuele gevallen een eed af te nemen betrof, dit behoefde geen
verbazing, omdat de vicaris wist, dat anderen niet bij hem kwamen. Het
was noodzakelijk, dat er een algemene verordening kwam. Het ging hier
om de religie en Venetië was toch een katholieke staat. Het Collegio
liet de nuntius rustig uitpraten, maar gaf hem verder geen antwoord 6 *.
Wat er van kerkelijke zijde ook door de nuntius en zelfs door de
paus tegen het collegio veneto geprotesteerd werd, de Venetiaanse regering weigerde terug te komen op haar besluit. Het was Gessi op den duur
duidelijk geworden, dat de Republiek om staatkundige redenen Joden,
Grieken en ketters niet van een doctoraat en indirect niet van een studie
te Padua wilde afhouden^. Ook had de nuntius enig begrip gekregen
voor het probleem, waarvoor vele ultramontanen geplaatst werden, wanneer zij de geloofseed eventueel wel zwoeren. Uit gesprekken met onder
andere Sanctorius en Vigontia had hij de indruk gekregen, dat veel ultramontanen en met name de katholieke Engelsen geen bezwaar zouden
maken tegen het afleggen van de eed, als hiervan maar geen melding
gemaakt werd in de doctorsbul ; anders liepen zij gevaar lijf en goed te
verliezen, als zij naar huis terugkeerden 66 . De nuntius stelde het voor,
alsof het aantal ultramontaanse studenten, dat uit vrees voor de gevolgen
een promotie voor de bisschop vermeed, aanzienlijk was. Onmogelijk is
dit niet. Zoals niet alle studenten uit katholieke landen onvervalst katholiek geweest zullen zijn, zo ook waren zeker niet alle onderdanen van
protestantse vorsten overtuigd protestant. Het Paduaanse studium moet
voor bijna alle Europeanen een paradijs van verdraagzaamheid geweest
zijn. Misschien dat het daarom benoorden de Alpen zo lange tijd grote
populariteit heeft behouden. Zelfs nuntius Gessi kreeg daarvoor begrip
en haast sympathie, zodat hij de paus voorzichtig durfde voorstellen de
eis van de geloofseed te verzachten, de eed facultatief te stellen en niet
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te doen vermelden in de doctorsbul maar in een los aanhangsel. Op die
manier zouden veel meer studenten voor de bisschop en niet in het
collegio veneto hun graden gaan halen67. Helaas, voor dergelijke inzichten was men in Rome nog niet rijp.
De nuntius was ervan overtuigd geraakt, dat de Venetianen om
staatkundige redenen de ultramontanen zo ter wille waren. Dit was
zeker waar voor wat een groot deel der Venetiaanse politici betrof. Er
waren er echter ook, die zeer principiële en verderreikende argumenten
aanvoerden. Naar aanleiding van pauselijke klachten tegenover de Venetiaanse ambassadeur bij de H. Stoel eind september 1616 was fra Paolo
Sarpi verzocht als staatsconsultor zijn standpunt te formuleren inzake de
nieuwe wijze van doctoreren. In zijn advies van 1 October stelde hij twee
vragen aan de orde: ten eerste, in hoeverre men verplicht was tot de
geloofseed en ten tweede, of deze eed, indien niet verplicht noch bevorderlijk voor de religie, gewenst was. Sarpi ontkende de verplichting
op grond van het feit, dat de bulla van Pius IV door de Venetianen,
evenmin als door de Duitse en Franse katholieken, ooit was geaccepteerd.
Dit bleek namelijk uit de doctoraten, die zonder geloofseed door de
palatijnse graven waren verleend. Daarbij voerde hij nog aan, dat niet
zozeer het collegio veneto een nieuwigheid was, maar juist de bulla van
Pius IV ; vóór 1 £64 was er nooit sprake geweest van een eed bij het doctoraat.Met betrekking tot de wenselijkheid van de geloofseed wees Sarpi op
de diepere motieven, de vrees voor vervolging in het vaderland, die de
Duitse katholieken van een eed afhielden, vooral omdat daarin ook gehoorzaamheid aan de paus werd gezworen, wat als landverraad uitgelegd
kon worden 6 8 .
Op 8 februari 1617 kwam Sarpi in een ander consult nogmaals over
de geloofseed te spreken. Ditmaal draaide hij de zaken eens om : niet het
achterwege laten van de eed maar het verplicht stellen ervan zou het
geloof schaden. Een doctoraat in de filosofie en de medicijnen werd aan
een student gegeven als blijk van zijn bekwaamheid als filosoof en medicus. Met de verklaring, dat een ketter een goed medicus is, doet men
het katholieke geloof geen onrecht, evenmin als wanneer de hele wereld
zegt, dat Hippocrates of andere ongelovigen uitstekende medici waren,
betere dan wie ook onder de christenen. De eis van de geloofseed kon
zeer veel schade berokkenen aan de katholieken onder de Duitse en
Engelse studenten te Padua. De paus had geklaagd, dat aan ketters doctoraten werden verleend. Hoe wist hij, dat deze studenten ketters waren
geweest? Als er verborgen ketters gepromoveerd waren, had niemand
daaraan iets kunnen doen, had niemand zich kunnen ergeren, maar kon
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de paus ook niet beweren, dat er ketters gepromoveerd waren. Openlijke
ketters kwamen te Padua niet voor, want niemand gaf daar ergernis.
Gebeurde dit wel, dan zou de overheid ingrijpen. De paus moest verkeerd ingelicht zijn. Wel was het natuurlijk mogelijk, dat sommigen in
hun binnenste toch de ketterse leer aanhingen, maar hoe wilde men dit
achterhalen, zonder juist grotelijks ergernis te geven? Voorzover men
echter kon nagaan studeerden en doctoreerden er te Padua geen ketters,
maar dat betekende niet, dat alle studenten zonder bezwaar tot de geloofseed verplicht konden worden. Met de Duitse katholieken was het
bijvoorbeeld zo gesteld, dat zij uit steden kwamen, waar de eed als een
eed van vazaliteit aan de paus werd opgevat. Teruggekeerd in hun vaderstad, zouden doctores, die volgens de pauselijke bulla gezworen hadden,
niet toegelaten worden tot het uitoefenen van de medische praktijk en
van andere vrije kunsten. Het was onbillijk deze katholieken in dergelijke
mate te duperen door het invoeren van nieuwigheden, zoals de bulla van
Pius IV. De Republiek wenste zelf evenmin ketters tot de graden toe te
laten; openlijke ketters werden te Padua niet geduld. De pauselijke eisen
zouden echter Joden, Grieken, katholieke Duitsers en Engelsen uit Padua
doen wegblijven, zonder dat daar enig werkelijk voordeel ten aanzien van
de religie tegenover stond. Het Paduaanse studium zou onder het pauselijk voorschrift alleen ten zeerste te lijden hebben, temeer daar andere
vorsten poogden hun onderdanen aan eigen studia te laten studeren 6 ».
Het consult van Sarpi haakte in bij de regeringspolitiek ten aanzien
van de Duitse naties, welke een veilig verblijf te Padua was gegarandeerd,
mits verschil in godsdienst nooit openlijk werd getoond. Nu, in verband
met het doctoreren, werd naar buiten wederom de schijn gered, dat de
Duitsers in geloofsovertuiging eigenlijk niet van de Italianen verschilden.
Die indruk werd nogmaals bevestigd door de nadruk te leggen op de
akelige konskwentie van de geloofseed juist voor die katholieke studenten, wanneer ze thuis, in het barbaarse noorden, zouden zijn teruggekeerd. Maar was het slechts uiterlijke schijn, dat de „ketterij" zo weinig
vat had gekregen op de ultramontaanse studenten ? Binnen de Duitse natie
had de Reformatie in elk geval nog geen onoverbrugbare, zich op elk
terrein demonstrerende kloof geschapen. Zo gemakkelijk als de Duitsers
intern tot samenwerking kwamen, zo gewillig toonden zij naar buiten
gezamenlijk een gezicht, dat niet apert niet-katholiek was. Zelfs nuntius
Gessi begon te geloven, dat een belangrijk deel van hen katholiek was en
dat de paus beter deed een soepeler houding aan te nemen juist tegenover
het katholieke part.
Typerend beklemtoonde Paolo Sarpi in zijn consulten, hoe de ge114

loofseed uitgelegd werd als een vazalleneed aan de paus. Dit geschiedde,
behalve misschien in Duitsland, zeker in Venetië en vooral in de omgeving van Sarpi zelf. Steeds kwam men daar onvermoeibaar in het geweer, zodra de een of andere pauselijke bepaling uitgelegd kon worden
als een bedreiging van het autonome, souvereine staatsgezag. In verband
met de moeilijkheden rond de doctoraten had fra Paolo gemeend zijn
regering ernstig te moeten waarschuwen, toen de bisschop zekere doctor
Fonseca onder bedreiging met kerkelijke straffen verbood mee te werken
aan de promoties in het collegio veneto. Sarpi legde dit uit als openlijk
aansporen tot verzet tegen de rechtmatige overheid 70 . Gevoeligheid op
dit punt was vrij algemeen in Venetië. Onverzettelijkheid jegens de paus
behoorde evenzeer tot de gronslagen der Venetiaanse politiek als vriendelijkheid jegens vreemdelingen en vooral jegens protestanten. De motieven daarbij waren niet uitsluitend van staatkundige aard. Bij een deel
der leidende politici leefden idealen, die verder gingen dan wat in strikte
zin tot de politiek gerekend kan worden, idealen, die samenhingen met
een religieuze overtuiging. Fra Paolo Sarpi was een der belangrijkste
exponenten van deze richting, die minder extreem ook door een Leonardo Dona en minder beheerst en doordacht door Nicolo Contarini
werd vertegenwoordigd. Alle drie speelden ze eveneens een rol in het
conflict van de Duitse natie en de kerkelijke autoriteiten om de examenregeling. Aan hun politieke inzichten hebben de Duitsers het te danken
gehad, dat ze te Padua konden studeren en doctoreren.
De verhouding met de Heilige Stoel was in de loop der 16e eeuw
steeds wezenlijker geworden voor de Venetiaanse politiek, naarmate het
pauselijk gezag zich na Trente wist te consolideren, te vergroten en de
Republiek de groeiende kerkelijke staat meer en meer als grootste concurrente binnen het Italiaanse gebied naast zich moest zien. Het kwam
tot een uitbarsting in 1606, toen paus Paulus V Venetië onder het interdict plaatste. Op zich genomen was deze gebeurtenis niet zo belangrijk,
maar met vóór- en naspel is dit fragment uit de Venetiaanse geschiedenis
een „spieghel historiad" vol illustraties van wat er omging in de Republiek van San Marco, niet slechts in de vergaderzalen, maar ook achter de
schermen en zelfs enigszins in de serene hoofden der Heren Venetianen.
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V. M E N S E N EN M E N I N G E N R O N D Н Е Т I N T E R D I C T

τη het consistorie van ι η april ι боб gaf paus Paulus V officieel bekend
heid aan een besluit, dat reeds lang in de lucht hing, maar toch volgens
velen te snel was gevallen : de Republiek Venetië werd 24 dagen gegeven
om te voldoen aan de pauselijke eisen : uitlevering van twee gearresteerde
geestelijken en opheffing van een aantal wetten, die het overgaan van
bezit in de dode hand beperkten. Indien de Senaat weigerde, zouden
haar leden na drie dagen geëxcommuniceerd en zou het gebied van de
Republiek onder het interdict geplaatst zijn. Het reeds gedrukte edict
werd nog dezelfde dag uitgevaardigd. De kogel was door de kerk 1 .
De bulla kwam niet als een bliksemslag bij heldere hemel. Er dreigde
reeds lang onweer tussen Rome en Venetië, zodat de banbliksem van
Paulus V in zekere zin de spanning ontlaadde. Wel hadden velengehoopt,
dat het onweer voorbij zou trekken, omdat zij vreesden, dat het groot
onheil zou aanrichten. Dat de op 17 april aanwezige kardinalen, behalve
de twee Venetiaanse, eenstemmig het besluit van de paus goedkeurden,
betekent niet, dat alle kerkelijke instanties, laat staan de politici, gunstig
oordeelden over het pauselijk beleid. De eenstemmigheid in het H. College heeft zeker niet veel indruk gemaakt op de Venetiaanse Senaat, waar
men met enige zelfgenoegzaamheid spotte over de machteloosheid van de
prinsen der kerk tegenover de autocratie van de pausen, die de machtspositie van de kardinaal-nepoot ongeveer hadden geïnstitutionaliseerd en
aan de andere gepurperden weinig meer aan mogelijkheid hadden gelaten, dan mooi weer spelen om niet in ongenade te vallen 2 . Al kreeg
het pauselijk beleid onmiddellijk de goedkeuring van de aanwezige kardinalen, dat neemt niet weg, dat andere personages wel zeer bedenkelijk
gekeken hebben. Voor dezen was het interdict een pijnlijk fait accompli.
Tommaso Palmegiani, de secretaris van de wat onnozele en weinig
tactische nuntius te Venetië, kardinaal Mattei, had zich in de eerste
maanden van het jaar 1606, geruime tijd voor het losbarsten van de
storm, vanuit zijn grote bezorgdheid om de gang van zaken verstout een
ziekte van zijn chef te benutten door eigenhandig staatssecretaris kardinaal Borghese de ernst van de situatie onder ogen te brengen: het was
een illusie van de Senaat te verwachten, dat zij alle eisen van de paus zou
inwilligen ; slechts in grote welwillendheid en met gematigdheid viel er
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nog op redelijkheid van de kant van de Venetianen en op een voordeel
voor de H. Stoel te hopen. De moedige secretaris gaf echter uiting aan
zijn vrees, dat de paus niet in voldoende mate over deze capaciteiten zou
beschikken, en ook, dat men zich in Rome niet voldoende rekenschap
gaf van de kwalijke gevolgen, die een politiek van onverzettelijkheid met
zich zou mee brengen 3 .
Monsieur Philippe Canay de Fresnes, ambassadeur te Venetië van
Zijne Majesteit de Allerchristelijkste Koning, had ook zo zijn gedachten
over de pauselijke bulla, welke gedachten hij vanwege zijn — toch al
moeilijke positie — niet voor iedereen kon blootleggen, zoals hij vertrouwelijk aan een vriend meedeelde 4 . Het was erg gemakkelijk te beweren, „quod Papa omnia potest", maar het was een heel andere zaak
mensen, die dat niet wilden geloven, toch daarvan te overtuigens. Wie
het bijvoorbeeld niet wilde geloven, was Monsieur de Fresnes zelf: de
geleerde Jezuïeten mochten de bul dan wel verdedigen als een werk van
de H. Geest, zelf kon hij niet aannemen, dat de H. Geest zou schuilen
achter iets, waarop zoveel aan te merken viel en wat zo weinig bijdroeg
tot het welzijn van het katholieke geloof6. „Dieu veuille que cette rupture puisse servir à quelque bien". Wat bedoelde deze Fransman hiermee?
Uitte hij slechts een wens, waarvan de vervulbaarheid voor hem volkomen een open vraag was, of had hij zelf in het diepst van zijn hart een
idee over het goede, dat misschien uit deze breuk kon geboren worden?
De geleerde paters Jezuïeten overigens mochten in juni 1606 dan
wel de werking van de H. Geest achter deze bulla zien, in april waren
ze daarvan nog niet zo overtuigd geweest. Zoals bij vele religieuzen
heerste onder de Jezuïeten binnen het Venetiaanse gebied aanvankelijk
grote onzekerheid over de bedoelingen van de pauselijke maatregelen en
eerst moesten duidelijke instructies van Generaal Acquaviva ingewacht
worden, vooraleer de leden der Compagnie er eensgezind toe overgingen
de bulla als strikt bindend te beschouwen?. De Generaal zelf was ook
niet zeker geweest van de verplichting tot absolute gehoorzaamheid, tot
op het moment, dat de paus tegenover de procurator-generaal van de
orde, Lorenzo Paoli, duidelijk als wens te kennen had gegeven, dat de
Jezuïeten de bulla onvoorwaardelijk zouden nakomen ; zonder omhaal,
zonder theologische uitvluchten 8 , had de H. Vader nodig gevonden er
bij te voegen. Er bleef toen geen twijfel over, dat de paus zijn besluit
handhaafde en geëerbiedigd wilde zien als een beslissing genomen vanuit
de volheid van zijn pauselijk gezag. ledere aarzeling of discussie zou een
aantasting betekenen van het primaatschap van de Stedehouder van Christus. Voor de Jezuïeten was hiermee elke onzekerheid de wereld uit: er
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viel alleen nog te gehoorzamen. Toch is het vreemd, dat Generaal Acquaviva van 6 tot 20 mei Rome verliet en zich te Tivoli verborg met
de bedoeling zich aan iedere invloed van buiten te onttrekken'. Viel de
gehoorzaamheid hem zo zwaar?
Aan kerkelijke zijde, zo constateert men, had niemand zich voorbereid op de stap, die Paulus V toch niet onverwacht zette. Het is
merkwaardig, hoezeer men daar alles liet afhangen van de beslissing van
de paus, in de overtuiging, dat de hoogheid van dit supreem gezag alle
weerstand onmiddellijk zou breken en in elk geval geen verdere explicatie, inleiding of voorbereiding behoefde. Het „Roma locuta causa finita" ging in dit geval echter helemaal niet op, juist omdat Venetië
allerminst in passieve gelatenheid de klap had afgewacht. De Signoria
had zien aankomen, dat Paulus V er niet voor zou terugschrikken, om
zijn primaatschap in de waagschaal te stellen door de Republiek voor het
dilemma te plaatsen te buigen voor de H. Stoel, of de competentie van
de paus tot het interdict ronduit te ontkennen. De Serenissima had al
voor het laatste gekozen, toen zij in januari 1606 de geleerde fra Paolo
Sarpi tot staatstheoloog had aangesteld tegen een jaarwedde van 200 dukaten, en aan deze eminente, veelzijdig-geleerde 10 Serviet in februari
opdracht had gegeven tot het samenstellen van een tractaat, waarin de
geldigheid van een eventueel interdict werd tegengesproken. Wel toonde
deze bekwame consultor de regering een weg, waarlangs zij een botte
ontkenning in het openbaar van de pauselijke bevoegdheden kon ontlopen, voor ieder een beetje ingewijde was het duidelijk, dat de Venetiaanse politiek eigenlijk op deze ontkenning zou neerkomen. Van dit
alles was men te Rome op de hoogte, als men er tenminste de meldingen
van de bezorgde Venctiaanse nuntiatuursecretaris heeft gelezen1 •. Desondanks meende Paulus V toch de teerling te mogen werpen.
De verhoudingen tussen Rome en Venetië, onder Clemens Vili al
gespannen, waren nog aanzienlijk verslechterd gedurende de eerste maanden van het pontificaat van Paulus V. Allereerst waren daar enkele wetten
door de Venetiaanse Senaat uitgevaardigd om het overgaan van onroerend
goed in de dode hand aan banden te leggen. Er werd in deze wetten
bepaald, dat kerkelijke personen of religieuze instellingen geen onroerend
goed door erfenis konden verwerven dan na goedkeuring van de Senaat,
en vervolgens, dat geen kerken, kloosters, scholen of hospitalen gebouwd
mochten worden dan wederom na voorafgaande goedkeuring. Terwijl
men in Rome al hiertegen protesteerde, verordende de Senaat onverschrokken bovendien, dat onroerende goederen, door kerkelijke personen of instellingen aan leken in erfpacht gegeven, niet teruggenomen
118

konden worden 1 2 . Op zichzelf waren dergelijke maatregelen geen novi
teit. In zekere zin kwam de Republiek achteraan vergeleken bij noorde
lijker landen. In onze vaderlandse dreven hadden de Henegouwse graven
reeds pogingen ondernomen om het bezit in de dode hand te beperken.
Het Bourgondische en Oostenrijkse huis waren voortgegaan op deze weg.
Karel V had een reeks van maatregelen in deze zin getroffen, die de
H. Stoel vertrouwd hadden kunnen maken met vorstelijke bemoeienissen
inzake het kerkelijk bezit. Bij de onderhandelingen voorafgaande aan de
nieuwe kerkindeling van ι ςς^ was de overdracht van enkele grote abdijen
aan bisdommen ter sprake gekomen. Om de paus eerder bereid te vinden
voor deze plannen zouden toen de ergernis, die de rijkdom der kloosters
gaf, en de verderfelijke invloed van de materiële overdaad op de monniken
danig zijn overdreven met zo'n succes, dat niet alleen de paus was gezwicht voor de hervormingsvoorstellen van Filips II, maar dat tevens het
verhaal van de schandelijke rijkdom van de kloosters en abdijen als een
der oorzaken van de Reformatie de geschiedenis inging1 з.
In het katholieke Italië echter hadden de vorsten nog nauwelijks
kans gezien met de dreiging van het protestantisme als stok achter de
deur met het kerkelijk bezit te manipuleren, zogenaamd ter verbetering
van de kerkelijke situatie, maar in feite ten bate van hun eigen absolutistische, caesaro-papistische idealen. Men moest er andere argumenten
aanvoeren. Nog in 1603 had Clemens VIII bij de Republiek van San
Marco hevig doch vergeefs geprotesteerd tegen een te Brescia ingevoerde
belasting, waarmee ook de geestelijkheid als deel uitmakend van de burgerij was bezwaard om bij te dragen voor de versterking van de stadswallen1*. Het pauselijk protest was toen te Venetië uitgelegd als een
Spaanse intrigue en als zodanig afgewezen. Brescia immers was het Venetiaanse bolwerk tegen het Milanese gebied en men vermoedde achter het
protest van de paus diplomatieke druk van de kant van Spanje. Al was het
onder de Venetiaanse senatoren haast een manie geworden in pauselijke
maatregelen Spaanse spoken te zien, helemaal zonder reden geschiedde
dit niet: de pausen kwamen, willens of niet, vaak tegemoet aan Spaanse
wensen. In 160ς echter kon dit argument niet direct opgaan. De Venetianen moesten zich op het - voor moderne oren niet zo onredelijk —
standpunt stellen, dat zij niet van plan waren het kerkelijk bezit aan te
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tasten, maar dat zij alleen controle op de aanwas ervan wilden uitoefenen .
Een tweede oorzaak van de verscherping van de Romeins-Venetiaanse controverse lag in de gevangenzetting van twee geestelijken op
bevel van de Raad van Tien. Het ene geval betrof een kanunnik uit
Vicenza, Saraceni genaamd, die om wraak te nemen de huisdeur van een
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adellijke dame bezoedeld zou hebben en daardoor deining in de stad had
veroorzaakt. De tweede geestelijke was zekere Brandolino Valdemaria,
abt van Nervesa, die ervan werd beschuldigd, dat hij zich had vergrepen
aan de goederen en de vrouwen van de boeren uit de omgeving, dat hij
verschillende personen, onder andere een priester, en verder zijn vader
en een broer zou hebben vergiftigd, anderen door moordenaars zou
hebben laten doodsteken, dat hij bloedschendige omgang had gehad met
zijn zuster en tenslotte, dat hij gebruik had gemaakt van allerlei magische
kunsten om tot zijn schandelijke liefdesrelaties te komen 16 . Een hele
waslijst dus, die een ingrijpen wel rechtvaardigde, alleen volgens het
canonieke recht niet van de Raad van Tien. De beide clerici hadden voor
een kerkelijke rechtbank gedaagd moeten worden. De schending van de
immuniteit van geestelijken was niet alleen kerkrechtelijk een overtreding, maar betekende volgens Trente éen schending van goddelijke verordeningen.
Paus Paulus V, Borghese, toonde zich van begin af aan niet bereid
dergelijke inbreuken op de rechten van de kerk toe te laten. Groot gebracht in een omgeving van juristen, zelf in de rechten gedoctoreerd te
Perugia, kende Paulus V niet alleen de knepen van het vak, maar was hij
tevens zeer gevoelig voor wat recht en niet recht was. Het optreden van
de Venetiaanse regering trof hem diep in zijn juristenhart: hier werd
het recht geschonden en daartegen kwam hij in verweer als jurist. Daarnaast echter was Paulus V een vroom en gelovig man, die persoonlijk
bedroefd en gegriefd was om het onrecht, dat de kerk werd aangedaan.
Een minder religieus bewogen paus had misschien gepoogd langs tactischer wegen tot een vergelijk met de Republiek te komen. Paulus V
echter voelde zich in een soort belangeloze verontwaardiging over de
schending van de rechten der kerk als paus in geweten verplicht hier
zonder pardon op te komen voor de rechten van de gemeente van Christus, desnoods met gebruikmaking van het laatste wapen, dat hij als paus
bezat. Hij was er niet alleen van overtuigd volkomen in zijn recht te
staan tegenover Venetië, maar ook te handelen overeenkomstig zijn plicht
als paus, als stedehouder van Christus op aarde 17 . Hoe achtenswaardig
deze houding ook was, en hoe natuurlijk voor die tijd, er zaten zwakke
en gevaarlijke kanten aan. In de ogen van velen was de zaak het niet
waard, dat de H. Vader de volheid van zijn gezag liet gelden en aldus ook
nodeloos in het geding bracht; de bijzonderheid, dat Paulus V sterk
benadrukte en ook als laatste verklaring voor zijn handelswijze aanvoerde,
dat hij zich in geweten verplicht had gevoeld, maakte de weg terug bijzonder moeilijk en pijnlijk. Het tragische van het geval was bovendien,
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dat Paulus V door zo te handelen volgens zijn eigen geweten velen binnen
het Venetiaanse gebied voor het gewetensconflict stelde, of de paus te
gehoorzamen, of het niet zonder meer onredelijke standpunt van hun
regering bij te vallen.
Men mag zich verbazen over de felheid van het pauselijk optreden
ten aanzien van Venetië, begrijpelijker wordt dit als men bedenkt, dat
Paulus V aan het begin stond van een pontificaat, dat naar menselijke
berekeningen nog vele jaren kon duren. Hij was op 16 mei i6o£ op een
wat merkwaardige wijze als nieuwe paus uit het conclaaf gekomen. Zijn
voorganger, Leo XI, wiens pauskeuze veel moeite en hoofdbrekens had
gekost, was na een pontificaat van nog geen maand overleden, de pas
half uitgeruste kardinalen wederom voor een zwaar conclaaf zonder directe vooruitzichten bijeen brengend. Men weet niet hoe het gekomen
is, of wie het gedaan heeft, in elk geval werd vrij onverwacht kardinaal
Borghese voorgesteld en nog diezelfde dag gekozen tot paus. Borghese
was toen £2 jaar, de jongste en ook de gezondste kardinaal, en men
neemt aan, dat deze factoren zwaar meetelden bij zijn conclaafmoede
collega's 18 . Paulus V mocht dus in ібо^ op een langdurig pontificaat
rekenen en het is begrijpelijk, dat hij vreesde voor lange tijd op een
wankele H. Stoel te moeten zitten, als hij in het eerste jaar van zijn
pontificaat al zwichtte voor Venetiaanse aanmatigingen. Het Interdict is
ten dele ook uit deze vrees geboren 1 9 . Wel heeft Paulus V niet dat succes
ermee bereikt, dat hij zich had voorgesteld. Integendeel, hij heeft in alle
opzichten eigenlijk moeten capituleren voor de vastbeslotenheid en ook
voor het bekwame beleid van de Venetiaanse regering. Een andere kwes
tie is, of het pauselijk gezag werkelijk veel schade heeft ondervonden bij
de nederlaag tegenover Venetië. Paulus V en ook zijn opvolgers hebben
van een zure ervaring geleerd en de paus van het Interdict heeft zelf nog
mogen beleven, dat te Venetië de anti-pauselijken uit hun eerste positie
werden teruggedrongen. Het eerste jaar van zijn pontificaat had hem een
ervaring rijker gemaakt: om een stoel die wankelt steviger te zetten,
hoeft men hem soms slechts iets te verzetten.
De twee eerste wetten op het kerkelijk bezit en de gevangenzetting
van de twee geestelijken hadden de paus twee afzonderlijke breven doen
uitvaardigen. Op io december ібо^ had de nuntius te Venetië, Mattei,
ze ontvangen, doch hij had zich door de listige Venetianen laten verleiden
om de overhandiging uit te stellen ; de Venetiaanse politici zagen namelijk
voordeel in de lange baan. Toen Mattei tenslotte op bevel vanuit Rome
besloot de stukken te presenteren, kon hij geen gunstiger ogenblik bedenken dan kerstmorgen, vlak voor de hoogmis, terwijl bovendien de
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doge op sterven lag 20 . De Engelse ambassadeur oordeelde over de nuntius, dat men hem beter in een seminarie kon houden, dan hem dergelijke
belangrijke functies op te dragen als hij toen vervulde 21 . Tot overmaat
van ramp had men te Rome ook nog de vergissing begaan twee exemplaren van dezelfde breve te verzenden. Misschien was deze diplomatieke
blunder wel de oorzaak van de ziekte van de nuntius. In dat geval heeft
men te Rome daaraan tenminste nog de reeds genoemde brieven te danken van de bezorgde nuntiatuursecretaris Palmegiani, die haast wanhopig
pleitte voor een politiek van gematigdheid. De Venetianen echter was
wel een geschikte gelegenheid geboden hun lange-baanpolitiek te bedrijven.
Als hoogst belangrijke gebeurtenis kwam daarbij de dood van doge
Grimani. Niet alleen dat dit de vertragingspolitiek van Venetië in de
kaart speelde, de keuze van de nieuwe doge was als een klaroenstoot in
de strijd met de Curie. Gekozen werd Leonardo Dona. De Venetianen
hadden op geen enkele wijze hun onbuigzaamheid tegenover de pauselijke
verlangens beter kunnen demonstreren dan door deze man tot doge te
kiezen. Leonardo Dona vertegenwoordigde en leidde reeds sinds jaren
de anti-pauselijke partij in Venetië. Hij was in 1536 geboren en beschikte
in 1606 over een politieke ervaring verkregen in allerlei ambten, die hij
in de loop der jaren had bekleed. Ten tijde van de oorlog om Cyprus en
de slag bij Lepanto had Dona als ambassadeur in Madrid ervaren, hoe
weinig Venetië van Spanje en van de paus te verwachten had z z . De jaren
daarna waren moeilijk geweest voor de Republiek. Het economisch verval veroorzaakte een crisis ook binnen de aristocratie. De hevige pest van
1576, die aan 40.000 burgers der stad het leven kostte, had - o teken
aan de wand - vooral huisgehouden onder de oude geslachten en had
een sociale omwenteling veroorzaakt, waarvan het scherpe gezagsconflict tussen de Senaat en de Raad van Tien in de jaren 1582-1583 een
uiting was 2 3. De traditionele politiek van de oude families had wrange
vruchten afgeworpen en stimuleerde een nieuwe groep uit de adel tot
stellingnamc tegen de vecchii. De oppositie der giovani beperkte zich
niet tot de politiek alleen. Ook wetenschappelijk, cultureel en religieus
zochten zij naar vernieuwing om het verval te stuiten.
De nieuwe richting werd vertegenwoordigd door mensen als Francesco en Nicolo Contarini, Leonardo en Nicolo Dona, Pietro Duodo en
Ottavio Bon. Op de eerste plaats wel in de vergaderzalen maar ook in de
salons. Sommigen van hen frequenteerden de befaamde ridotto Mauioceno
van de twee broers Andrea en Nicolo Morosini, welke bijeenkwam in
hun huis San Luca aan het Canal Grande. Behalve politici verschenen
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hier ook geleerden als de mathemaat-astronoom Galileo Galilei, de anatoom Fabricio Acquapendente en fra Paolo Sarpi, wiens belangstelling
aanvankelijk uitging naar de medische en de natuurwetenschap. Ook
Giordano Bruno werd enkele malen in deze „ridotto" ontvangen. Het
zoeken naar nieuwe wegen in de politiek ging gepaard met een verkennen
van nieuwe terreinen van wetenschap. Doch ook het religieuze leven
had zijn geheel eigen trekken gekregen, die teruggingen op een vroegere
stroming in het Venetiaanse katholicisme, zoals bij Piero Barozzi, Gasparo
Contarini, Pietro en Alvise Lippomano en Paolo Giustinian, een stroming, die instemming vond bij prae-tridentijnse katholieke hervormers
zoals Reginald Pole en Marc'Antonio Flaminio en die zich toelegde op
innerlijke hervorming, op persoonlijke bezinning en religiositeit, zich
oriënterend op het Evangelie, de Vaders en de oude kerk, met veel parallellen met het protestantisme 2 *.
De ideeën, die bij de giovani leefden, waren een amalgaam van
politieke, culturele en religieuze idealen. In sterke mate ging hun belangstelling uit naar de Romeins-Venetiaanse betrekkingen. Het is moeilijk uit te maken in hoeverre hun overtuiging, dat de kerk en het geloof
schade ondervonden bij de wijze waarop het pausschap zich ontwikkelde,
meer beïnvloed werd door hun hoge opvattingen omtrent de verhevenheid van de staat dan door werkelijk religieuze overwegingen. Men moet
evenwel aannemen, dat hun onophoudelijk protesteren tegen de bemoeienissen van kerkelijke zijde in zaken, die naar hun mening geheel
onder de competentie van de staat vielen, niet enkel en alleen voortkwamen uit een aangeboren Venetiaanse passie voor de politiek en een
overgevoeligheid voor aantasting van het staatsgezag, maar ook uit bezorgdheid voor het heil van de kerk, minstens van de kerk zoals zij die
droomden, een kerk, ontdaan van alle zijkapellen op wereldlijk gebied
met alleen een ijle, ranke toren, onmiskenbaar wijzend naar boven 25 .
De reorganisatie na het Trentse concilie had te Venetië weerstanden
opgewekt inzoverre het algemeen herstel van de kerk ook een versterking
van haar positie in wereldlijke zaken met zich meebracht. Bovendien
betekende de centralisatie van het kerkelijk bestuur tevens een clericalisering, die de Venetiaanse Senaat des te huiveriger maakte voor elke
invloed van de kerk op staatkundig en juridisch terrein, naarmate het
toezicht en de zeggenschap vanuit Rome over de clerus toenam. Zo
speelde de eis van Paulus V, dat de Patriarch Vendramin zich te Rome
moest laten examineren, een rol mee in het conflict van 1606. Tenslotte
was de hechtere organisatie van het kerkelijk bestuursapparaat de Venetianen niet alleen antipathiek, daar zij vreesden, dat deze steeds fellere
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botsingen in politieke zaken ten gevolge zou hebben, maar evenzeer,
omdat zij als Venetiaanse patriciërs gewend waren een woordje mee te
kunnen spreken in alle kwesties van algemeen belang. Nu moesten zij
het aanzien, hoe zij als leken steeds minder in de vanuit Rome geleide
kerk te vertellen hadden. Behalve dat de Heren Venetianen zich hierom
gepasseerd voelden, waren zij principieel van mening, dat de democratische bestuursvorm, zoals zij die in hun staat kenden, meer het ideaal
benaderde en de kerk eerder ten goede zou komen dan het pauselijk
absolutisme 26 .
Het belangrijkste obstakel in de Romeins-Venetiaanse betrekkingen
bleef de politieke en juridische positie van de kerk. Stond op de achtergrond de mogelijkheid, dat de pausen in samenwerking met Habsburg,
in Milaan of vanuit Oostenrijk, ter bevestiging van de kerk en tot heil
van de zielen zelfs militair in het Venetiaanse gebied zouden ingrijpen,
in het leven van alle dag waren de kerkelijke bezittingen, de rechten en
privileges van kerkelijke personen, maar vooral de bemoeienissen van de
pausen in de Europese politiek een steen des aanstoots. Men volgde te
Venetië met argusogen de pauselijke activiteiten in de politieke wereld.
De Venetiaanse ambassadeur te Rome berichtte zijn regering haarfijn alles
wat er in de Eeuwige Stad voorviel, wat er gezegd, verteld of geroddeld
werd; uitgebreid bijvoorbeeld wordt verteld, hoe Pius V in i£66 bij
Filips II er op had aangedrongen, dat de koning persoonlijk naar Vlaanderen zou vertrekken om orde en geloof te herstellen en hoe Filips wel
de rebellie de kop wilde indrukken maar niet dadelijk de ketterij ; en
hoe de gekwelde koning telkens weer uitvluchten bedacht tegenover de
steeds bozer wordende paus 27 . Feiten en roddel door elkaar, zijn de
dispacci da Roma een boeiende Algemene Geschiedenis van Europa geworden. Rome met het pauselijk hof was „het" diplomatiek centrum.
Ambassadeur te Rome gold bij de Venetianen als een zeer belangrijke
functie, niet uitsluitend omdat er tussen paus en doge zoveel te bepraten
en bij te leggen viel, maar ook omdat Rome een luisterpost bij uitnemendheid was en omdat de Venetiaanse Senaat een bijzondere belangstelling aan de dag legde juist voor de Romeinse reacties op het politiek
gebeuren.
De doge van het Interdict, Leonardo Dona, was meerdere malen als
gewoon of als buitengewoon ambassadeur naar Rome gezonden. Diverse
pausen hebben hem daar leren kennen als een onversaagd, onwankelbaar
verdediger van de rechten van zijn Republiek. Gedurende zijn eerste
missie had Dona het Venetiaanse standpunt inzake het feudum van Taiedo
te verdedigen. Het was een van de vele conflicten tussen de Republiek
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en h e t Patriarchaat van Aquileia m e t o p de achtergrond OostenrijksHabsburgse belangen. De patriarch p r e t e n d e e r d e over alle feodale geschillen in zijn gebied te kunnen beslissen, waartegen de Republiek een
b e r o e p deed op de historie, die slechts eenmaal de patriarch de investit u u r over een feudum had zien verlenen, terwijl de Senaat dit talloze
malen had gedaan. De twist was zo hoog gelopen, dat R o m e zich e r m e e
ging b e m o e i e n , en h i e r m e e was m e n dan tevens in hoge principiële
sferen geraakt. Reeds in zijn eerste o n d e r h o u d m e t Gregorius XIII had
Dona het Venetiaanse standpunt duidelijk uiteengezet: m e t alle erkenning van de paus als „proprio padre suo" zou Venetië h e m niet als r e c h t e r
e r k e n n e n 2 8 . De kardinalen die m e t de regeling van de kwestie belast
waren, konden het niet m e t elkaar eens w o r d e n , maar vooral de paus
t r o k de onderhandelingen in het oneindige. Daarbij k w a m dat Dona in de
jaren 1582-1583 door de binnenlandse spanningen in Venetië m e t de
machtsstrijd van de Senaat en de Raad van Tien in een diplomatiek luchtledig geraakte. In 1581 had de oppositie h e m al een pijnlijke verrassing
bereid m e t de missie van Giovanni Soranzo als buitengewoon ambassadeur
naast Dona. Soranzo v e r t r o k wel w e e r na een half jaar na de zaak m e e r
schade dan goed te hebben gedaan, maar hij liet Dona mismoedigd door
alle tegenwerking en eenzaam te R o m e achter, terwijl er te Venetië juist
van alles gaande was, waarbij Dona slechts n o d e gemist kon w o r d e n .
Tenslotte o o k nog ziek g e w o r d e n , kreeg Leonardo Dona in s e p t e m b e r
1583 vergunning o m naar het vaderland terug te k e r e n . De kwestie van
het feudum bleef onopgelost; geen van de partijen gaf toe 2 ».
D e mislukking van zijn zending had de invloed van Dona e c h t e r niet
veel geschaad. Hij gold in die jaren ook te Roma reeds als de leider van
de n i e u w e richting o n d e r het Venetiaanse patriciaat 3 0 . In 1585 was hij
w e e r terug in R o m e , nu als buitengewoon ambassadeur o m Sixtus V als
n i e u w e paus te huldigen. M e t het gezicht in een feestelijke plooi spreekt
m e n liever niet over pijnlijke kwesties. Anders was dat in 1589, toen
Leonardo Dona, andermaal als speciaal gevolmachtigde van de Republiek,
Sixtus moest gaan uitleggen, waarom zijn regering de hugenoot Hendrik
van Navarre als koning van Frankrijk had erkend. Alhoewel de Spaanse
ambassadeur in R o m e , Olivarez, een billijking door de paus van het
Venetiaanse beleid op allerlei wijzen en m e t allerlei dreigementen trachtte
te v o o r k o m e n , schenen de onderhandelingen aanvankelijk toch tot een
vergelijk te zullen voeren, mits de Republiek er genoegen m e e zou n e m e n
H e n d r i k ' s ambassadeur te Venetië, André Hurault de Maisse, niet te behandelen als de ambassadeur van Zijne Majesteit de Allerchristelijkste Koning van Frankrijk, maar slechts als de agent van de koning van N a v a r r e 3 1 .
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Bij de tweede audiëntie echter had Sixtus zich opeens van een andere
kant laten zien. Dona beschreef hem als „audace, precipitoso, terribile.
Non cura altro che la sua sodisfattione propria" en hij noemde hem een
cholericus, die nog nooit tegenslag ondervonden heeft 32 . De volgende
audiëntie verliep zo mogelijk nog ongunstiger. Sixtus was geprikkeld
door de ontvangst te Venetië van François de Luxembourg, de speciale
gezant van Hendrik IV, en beschuldigde Venetië er ronduit van de overwinning van het protestantisme te bevorderen. In zekere zin had hij hier
gelijk bij, inzoverre de Republiek tegenover het Spaans-Habsburgse katholieke blok graag een gelijkwaardige, desnoods protestantse tegenpartij
zag. De erkenning door de Serenissima van Hendrik van Navarre betekende echter vooral, dat men aan de Lagune deze Hendrik de beste
kansen gaf. Dat de hugenoot, afvallige katholiek, naar alle waarschijnlijkheid nooit uitgesproken pausgezind zou worden, was daarnaast een gunstige bijkomstigheid, die de keuze voor de Venetianen gemakkelijker
maakte. Dona bleef onder de boze woorden van de paus vrij kalm, omdat
hij wist hoezeer Sixtus onder druk van Olivarez stond. Daarbij speculeerde de Venetiaan op het gezonde politieke besef van Sixtus, dat de
Spaanse belangen in Frankrijk niet zonder meer samenvielen met de
pauselijke. Vervolgens werd Sixtus door de hooghartigheid van de Spanjaarden en door hun intimidaties minstens evenzeer getergd als door de
Venetiaanse eigengereidheid. De woordenwisseling met de Serenissima
bood de paus eigenlijk een geschikte gelegenheid heel subtiel enige toenadering tot Hendrik van Navarre te tonen, zonder dat hij zich als hoofd
van de katholieke kerk met de afvallige hoefde te compromitteren. Hebben
Sixtus en Leonardo Dona opeens in een flits gezien welke dienst ze elkaar
konden bewijzen? Zo plotseling als Dona verzocht naar Venetië te mogen
terugkeren om 's pausen beslissing over te brengen, even plotseling bleek
deze gunstig voor de Venetianen. Sixtus capituleerde, accepteerde de
erkenning door de Republiek van Hendrik van Navarre als rechtmatig
troonopvolger in Frankrijk en nam in een sfeer van vriendschappelijkheid
afscheid van de vertrekkende Venetiaanse gezant3 з. De Venetianen moch
ten tevreden zijn, dat ze hun vriendschap met de ketterse koning niet
hoefden te betalen met zure Romeinse vruchten; de paus kon zich
vleien met de gedachte zijn gezicht te hebben gered en mogelijk voor de
toekomst goede betrekkingen met de Franse kroon, terwijl Hendrik
alleen maar zijn papieren had zien stijgen. Slechts de Spanjaarden waren
furieus. Naarmate echter Sixtus V en Filips II onverzoenlijker tegenover
elkaar kwamen te staan, werden de Romeins-Venetiaanse relaties harte
lijker en de Venetiaanse ambassadeur te Rome, Badoer, mocht het nog
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beleven, dat de paus met hem converseerde als met zijn meest vertrouwde
vriend 3 *.
Nog herhaalde malen zou Leonardo Dona door zijn regering voor
een missie naar Rome aangezocht worden. Hij maakte deel uit van de
huldigingsgezantschappen voor Urbanus VII, Greogorius XIV en Innocentius IX, doch telkens was de paus gestorven, voordat men uit Venetië had
kunnen opbreken. Bij de keuze van Clemens VIII was Dona belast geweest met de belangrijke functie van procurator van San Marco, zodat hij
deze keer thuis moest blijven, maar Clemens zou Dona toch nog tweemaal voor zich zien als buitengewoon ambassadeur, in 1^92 te Rome, in
1598 te Ferrara, toen deze stad juist aan de H. Stoel was gekomen 3 *.
Tijdens de eerste van deze missies, in 1^92, zouden Camillo Borghese,
de latere paus Paulus V, en Dona op een veelzeggende wijze en onder
ongunstige voortekenen elkaar hebben ontmoet ; tijdens een discussie
over de rechtsverhoudingen tussen Rome en Venetië moet Borghese gezegd hebben: „ ...als ik paus was, zou ik bij de eerste gelegenheid
excommuniceren", waarop Dona teruggaf: „ . . .en als ik dan doge was,
zou ik hartelijk om de excommunicatie lachen" 36 .
Het is niet nodig uit dit verhaal te concluderen, dat de periode van
het Interdict beheerst werd door persoonlijke wraakgevoelens. Wel was
de verheffing van Dona tot doge een duidelijk teken, dat de Signoria
vast besloten was niet voor de paus te buigen. Algemeen kende men
Dona als de Venetiaanse specialist in kwesties met Rome, zoals men ook
bekend was met zijn opvattingen over de rechten van de Staat en zijn
onbuigzaamheid tegenover de pauselijke pretenties. Daarnaast was Dona
de kampioen en de afgod van de partij der antipauselijke giovani. Men
wist dus wat men van hem mocht verwachten en toch was de betekenis
van zijn keuze niet, dat er nu een doge aan het hoofd van de regering
stond, die niet voor de paus zou wijken; in de praktijk immers was de
macht van de doge zeer beperkt. Veeleer blijkt, dat het Venetiaanse
patriciaat met deze keuze zijn eensgezindheid tegenover de pauselijke
aanspraken wilde demonstreren. Men kon in dit geval geen betere figuur
bedenken dan Leonardo Dona.
Dona had dan wel vooral de anti-pauselijke partij achter zich staan,
maar de achting voor hem was te Venetië algemeen. Deze berustte niet
alleen op de politieke successen, die Dona in de loop der jaren voor de
Republiek had bevochten, maar evenzeer op zijn persoonlijke kwaliteiten
en zijn manier van leven. Zelfs zijn politieke vijanden konden slechts
met respect over hem praten 3 7. Ondanks zijn uitgesproken visie op de
verhoudingen tussen Kerk en Staat was Dona, zeker in 1606, voor de
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Venetianen boven alle partijzucht uit een soort van nationale held geworden, die men tot doge maakte om zichzelf moed in te spreken en
zich sterk te voelen en te doen voelen tegenover de belager van de aloude
vrijheden. De Venetianen schaarden zich partij twisten-vergetend om deze
grote figuur, op deze manier een eensgezindheid forcerend, die nauwelijks reëel was en naderhand ook betreurd werd door senatoren, die zich
hun pausgezindheid weer bewust werden, nadat de lucht was opgeklaard.
Hier en daar begon men toe te geven, dat niet alle senatoren ijverig
„ja" hadden geroepen, dat het misschien politiek juister was geweest,
als men had laten doorschemeren, dat er in de Senaat nog oppositie
werd geboden en dat de paus niet helemaal voor een muur zonder gaten
stonds 8 . Toch was dit grotendeels gepraat achteraf. In 1606 stond iedere
buitenstaander eigenlijk verbaasd van de verbeten eensgezindheid in Venetië.
De meest gematigde was haast Leonardo Dona zelf. Als diplomaat
had hij de nodige ervaring opgedaan, en had hij geleerd hoe zich te beheersen. In hoeverre hij dat deed, toen hij de nuntius Mattei vlakweg in
zijn gezicht zei, dat de onervaren paus niet wist, hoe hij de wereld moest
besturen 3 », is de vraag, maar deze uitlating was niet veel meer dan het
hoofdschudden van een vak-diplomaat over een politieke blunder. Er
waren er echter te Venetië, die veel feller reacties wensten, die spraken
over het bijeenroepen van een concilie en over een officieel schisma.
De doge toonde zich in dit gezelschap beslist veel gematigder. Als het
aan hem had gelegen, was de Republiek de paus tegemoet gekomen bijvoorbeeld door het annuleren van de omstreden wetten* 0 . Maar de regeringspolitiek werd nu eenmaal niet door de doge bepaald.
Het is in zekere zin tragisch voor Leonardo Dona, dat nu juist hij de
doge van het Interdict moest worden. Terwijl voor hem de strijd met
Rome vooral een strijd om principes was, werd zijn idealisme in dit
conflict door velen van zijn stadgenoten uitgebuit terwille van directe
politieke doelstellingen en ter bevrediging van een vrij goedkope nationale trots. Alhoewel Venetië op het moment van de opheffing van het
Interdict leek te triomferen, was de overwinning voor diversen in de
Republiek een desillusie geworden, omdat het Venetiaanse patriciaat,
tevreden met het directe resultaat en de glorie van het moment, had
belet, dat de oorzaken van de controverse waren weggenomen. Toen de
vrede getekend was, lagen de principiële kwesties, de onvrede over de
centralisering en Romanisering van het kerkelijk bestuur en over de
talloze infiltraties van de kerk op het terrein van de staat, nog steeds
onaangeroerd en juist die onvrede was voor Dona en zijn medestanders
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de drijfveer geweest van hun jarenlange oppositie tegen Rome en de
paus-gezinden in Venetië en van hun ijveren om duidelijke grenzen te
trekken tussen kerk en staat. Het is natuurlijk een speculatie, maar een
Dona als spreker in de Senaat had wellicht ter verwezenlijking van deze
idealen meer kunnen uitrichten dan hij als officiële vertolker van het
regeringsstandpunt en als personificatie van de staat vermocht. Om zijn
reputatie en zijn verdiensten tot de hoogste waardigheid uitverkoren,
werd hem tevens het zwijgen opgelegd. Al leidde Dona als doge de
Republiek naar een overwinning, als politicus moest hij daarbij zijn persoonlijke idealen zien mislukken.
Toen Leonardo Dona op 17 juli 1612 stierf, verloor de Republiek
behalve een kundig diplomaat een man, die onvermoeibaar een leven
lang zijn grote intellectuele en morele gaven had ingezet voor zijn vaderland zowel in het openbare leven als in de stilte van een studeervertrek.
Dona had zich vanaf zijn jeugd aan de politiek gewijd, daartoe aangetrokken door een roeping als tot het priesterschap 41 . In deze sacerdotale
toewijding vindt zijn onwankelbare houding tegenover de kerk een opmerkelijke verklaring: zijn verdedigen van de rechten van de Staat sproot
voort uit dezelfde religieuze overtuiging als waarmee hij in de kerk
geloofde. Alhoewel Dona in zijn afkeer van het pausschap niet zo ver
ging als Sarpi, die er het grootste obstakel in zag voor een werkelijke
kerkhervorming·* 2 , had het pausschap ook voor hem zich inzoverre op
een onaanvaardbare wijze ontwikkeld, dat het door God direct aan de
Staat toevertrouwde gezag in het gedrang kwam. Dit standpunt had
bij hem post gevat niet slechts na zoveel jaren politieke praktijk, doch
was evenzeer een inzicht geworden op grond van uitgebreide studies.
Dona was een zeer belezen en geletterd man, die door partijgenoten en
tegenstanders bewonderd werd om zijnkennis«. Voor Dona zelf betekende
elke aanvaarding van een openbaar ambt telkens een moeilijke keuze
tussen de noodzaak zich wetenschappelijk in de politiek te verdiepen en
de plicht de verworven kennis in de praktijk ten nutte te maken 4 *. Dit
dilemma was trouwens algemeen bij de betere helft der Venetiaanse
senatoren, voor wie het bedrijven van politiek een der eerste deugden
was geworden, waarop een mens zich door studie en praktijk moest toeleggen. Dat er in het conflict met Rome uitgebreid getheoretiseerd werd
behoeft dus geen verbazing, maar bij Leonardo Dona, die door zijn intieme vrienden gekend werd als een bijzonder vroom en godsdienstig
man, van wie algemeen aangenomen werd, dat hij de Bijbel en de Vaders
las, zich toelegde op gebed en meditatie en onder andere de Navolging
en de kloosterregel van Benedictus bestudeerde«, en die voor zijn diplo129

matieke werkzaamheden voortdurend de hulp van de Allerhoogste afsmeekte, speelde in dit geval heel zeker de religie een belangrijke rol.
In dit opzicht hebben slechts enkelen hem begrepen en gevolgd; de
kwestie van het Interdict werd door de meeste Venetianen teruggebracht
tot een zuiver politiek conflict. In zoverre werd het dogaat voor Dona
een teleurstellend sluitstuk van zijn carrière. Hij stierf ongeveer in het
harnas, na een lange redevoering in het Collegio, naar men beweerde
tengevolge van pillen, die zijn vriend, de medicus Acquapendente, hem
had voorgeschreven 1 ^. Alhoewel het volk, de duurte van het brood en de
schaarste aan levensmiddelen tijdens het Interdict indachtig, bij de begrafenis slechts scheldwoorden voor hem overhad, begrepen de mensen
die beter wisten, dat een onvermoeibaar strijder en steunpilaar de Republiek was ontvallen*?.
Het is dubieus wie van de beide partijen in het conflict het onderspit
heeft gedolven. In elk geval was de overwinning voor Venetië niet glorieus, kon het ook niet geworden zijn, alleen al wegens de door de
Senaat gevolgde politiek. Men had er beslist nog wel rekening gehouden
met de pausgezinde oppositie en met de oude politieke stelregel, dat een
scherp conflict met de paus bijna altijd op grond van morele veroordelingen tot een mislukking voerde* 8 , en men had gekozen voor een strategie van ontwijken door Paulus V in feite nauwelijks kamp te bieden en
te doen, alsof er helemaal geen banvloek had weerklonken en er nergens
sprake was van een interdict. Deze struisvogelpolitiek was ook aanbevolen geweest door fra Paolo Sarpi, werd gesteund door doge Dona, was
misschien de meest verstandige, maar kon nooit een eclatante overwinning opleveren, daar immers een konsekwent ontkennen van een
begin ook een ontkennen van een einde inhield ; het Interdict heette voor
Venetië er nooit te zijn geweest ; het was nooit begonnen en kon dus ook
niet eindigen. Een officiële overwinning had de Republiek op deze wijze
voor haarzelf onmogelijk gemaakt. Gevolg hiervan was, dat de kwesties
die de paus tot het uitspreken van het interdict hadden gebracht, door
de Venetianen als onafhankelijk hiervan behandeld moesten worden. In
feite bleven de oorzaken van het conflict hierdoor bijna onaangeroerd.
De aandacht werd geheel in beslag genomen door motiveringen van het
pauselijk beleid enerzijds en nietigheidsverklaringen van het interdict
anderzijds. Toen de hoofden enigszins bekoeld raakten, begon men naar
een modus te zoeken om het verleden te vergeten en weer toenadering
mogelijk te maken. Hendrik IV, beducht dat de Spanjaarden munt zouden
slaan uit de verwarring in Italië en daarbij vol van particuliere toekomstdromen over een machtige anti-Spaanse liga, was al te graag bereid op te
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treden als eerlijk makelaar. Zijn ambassadeurs in Rome en Venetië en de
twee speciaal gevolmachtigde Franse kardinalen Du Perron en Joyeuse
hebben de beide partijen naar elkaar toegepraat, heel voorzichtig, stapje
voor stapje.
Een lastig obstakel bij de onderhandelingen leverde het geval van de
Jezuïeten. Dezen waren op ι o mei uit de Republiek gezet, nadat ze twee
dagen tevoren hadden geweigerd om aan Senaat en doge te beloven te
zullen voortgaan met hun diensten en hun zielzorg, alsof er geen interdict
bestond. Aan hun aanvankelijk aarzelen omtrent 's pausen bedoelingen
was een einde gemaakt door een bericht van de provinciaal aan pater
Castorio, de overste in Venetië, op 7 mei, waarin verslag werd gedaan
van het onderhoud tussen Paulus V en de procurator-generaal, Lorenzo
Paoli. Toch hadden de Jezuïeten te Venetië zelfs na dit schrijven van hun
provinciaal enige hoop gehad, dat de paus op zijn beslissing zou terugkomen, waarom overste Castorio bij zijn onderhoud met de doge op 8
mei dan ook had gepoogd een definitieve beslissing te vermijden. Er was
namelijk vanuit Venetië zekere pater Antonio Possevino S. J. naar Rome
vertrokken met de bedoeling de paus tot een vergelijk over te halen.
Niet dat Castorio zelf zoveel vertrouwen in deze Possevino had, die door
zijn uitgebreide relaties met buitenlandse politici in Venetië zowel de
Sociëteit als deze buitenlanders dreigde te compromitteren. Maar je kon
niet w e t e n . . . i 4 9
Antonio Possevino was een opmerkelijk man met ongetwijfeld grote
verdiensten en gaven maar met een bijna gevaarlijke fantasie. Hij was
bezield, haast bezeten van één groot ideaal : vrede onder de katholieke
vorsten, opdat ze zich gezamenlijk op de vijanden van de kerk en de
christenheid zouden werpen. In opdracht van Gregorius XIII was Possevino werkzaam geweest in Noord- en Oost-Europa, in Zweden, Polen
en Rusland, waar hij onder andere bemiddeld had bij de vrede tussen
koning Stefanus Bathory en Iwan de Verschrikkelijke met de bedoeling
deze vorsten vervolgens, in een grote liga met de keizer en Venetië,
tegen de Turk te kunnen opzetten 5 0 . Toen echter bleek, dat de hoge
heren het veel te druk hadden met eigen particuliere belangetjes, heeft
Possevino zich verzoend met het inzicht dat Europa nog niet rijp was
voor een grootscheepse actie tegen de Mohammedaanse werelds'. Deze
teleurstelling kon hem echter niet zijn idealisme ontnemen. Via zijn
talrijke relaties aan de Europese hoven bleef hij zich actief en passief met
de wereldpolitiek bezighouden met altijd de hoop in het hart ergens
iets voor de katholieke zaak te kunnen uitrichten. In Frankrijk had
Possevino een belangrijke rol gespeeld bij de bekering van de latere
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Franse ambassadeur in Venetië, Philippe Canaye de Fresnes* 2 . Deze had
dertig jaar lang tot de hugenoten behoord, was uitermate goed op de
hoogte met wat er omging in de calvinistische en lutheraanse wereld, op
grond van welke capaciteiten Hendrik IV hem, althans volgens Possevino,
naar het hof van Jacobus van Engeland had moeten sturen om deze koning
door woord en voorbeeld tot het ware geloof terug te voeren 5 3 . Dergelijke gedachten speelden Possevino voortdurend door het hoofd. Een
van de strijdmiddelen, waarvan hij veel heil voor de kerk verwachtte,
was de verspreiding van bijbels en catechismussen in de volkstaal. Het
propagandistische effect hiervan had hij kunnen constateren bij de Basken,
waar de Franse Calvinisten op deze wijze met succes infiltreerden, ondanks de grote moeilijkheden, die de Baskische taal opleverde. Possevino
beijverde zich bijbels en andere geschriften te doen drukken in het Slavisch, Dalmatisch, Arabisch en Grieks en deed in verband hiermee een
beroep op de Groothertog van Toscane, om van de Florentijnse taalwetenschap te profiteren. Veel verwachtte Possevino ook van de door
de Franse ambassadeurs te Constantinopel geschapen mogelijkheid om
paters Jezuïeten binnen het gebied van de Sultan te laten werken, waarbij
hij droomde van successen zoals in Japan en China5*.
Toen de Romeinse donderwolken zich in 1606 boven Venetië samenpakten, zat Possevino juist in Venetië en het lukte hem niet werkeloos toe te zien, hoe de katholieke wereld in verdeeldheid zijn krachten
ging verspillen, terwijl die veel beter aangewend konden worden tegen
de vijanden van de kerk. Een voor hem gemakkelijk entree in deze
affaire betekende de aanwezigheid van zijn bekeerling, Canay de Fresnes,
in Venetië als ambassadeur van Zijne Majesteit de Allerchristelijkste
Koning. Noch de Fresnes zelf, noch Possevino's overste Castorio waren
gediend van 's mans bemiddelingspogingen, waardoor zowel de Franse
politiek als de Sociëteit verdacht gemaakt werden in de ogen van de
Venetianen : de Fresnes was er helemaal niet op gesteld, dat een van die
„papalisti e Spagnuoli" 55 , zoals men de Jezuïeten noemde, regelmatig bij
hem aan de deur werd gezien, terwijl de Jezuïeten van hun kant zo
weinig mogelijk stof aan de geruchten wilden geven, zich het liefst helemaal afzijdig hielden en zich door Possevino's bezoeken aan ambassadeurs
en vooral aan de nuntius slechts bedreigd voelden 56 . De Fresnes heeft
tegenover zijn koning geklaagd over het compromitterend optreden van
Possevino 5 ?, waarop de koning via zijn biechtvader, Coton S.J., de
generaal Acquaviva op de hoogte liet stellen 58 . Ook Castorio klaagde en
had Acquaviva gewaarschuwd. Possevino was in zijn ijver voor de vrede
onder de broeders terwille van de oorlog tegen de ongelovigen niet te
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stuiten. Toen hij in Venetië zelf niets kon bereiken, brak hij op met de
bedoeling in Rome de paus tot andere gedachten over te halen, hem tot
matiging en tot uitstel van het interdict te brengen om dan vervolgens
aan te sturen op een Romeins-Venetiaanse liga tegen de Turk 5 ». Was de
verwachting de kemphanen van vandaag bereid te kunnen vinden voor
een gezamenlijke actie voor morgen een product van overspannen idealisme, het standpunt van Possevino, dat een Italiaans samengaan, met
name van de Kerkelijke Staat en de Republiek Venetië, voor een kruistocht tegen ongeloof en ketterij politiek meer voor de hand liggend was,
dan een Romeins-Spaans accoord, had iets gezonds. Possevino begreep,
dat Venetië nooit de paus zou bijvallen, zolang Spanje de eerste viool in
het orkest zou spelen, maar dat Spanje misschien wel tot een solopartij
te verleiden viel, als paus en doge samen de eerste accoorden hadden
ingezet.
Hoewel niemand serieus op de plannen van Possevino was ingegaan,
hield men vagelijk toch rekening met de mogelijkheid, dat zijn pleidooi
bij de paus iets zou uitrichten. Herhaalde malen liet Castorio tegenover
de doge doorschemeren, dat er iemand naar Rome was vertrokken, die
misschien gunsten voor de Republiek zou weten te verwerven. Zelfs nadat Castorio kennis had genomen van de door de paus geëiste onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, aarzelde hij nog in de vage hoop, dat Possevino toch iets bij Paulus V zou bereiken 60 . Hij had er echter zelf aan
meegewerkt, dat de ijveraar met heel veel reserve te Rome werd ontvangen. Acquaviva schijnt met het geval verlegen geweest te zijn, temeer
omdat allerlei spanningen binnen de Sociëteit zijn positie bedreigden,
vooral in verband met de ophanden zijnde algemene vergadering en de
gevreesde oppositie van Spaanse zijde 61 . Mede om een ontmoeting met
Possevino te vermijden had de generaal zich in Tivoli teruggetrokken.
Possevino moet op grond van zijn vroegere successen een bepaalde autoriteit hebben bezeten. Nu, als man van over de zeventig, werd hij nog
steeds gevreesd om zijn volhardingsvermogen. Zorgvuldig trachtte men
hem te isoleren. Een audiëntie bij de paus werd hem geweigerd. Alle
tegenwerking kon zijn ijver echter niet bekoelen. Nu men niet wilde
horen, greep Possevino naar de pen en schreef naar alle personen die
iets tot de vrede zouden kunnen bijdragen, naar Paulus V, Leonardo Dona,
Canay de Fresnes, Venetiaanse senatoren en naar particuliere personen 62 .
Wijsgeworden door eigen diplomatieke ervaring, dat van geweld weinig
te verwachten viel, suggereerde hij de paus Jezuïeten te laten infiltreren
in het gebied van de Venetiaanse Republiek „per confirmare i divoti, et
per domos frangentes panero nel modo che i nostri fanno in Inghilterra et in
13З

Hollanda, acciocché servetur semen Domino"63. Dit laatste voorstel achtte
Paulus de moeite van het overwegen waard. De Venetiaanse hekel aan
de Jezuïeten is begrijpelijk.
Zo bleken bij de toenaderingspogingen tussen Rome en Venetië de
Jezuïeten een lastig obstakel. Paulus V geneerde zich ervoor zijn trouwste
dienaren slachtoffer te laten worden van, ja, van zijn jeugdige opvliegendheid. De Venetianen echter waren vastbesloten deze staatsgevaarlijke
paters en landverraders nooit meer op hun grondgebied toe te laten.
Tenslotte heeft generaal Acquaviva, mede op aandringen van kardinaal
Joyeuse, persoonlijk de paus ertoe overgehaald afte zien van de belangen
van de Jezuïeten 6 *. Pure grootmoedigheid was dit opofferen van eigenbelang terwille van het algemeen heil der kerk niet. Er was de Jezuïeten
wel wat aan gelegen op goede voet te blijven met Hendrik IV, die, behalve dat hij bij een Jezuïet te biechten ging, de Sociëteit in Frankrijk
vele gunsten toestond. Terwille van Hendrik, die in Italiaanse troebelen
voordeel voor Spanje vreesde en derhalve zo spoedig mogelijk de vrede
hersteld wenste, was Acquaviva bereid in het Venetiaanse een veer te
laten. Toen tenslotte de paus afzag van zijn voorwaarde, dat de Jezuïeten
weer binnen de grenzen van de Republiek zouden worden toegelaten,
bleef er voor hemzelf nauwelijks nog enige reden over om het Interdict
te handhaven. Hoe moeilijk het voor Paulus V was geweest tenslotte in
te binden beschreef kardinaal Du Perron zijn koning in geuren en kleuren
op ς april 1607. De kardinaal zal het allemaal wel iets aangedikt hebben,
ook wel tegenover de paus, die in apocalyptische beelden afgeschilderd
kreeg, wat er allemaal kon gebeuren, als hij zich niet snel met de Heren
Venetianen zou verzoenen. Hij kon ook oorlog voeren, maar hoezeer hij
in zijn recht stond, men moest verstandig blijven. Du Perron betoogde,
„che la causa di Papa Clemente 7 0 contra Henrico 8° d'Inghilterra e
quella di Papa Leo X con li Protestanti e stata giustissima, ma per non
haverla accompagnato altretanto di prudenza quanto di giustitia, ne suc
cesse la perdita e rovina di molte grandi Provintie". En dan om het bloed
in 's pausen aderen te doen stollen: „che spesse volte la prudenza divina
permette che le cause giuste patischino per punire li peccati de populi,
et che e cosa incerta, se Dio, per castigar li vitii della Christianita, vogli
un giorno permettere che la fede Catholica sia oppressa in Italia, anzi
bandita dell'Europa, come ella fu dall'Africa e dall'Asia, per andarsi a
transferire nell'Indie et nell'altro emisfero". Met tenslotte de waar
schuwing erbij, dat de H. Vader moest oppassen, dat dit niet juist onder
zijn pontificaat zou plaats hebben. Tot zover de profetieën van de kardinaal 6 ' .
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Nu hebben de Venetianen ook wel zoveel water in de wijn gedaan,
dat hij Paulus V moeilijk nog te koppig kon zijn. Al stelden de Venetianen
het voor, alsof er van hun kant slechts enkele douceurtjes werden gegeven, deze kwamen in de praktijk toch neer op het intrekken van de
gewraakte wetten en de uitlevering van de beide geestelijken. Wel nam
de paus er genoegen mee, dat de concessies niet direct aan hem werden
gedaan, maar aan Hendrik IV, doch de Venetiaansc belofte aan de Franse
koning de wetten niet te zullen uitvoeren en de overdracht van de beide
geestelijken aan kardinaal Joyeuse - dit alles zogenaamd om Hendrik een
genoegen te doen - betekenden, dat San Marco nog alleen formeel zijn
gezicht wilde redden en dat de Franse politiek met de lauweren kon gaan
strijken. De Venetianen mochten er hoogstens trots op zijn, dat zij aan
hun standpunt inzake het Interdict hadden kunnen vasthouden. Toen in
april 1607 kardinaal Joyeuse in Venetië verscheen met de pauselijke
volmacht te absolveren van banvloek en interdict, heeft hij dit binnenskamers in stilte voor zichzelf moeten doen ; de Venetianen volhardden
konsekwent in hun houding : er was niets aan de hand en er viel ook niets
te absolveren.
Het conflict tussen Rome en Venetië ging als een nachtkaarsje uit.
Te Venetië verbood de regering iedere manifestatie, elk vreugdebetoon,
waarmee men de opheffing van het Interdict wilde vieren; het was er
immers helemaal niet geweest. Aan de lagune kon dus nergens over een
victorie gejubeld worden 6 6 . Ook te Rome was daar geen reden voor.
Paulus V had nauwelijks in enig opzicht zijn zin gekregen; hoogstens
mocht hij blij zijn zonder ernstige kleerscheuren uit deze moeilijkheden
te zijn gekomen. Als men per se lauweren had willen aandragen, dan
waren deze bestemd geweest voor Hendrik IV en diens politici. Voor
Venetië golden ze beslist niet, vooral wel omdat ze naar Frankrijk gingen.
De Republiek had in zoverre een nederlaag geleden, dat ze de strijd
begonnen was als een principiële verdediging van de macht van de vorst
tegenover de paus. Reeds voordat de banbliksem neerkwam, hadden de
Venetiaanse ambassadeurs aan de Europese hoven opdracht gekregen
stemming te maken voor de zaak van de Republiek en de vorsten te doen
begrijpen, dat de Serenissima hier ook voor hun belangen streed 67 . Een
bittere teleurstelling is het geweest, dat juist de Franse koning, van wie
de Venetianen de eerste bijval hadden verwacht, uiterst gereserveerd
bleef en bijna onmiddellijk alles in het werk stelde om de partijen te
verzoenen. De Fransen waren er zo snel bij, teneinde Spanje het gras voor
de voeten weg te maaien. De Spaanse diplomatie is er dan ook nauwelijks
nog tussen kunnen komen en moest zich beperken tot wat stoken in de
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Venetiaans-Turkse betrekkingen 68 , rommelen met wapens in Milaan,
het plukken van de kip, waar het kon, en tot mooi weer spelen aan alle
kanten. De Italiaanse vorsten van de tweede rang hadden evenmin veel
in te brengen. Ferdinando I van Toscane regeerde te zeer onder de rook
van het Vaticaan, evenals de hertog van Mantua. Zij orakelden in termen
van politiek evenwicht en sloten zich dan bij de meest winstbelovende
partij aan6». Alleen Carlo-Emanuele I van Savoye, toen al het Italiaanse
vorstenhuis vol unionistische idealen, speelde een iets zelfstandiger rol
en liet zijn ambassadeur in Venetië, Antonio Provana, ijverig bemiddelingsdiensten aanbieden' 0 . De keizer toonde zich enigszins pijnlijk verrast
door dit onweer uit het zuiden? ι, maar had zijn handen te vol met eigen
zaken en hield zich liever er buiten, temeer omdat hij van dit conflict
alleen onheil voor de christenheid verwachtte. Dat al deze vorsten alleen
bereid waren om te bemiddelen, was voor Venetië een grote teleurstelling. De Republiek, die werkelijk op bijval had gehoopt, had zich
wel danig misrekend. Dit gold ook voor de paus; immers ieder der
buitenstaande vorsten was van mening, dat zo gauw mogelijk een einde
aan dit Interdict gemaakt moest worden.
De enige vorst die de Republiek openlijk en enthousiast toejuichte
was Jacobus van Engeland. Zijn ambassadeur in Venetië, Sir Henry Wotton, kwam zich min of meer in de Senaat erover beklagen, dat hij pas na
zoveel andere ambassadeurs op de hoogte was gesteld, maar de heuglijkheid van het nieuws deed hem over dit gevoel van gepasseerd te zijn
heenstappen 72 . De geestdrift van de Engelsen was nauwelijks nog decent
te noemen. Wotton verklaarde ronduit in de Senaat verheugd te zijn,
dat de Republiek het aanmatigend optreden van de paus niet langer verdroeg 73 , en hij bestond het in het Collegio te verschijnen met een boek
onder zijn arm, waarin keurig uitgewerkt stond, hoe men indertijd in
Engeland kerk en geestelijkheid had gereorganiseerd. De ambassadeur
zou het toejuichen, als de Heren Senatoren hetzelfde zouden ondernemen, en hij spoorde de doge aan zich hoofd te maken van de Venetiaanse Kerk, zoals zijn koning hoofd was van de Anglicaanse. Mocht de
Republiek hierdoor in oorlog raken, dan zou Engeland haar te hulp
komen 7 *. Wotton bond er bepaald geen doekjes om. Jacobus zelf heette
al te dromen van een vrij concilie, waarop dan eindelijk de reformatie
zich over de hele kerk van God zou gaan uitstrekken. Een concilie zou
misschien een eind kunnen maken aan zoveel controverses, die vooral
voortkwamen uit de geestelijke usurpatie van de pausen. Zo kon uit de
moeilijkheden van het ogenblik voor de Republiek en voor de hele wereld
tenslotte nog iets groots geboren worden 75 .
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De protestantse wereld koesterde hoge verwachtingen van dit conflict op Italiaanse bodem. De Staten-Generaal van de Verenigde Provinciën en Prins Maurits persoonlijk zonden de zusterrepubliek in het
Zuiden sympathiebetuigingen met beloften hulp te zullen verlenen met
wapens en schepen, zo de nood aan de man mocht komen 76 . De betrekkingen tussen de beide Republieken speelden zich meestal af in toonaarden van hoffelijkheid en welwillendheid, waarbij vaagheid dominant
bleef. Ondertussen miste het hartelijk medeleven uit de reformatorische
hoek met het lot van de arme Republiek Venetië niet zijn effect op paus
en curie. De Venetiaanse rechtzinnigheid stond te Rome niet hoog aangeschreven, zodat geruchten over een dreigend schisma of over een
overgang tot het protestantisme te Rome gemakkelijk geloof vonden.
De Venetianen schroomden niet deze geruchten bij tijd en wijle aan te
wakkeren en voedsel te geven, maar toch is het de vraag, in hoeven e de
angst in Rome voor een protestantisering van Venetië redelijke gronden
had. Het ging bij dit conflict in elk geval niet om dogmatische kwesties,
zelfs niet om het leergezag van de paus, maar alleen om de juiste afbakening van het kerkelijke en wereldlijke gezag. Als Venetië tengevolge
van dit conflict werkelijk, ook in dogmatisch opzicht, tot de Reformatie
zou zijn overgegaan, dan had dit wel de juistheid bewezen van een bij
diverse Venetianen levend idee, dat overbenadrukking van het pauselijk
gezag vele rampen over de christenen bracht.
Het zou juist geweest zijn, als men de kwestie toch vooral als een
meningsverschil had beschouwd. Het gekletter met wapens aan weerszijden gedurende de eerste maanden was slechts verwarrend en voerde
weg van het terrein, waar de strijd eigenlijk gestreden moest worden;
zoals tijdens de godsdienstoorlogen zijn gedurende het Interdict vele belangrijke geluiden door het krijgsrumoer overstemd. De werkelijke problemen, de diepere oorzaken kwamen niet aan de orde en bleven onaangeroerd. Het merkwaardige is, dat de man, die juist zoveel belangrijks
te zeggen had, fra Paolo Sarpi, het Schip van Staat zo heeft geloodst, dat
hij vrij spoedig van boord kon gaan, zonder dat hem nog gelegenheid
werd gelaten te vertellen, welke de gevaarlijkste klippen waren en waar
ze lagen. Hij handelde hierbij geheel volgens zijn karakter. Sarpi was een
man van wetenschap, een geleerde, die zich van de actieve politiek
afzijdig zou hebben gehouden, als de omstaanders hem niet in het strijdperk hadden geduwd. Dit betekent niet, dat hij pas in 1606, na zijn
aanstelling tot staatsconsultor, belangstelling kreeg voor het vraagstuk
kerk-staat en zich hierover in allerijl een standpunt heeft moeten vormen.
De regering wist heel goed, wie de man was, op wie ze een beroep deed,
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maar ze wist ook, dat Sarpi met de haren erbij gesleept moest worden.
Zelf zou hij zich nooit aangeboden hebben".
Sarpi was een aartsweifelaar, van nature en ook uit principe, ja,
zelfs op religieuze gronden: hij wachtte bij voorkeur op tekenen van
boven, voordat hij zich aan iets nieuws waagde. Alhoewel zijn kritiek op
de kerkelijke verhoudingen en vooral op het pausschap en de curie al van
veel vroeger datum was dan 1606 en dateerde uit de tijd, dat hij als
provinciaal werkzaam was geweest en daarna als procurator-generaal voor
enkele jaren te Rome had vertoefd, had hij deze altijd voor zich weten
te houden. Wel was bekend, dat hij goed thuis was in het kerkelijk recht.
Ook had hij enige tijd positieve theologie gestudeerd en gedoceerd, de
„nouvelle théologie" van zijn tijd, die zich toelegde op tekstkritisch lezen
van de Bijbel en op patristiek en dogmageschiedenis 78 . De Venetiaanse
regering ging dus niet te rade bij een onervaren pater. Wel bij een man,
die bang was voor gewelddadig en geforceerd ingrijpen. Sarpi hoopte op
een geleidelijke en natuurlijke zuivering van de kerk door steeds scherper
kritiek en langzame hervorming van binnenuit. Een fel conflict met de
H. Stoel achtte hij allerminst bevorderlijk, maar eenmaal als consultor
door de regering aangezocht, meende Sarpi hierin een teken van de
Voorzienigheid te herkennen, dat hij zich nu actief moest inzetten voor
het herstel en het heil van de kerk. Zelf had hij, misschien uit angst
meegesleurd te zullen worden door zijn particuliere twijfels en door een
latent fanatisme, een openbare functie liever vermeden. Hij werd evenwel de strijd binnengehaald en hij aanvaardde dit als een teken van Boven.
Het Interdict werd beslissend voor de rest van zijn leven. De voorzichtigheid van zijn adviezen aan de regering toch niet door dik en dun in het
gelijk gesteld te willen worden, maar daarnaast de rechtlijnigheid van zijn
denken deden paus en curie echter meer op hun quivive zijn, dan wanneer
Sarpi in bruisende protesten lucht gegeven had aan een momentane verontwaardiging. In de loop der jaren groeiden de verdenkingen wederzijds
en namen bitterheid en fanatisme de plaats in van twijfel en hoop. De
kansen op verzoening waren echter van meet af aan zeer gering geweest,
daar Sarpi duidelijk erop uit was, dat niet alleen recht gedaan werd aan
Venetië als autonome staat, maar ook aan de kerk als gemeenschap der
gelovigen, welke zijns inziens geweld werd aangedaan door de heerszucht
van de pausen. Met deze aanval op het pausschap had de Serviet zich een
vijandschap van Paulus V op de hals gehaald, die zou voortduren ook na
het Interdict.
Toch kan men niet zeggen, dat Sarpi in het theologisch-juridisch
dispuut geen weet meer had van persoonlijke gevoeligheden en voor wat
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werkelijk verwezenlijkbaar leek. In zijn adviezen aan de regering ontraadde hij elke vorm van extremisme. Nog voordat er sprake was van een
interdict, in januari 1606, had Sarpi het geroep van avontuurlijker politici om een concilie onnut en uit de tijd genoemd en afgekeurd. Zakelijk
historisch analyserend, kwam Sarpi tot de conclusie, dat de conciliaire
theorie in Italië toch te weinig aanhang zou vinden om er succes van te
verwachten, ook al had men er de bulla van paus Leo X van і р б , „In
Coena", waarin de paus superieur gesteld werd aan een concilie, niet
overal en algemeen aanvaard. In Duitsland, de Nederlanden en vooral in
Frankrijk werden nog talrijke aanhangers van conciliaire theorieën gevonden, maar toch achtte Sarpi het niet opportuun en vooral niet tactisch
om de paus openlijk en uitgesproken op dat punt te kwetsen, waar hij zo
bijzonder gevoelig w a s " . Dit betekende niet, dat Sarpi zelf dit gezag als
absoluut accepteerde. Ondanks de bulla van Leo X werd het pauselijk
gezag in Frankrijk en Duitsland allerminst als absoluut aanvaard en in
Italië was zelfs iemand als Bellarminus nog niet helemaal met de zaak
klaar gekomen. Toen Sarpi, tegen de wens van heethoofdige stadgenoten
en van een popelende Jacobus van Engeland in, een beroep op een concilie uit de gedachten van de regeringshoofden bande, deed hij dit, zoals
hij zelfverklaarde, omdat hij de paus niet te zeer wilde tergen 80 en omdat
hij een afkeer had van nodeloos spektakel.
Ten aanzien van de kerkelijke censuren toonde Sarpi een zelfde beheerstheid. Reeds voordat Paulus V excommunicatie en interdict had
aangekondigd, had Sarpi in een consult de gedragslijn uitgestippeld, die
de regering zou moeten volgen, indien de paus in zijn conflict met de
Republiek tot kerkelijke straffen zou overgaan. Ook hier weer geen
directe aanval op de pauselijke censuren in het algemeen, maar slechts
een ontkenning van de geldigheid in dit ene geval. Excommunicatie op
zichzelf, betoogde Sarpi verder 81 , kon niemand schaden, was slechts een
officiële aanduiding, dat iemand door zijn zonden zichzelf schade had
berokkend. Als er geen zonde was, kon er geen sprake zijn van een geldige excommunicatie en als een excommunicatie niet geldig was, betekende dit, dat zij helemaal niet bestond. In dit verband beriep Sarpi zich
op diverse theologen, waaronder St. Thomas en, heel opvallend, op de
enige paus uit de afgelopen eeuw, die zijn sympathie kon vinden, op
Adrianus VI. In het onderhavige geval nu had de Venetiaanse regering
met haar verzet tegen de pauselijke aanmatiging slechts haar plicht vervuld en beslist niet gezondigd. Bijgevolg zou een mogelijke excommunicatie ongeldig zijn en dus in feite niet bestaan. Ongeveer zo was het ook
met een interdict het geval. Een interdict was geen straf, maar een
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verbod van toediening van de sacramenten en van het verrichten van
kerkelijke diensten. Een interdict betrof altijd een gemeenschap, schuldigen en onschuldigen samen. Een interdict kon, evenals een excommunicatie, rechtvaardig of onrechtvaardig zijn. In het laatste geval hadden
de vorst en de regering de plicht zich te weer te stellen tegen het interdict. Voor deze taak zouden doge en senaat zich geplaatst zien, als Paulus
V tot een interdict zou overgaan. De Republiek stond geheel in haar
recht en behoefde niet te wanhopen. „Si Deus pro nobis, quis contra
nos", was reeds het troostwoord van St. Paulus.
Zo had Sarpi de regering een weg gewezen, waarlangs men zou
ontkomen aan een principiële stellingname ten aanzien van het pauselijk
gezag en de pauselijke bevoegdheden, zonder dat men excommunicatie
en interdict als alternatief te accepteren had. Toen in april 1606 de
aankondiging van de banvloek kwam, heeft Venetië zich konsekwent oostindischdoof gehouden. Slechts voor één uur het Interdict erkennen,
meende Sarpi, zou gelijkstaan met het erkennen van de rechtvaardigheid
ervan en in dat geval zou men zich onvoorwaardelijk er aan te onderwerpen hebben, totdat de paus zou absolveren 8 г . Nu echter deed Venetië
alsof er helemaal niets aan de hand was. Om gewetensconflicten bij de
onderdanen te voorkomen werd publicatie van de pauselijke bulla verboden en wel op straffe des doods, dit wederom om de gewetens van
aarzelende kerkelijke overheden te verlichten 8 ^. Voor de Republiek was
het alsof er absoluut geen censuren bestonden.
Deze politiek, op zichzelf genomen niet erg overtuigend, was niet
in staat om Paulus V tot opheffing van zijn decreet te bewegen. Maar bij
het onweerstaanbaar worden van de Franse vredesduivenpolitiek bleek
de houding van de Serenissima door deze gematigdheid zo voornaam en
deftig, dat alleen het boze gezicht van Paulus V nog uit de toon viel.
Bij de onderhandelingen kwamen de kwesties, die de paus tot de censuren
hadden bewogen, de wetten op het kerkelijk bezit en de gevangenneming
van de twee geestelijken, nog wel aan de orde en in dit opzicht hadden
de Venetianen op bepaald meer steun en sympathie juist van Franse zijde
gerekend, gezien de principiële aspecten aan de zaak verbonden. Helaas,
Hendrik droomde op dat moment alleen van een helderblauwe Italiaanse
hemel zonder wolken en voelde helemaal niets voor theologische en
juridische disputen. Toch wierp de politiek van betrekkelijke gematigdheid, waarmee de Republiek zich tegenover de pauselijke censuren had
verdedigd, wel enige, zij het magere vruchten af. Dona en Sarpi mochten
zich erover verheugen, dat hun principe betreffende de verhoudingen
tussen kerk en staat — door de eerste voorzien van het accent aigu van een
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wereldlijke souvereiniteit bij de genade Gods en door de theoloog van
het accent grave der louter geestelijke roeping van het pausschap, — gedurende het conflict niet prijsgegeven was. Beiden waren te verstandig
en te serieus ook uitsluitend een vrede te accepteren, waarbij het ideaal
ten volle werd verwezenlijkt. Integendeel, ze waren bereid enige concessies te accepteren voor het moment terwille van de algemene gemoedsrust, mits hierdoor geen tekort gedaan werd aan het principe van
de souvereine staat. Eerder is erop gewezen, dat door Venetië inderdaad
concessies werden gedaan met betrekking tot de pauselijke eisen, evenwel niet tegenover de paus, doch tegenover een „buitenstaander", Hendrik IV, en dan uitdrukkelijk om deze „een genoegen te doen". Het
beginsel was gered en men mag dus spreken van een Venetiaanse Victorie,
al was deze nog zo klein en ook zonder politieke gevolgen of voordelen,
druk als Europa in de volgende jaren was met ingewikkelde politieke
speculaties, die alle aandacht opeisten. Het mooie ideaal uit de periode
van het Interdict ging als een soort trofee de kast in, naast andere trofeeën, die van heldendaden van vroeger verhaalden. Af en toe werd het
tevoorschijn gehaald, wat opgepoetst en daarna weer gauw teruggezet.
Voor de grote kampioenen echter was de overwinning van 1607 reeds
lang uitgelopen op een teleurstelling. Toen Leonardo Dona stierf in 1612,
had het volk alleen nog de moeilijke maanden van het Interdict in herinnering en begroef zijn doge onder scheldwoorden 8 *. Sarpi moest het
beleven, dat hij meer en meer uit de intimiteit van de regering werd
geweerd. Bij zijn dood in 1623 heeft een bange Senaat het plan tot oprichting van een standbeeld voor deze staatstheoloog omwille van een
boze nuntius in de doofpot doen verdwijnen^.
Tenslotte kon de episode van het Interdict weinig verandering brengen in de gang der Venetiaanse zaken. De Republiek werd meer en meer
een oude familie van aanzien zonder geld, die nog slechts in gereserveerdheid haar figuur kon redden. Reeds lang trachtte San Marco zich te
onttrekken aan alle kostbare Europese politieke uppertenfeestjes. Liever
bleef de Republiek thuis, binnen de kring van de naaste Italiaanse familie,
waar zij nog steeds een eerste plaats innam en waaruit zij dus buitenstaanders
het liefst weerde. Maar noch de Christelijke, noch de Allerchristel ij kste
Koning lieten zich zomaar aan de deur afschepen. Beiden componeerden
ze ijverig hun Italiaanse symfonieën, waarin Venetië noodzakelijkerwijze
een belangrijke en schone partij werd toegedacht. Maar de leeuw van
San Marco was als gewoon orkestlid ongeschikt, onwillig en slechts
bereid tot een ontevreden en dreigend gegrom. Spanje probeerde het
allang liever met de paus alleen. Hendrik IV echter bleef dromen van een
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volledige bezetting, van een grootscheepse liga van alle Italiaanse staten
en staatjes, van Savoye, Mantua, Toscane, de Kerkelijke Staat en tenslotte
Venetië. En dan samen tegen Habsburg 86 . Terwijl de Franse koning met
deze mooie gedachte speelde, kwam daar de Republiek omwille van
enkele hoogdravende principes de droom verstoren door met de paus
overhoop te gaan liggen. Het Interdict was een lelijke streep door de
Franse plannen. Pas nadat deze twist bijgelegd was, zou aan de droom-liga
verdergewerkt kunnen worden. Helaas, ook na de Romeins-Venetiaanse
verzoening in 1607 bleven de twee belangrijkste Italiaanse staten bokkig
tegenover elkaar en onwillig tegenover de Franse speculaties. Even nog
veroorzaakten de geruchten over stopzetting van de Spaanse ondernemingen in „Fiandra" in Venetiaanse kringen zekere paniek met een lichte
neiging tot een verbond met Frankrijk. „Sela tregua seguirà in Fiandra,
che sarà di quell' armi? dove esalerà il tumore spagnolo?" vroeg Sarpi
zich af. Wellicht dat de overmaat aan Spaanse energie zich in Milaan zou
ontladen 8 ?. Toch kon ook het ingaan van de Treves, hoe zuur ook te
Venetië opgenomen, aan de Venetiaanse neutraliteitspolitiek weinig veranderen. Men behoefde zich ook geen zorgen te maken. Waarom zich
wagen aan een gevarenvolle politiek met wellicht in hoofdzaak successen
voor Frankrijk, als de Senaat er zeker van kon zijn, dat de Spaanse en de
Franse Koning zelf wel voor het Europees evenwicht zouden zorgen en
dat, ingeval een van beiden zich te ver in Italië zou wagen - bijvoorbeeld
wanneer Spanje op verzoek van Zijne Heiligheid nu, na het bestand in de
Nederlanden, de Republiek zou gaan afstraffen voor haar nonchalance
inzake de zuivere Roomse leer 88 — de ander onmiddellijk de verdrukte
partij te hulp zou snellen. Venetië achtte een politiek van neutraliteit
het veiligst en voordeligst. Van Hendriks' dromen over een grootscheepse
liga kon slechts een mager bondgenootschap met de ondernemende Carlo
Emanuele I van Savoye in de lente van 1610 te Bruzólo verwezenlijkt
worden. Hendrik IV heeft het aldus nog even mogen beleven, dat er
eindelijk werkelijk met oorlogstoerustingen begonnen kon worden. Spoedig echter maakte een dolksteek een einde aan al zijn verdere plannen.
De grote lijn der Venetiaanse politiek mocht dan wel getrokken
worden in sferen van vrede en neutraliteit, bij nader toezien bood het
politieke tafereel dieper schakeringen. Een belangrijke oppositie wenste
namelijk niets liever dan oorlog, bij voorkeur met Frankrijk tegen Spanje.
Ofschoon deze partij kon steunen op een anti-Spaanse gezindheid bij de
meerderheid der Venetiaanse burgerij, was er toch geen sprake van een
werkelijk oorlogszuchtige stemming. Wel konden de troepenconcentraties in het Milanese, die volgens de officiële Spaanse verklaringen slechts
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verband hielden met acties in Noord-Europa, gemakkelijk uitgelegd en
voorgesteld worden als regelrechte bedreigingen voor het Venetiaanse
gebied, maar eigenlijk was het politieke water te troebel geraakt om dit
serieus te beweren zonder op eigen borst te slaan. In een soort bewapeningswedloop beweerde iedere partij zich slechts te willen beschermen
tegen een mogelijke aanvaller. Wie er precies begonnen was, wist men
niet meer en een wat bezadigd politicus zou zich niet bijzonder druk
maken over het naburige wapengekletter. Maar de groep van „jongeren"
in Venetië wenste vurig oorlog in Italië, niet zozeer om de gunstige
wending die de krijgskans voor de Republiek zou kunnen nemen, als wel
om de algemene gevolgen, die een oorlog in Italië op de Italiaanse geestesgesteldheid zou kunnen hebben. De bellicose verlangens hielden verband met een gevoel van onbevredigdheid, dat na het Interdict bij diverse
Venetianen was blijven bestaan, nadat de breuk met de paus wel was
hersteld met Franse lijm, maar de oorzaak van het conflict, het meningsverschil over de verhouding kerk-staat, nauwelijks was aangeroerd. Een
oorlog zou werken als een katalysator, waarin zich een revolutionair
proces van geestelijke vernieuwing kon voltrekken, dat dan als vanzelf
ten nadele van het pauselijk absolutisme zou uitvallen. Het kwam derhalve niet zo heel veel erop aan, wie vijand zou zijn, als maar een zo groot
mogelijk deel van Italië en in elk geval de kerkelijke staat in de krijg
betrokken geraakte. Voor de hand lag de Spaanse troepenbeweging in
Milaan als aanleiding aan te grijpen. Het zou niet moeilijk vallen Frankrijk
als bondgenoot te winnen, meende men. Alhoewel het geroep in Venetië
om oorlog vrij sterk was, de Sarpianen intrigeerden in de buitenlandse
dienst en zelfs doge Leonardo Dona niet geheel afkerig was van een
dergelijke onderneming, behielden de gematigden en de vredespartij de
overhand 8 ». Het was ook niet eenvoudig een hele Senaat vol bedachtzame
lieden over te halen tot oorlogsavonturen zonder direct doel, alleen in
de vage, idealistische veronderstelling, dat een algemene ommekeer in
de Italiaanse verhoudingen het positieve resultaat ervan moest zijn.
Leek het Interdict op het eerste gezicht een zeepbel, waarmee de
jonge paus Paulus zijn boosheid had uitgeblazen, de episode betekende
voor de anti-pauselijke partij in Venetië achteraf een caesuur. Had men
van te voren gemeend, dat de controverse zich zou oplossen in tegemoetkomendheid en redelijk overleg, de ervaring tijdens en na het Interdict
had bij velen de bittere overtuiging nagelaten, dat slechts een coup de
force Italië en de kerk van het steeds ongenaakbaarder wordende pausdom kon redden. De oude kwesties met Rome bleven onverminderd
voortduren. De ogenschijnlijke overwinning bleek loos in zijn vruchten.
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Daar kwam bij, dat Paulus V, na het harde lesje voor zijn jeugdige onbesuisdheid, veel voorzichtiger, maar daarom niet minder succesvol, nu
ook geassisteerd en voorgelicht door de veel bekwamere nieuwe nuntius,
Berlinghiero Gessi, de Romeinse politiek leidde. Duidelijk voelden de
„giovani", dat een tactloze blunder zoals het Interdict zich als gerede
aanleiding tot een krachtig optreden niet spoedig zou herhalen, en met
spijt moesten ze constateren, dat ze in 1606 een kans uit duizenden om
de pauselijke macht in de Republiek en in Italië grondig te beknotten
hadden laten passeren 90 . Toen, in 1606, had de Republiek zich gewapend
tegen mogelijke militaire acties van pauselijke of met de paus bevriende
zijde, niet om zelf in kruitdamp en hoefgetrappel het initiatief te nemen.
Maar wat was de situatie toentertijd ideaal daarvoor geweest en hoe
moeilijk bleek het nu zelfs over oorlog te praten.
Ook Paolo Sarpi heeft later beweerd, dat Venetië met het Interdict
een kans had laten voorbijgaan. Deze uitlating heeft veel weg van een
zelfbeschuldiging, omdat Sarpi in belangrijke mate verantwoordelijk was
voor de richting, die de Venetiaanse politiek toen was ingeslagen. Hijzelf
had beoogd tenslotte het pausschap een definitieve slag te kunnen toebrengen, doch het is aannemelijk, dat de adviezen van de staatsconsultor
slechts opgevolgd werden, inzoverre de politici er heil in zagen voor
hun politiek van het moment. De afloop van het conflict met Paulus V
heeft Sarpi dan scherp doen inzien, dat in het algemeen bij het Venetiaans
verzet tegen de curie nauwelijks sprake was van bredere perspectieven.
Wel had in een eerste reactie op de censuren misschien een vlam van
idealisme de lauwheid uit veler harten kunnen verdrijven en de mannen
van de vlakte tot een groots protest tegen de uitwassen van kerkelijk en
pauselijk absolutisme kunnen meeslepen. Dit was toen, in 1606, niet
gebeurd, maar daaruit had wel de kans bestaan, die men had laten
voorbijgaan. Nu droomde Sarpi van een nieuwe gelegenheid en met name
van een oorlog, die niet alleen Venetië, maar heel Italië geestelijk in
brand zou zetten. Langs die weg was het misschien nog mogelijk de
ingeslapen politici wakker te schudden en met hun neuzen te drukken
op het staat en kerk bedreigend gevaar van een steeds sterker wordend
pausschap' ' . Voorlopig echter zegevierde in Venetië de conservatieve
vredespartij, terwijl de strijdgenoten uit de tijd van het Interdict veelal
als gevaarlijke extremisten werden gewantrouwd. „Er heerst hier een
groot atheïsme", verzuchtte Sarpi»2, waarmee hij bedoelde, dat zijn kerkhervormingsplannen overal te Venetië met scepsis werden ontvangen.
Min of meer alleen gelaten in zijn luchtkasteel, kon de Serviel niet ontkomen aan de obsessie van zijn ideaal. Meer en meer geraakten zijn
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interesses en activiteiten gefixeerd op dat ene punt: de strijd tegen het
verworden pausdom.
Van kerkelijke zijde heeft men de Serviet overigens nauwelijks aanleiding gegeven tot mildere gedachten. Na de opheffing van de censuren
had de Romeinse Inquisitie de aanklacht jegens de theologen, die het
Venetiaanse beleid hadden verdedigd, gehandhaafd en hun uitlevering geëist. Deze kwestie vertroebelde dadelijk weer de klare verhoudingen.
De dagvaarding van Sarpi voor het Inquisitietribunaal te Rome beantwoordde de Senaat met een verhoging van zijn salaris als consultor.
Venetië weigerde zijn theologen uit te leveren en dezen werden daarop
geëxcommuniceerd. Sarpi liet zich hierdoor niet van de wijs brengen,
maar enkele andere theologen, zoals Manfredi en Capello, hebben niet
kunnen weerstaan aan de druk van de Inquisitie en aan verleidelijke voorstellen. Een vrijgeleide naar Rome bedoelde de vrees voor de brandstapel
weg te nemen, maar feitelijk betekende het vertrek uit Venetië reeds,
dat deze theologen bereid waren zich volledig aan de paus te onderwerpen. De meesten echter bleven wijselijk en ook uit overtuiging thuis.
Het lot van Manfredi, die naderhand toch door de Inquisitie werd terecht gesteld«J, bewees, dat zij gelijk hadden gehad, als ze tenminste
slechts het leven hadden willen redden. De grootste boosdoener, Sarpi,
ontkwam ook te Venetië slechts op een haartje na aan de dood.
Op s October werd een aanslag gepleegd op de Venetiaanse staatstheoloog. Het volk was in rep en roer, alsof het slachtoffer de doge zelf
was geweest 94 . Sarpi, ernstig gewond, was zeer berustend en pleitte voor
mildheid jegens de daders«. De vraag rees natuurlijk, wie dat waren.
Sarpi zelf zou, de dolkstoot voelend, uitgeroepen hebben, dat hij hierin
de stijl van de Curie herkende« 6 . Helemaal opgelost is de kwestie nog
steeds niet. Zeker heeft nuntius Berlinghiero Gessi een belangrijke rol
in deze thriller gespeeld, misschien ook was hij de regisseur. Toen het
duidelijk werd, dat de Republiek de theologen van het Interdict niet zou
uitleveren, heeft Gessi in een brief aan de staatssecretaris, kardinaal
Scipio Borghese, de suggestie gedaan het recht in eigen hand te nemen.
Kardinaal Borghese heeft op dit voorstel niet duidelijk, of beter duidelijk
niet afwijzend geantwoord, Gessi wel tot discretie aansporend. Enkele
curiekardinalen moeten weet gehad hebben van 's nuntius' snode plannen.
De paus zelf schijnt ook ingelicht te zijn over het voorstel van Gessi
maar zou het onmiddellijk van de hand hebben gewezen. Sarpi zelf achtte
Paulus V een te gewetensvol jurist om een dergelijk optreden te billijken.
Wellicht was hij door de „ambiente vaticano" om de grote Vaticaanse
tuin geleid en opeens voor het fait accompli gesteld : een moordaanslag.
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Erg fris was het geval niet en ook na de aanslag is de lucht niet dadelijk
gezuiverd. De moordenaars liepen, bijna met lauwerkransen, vrolijk en
vrij een tijd lang te Rome rond^7. Het slachtoffer zelf kwam wel weer
overeind, lichamelijk genezen, doch geestelijk blijvend gekwetst. „Il mio
capo è votato a morte, e sempre mi veggo cinto d'insidie" schreef hij in
maart ι боб» 8 . Een jaar later inderdaad werd Sarpi voor de tweede maal
bijna vermoord. Ditmaal was het geen stilet, maar gif, doch de organisa
toren waren wederom te zoeken in curie-kringen. Nuntius Gessi betreur
de het, dat het complot voortijdig was ontdekt' 9 . De Venetiaanse Senaat
adviseerde haar consultor zich na zonsondergang niet meer in nauwe
straatjes te wagen. Hoe weerzinwekkend deze aanslagen ook mogen zijn,
men mag zich afvragen, in hoeverre de Serviet hier bestreden werd met
dezelfde soort wapens, als waarmee hij het pausschap bevocht. Helemaal
fris was de atmosfeer rond Sarpi niet. Noch zijn functie van staatsconsultor, noch zijn gesloten karakter konden hem tot een man maken, die
de openhartigheid van het gezicht straalde. Als men in Rome de indruk
had, dat fra Paolo ook na de verzoening in 1607 heimelijk nog vanalles
in het schild voerde, was dat begrijpelijk en zelfs terecht, ook al zijn de
twee aanslagen daarmee nooit te rechtvaardigen. Het waren zeker niet
de geschikste middelen om Sarpi van zijn ongelijk inzake de Romeinse
mentaliteit te overtuigen, eerder om zijn voorzichtigheid om te buigen
tot sluwheid en zijn stille critiek tot bittere wrok.
Het enige wapen, dat Sarpi kon hanteren, was zijn pen, maar als
publicist zelfs bleef hij een teruggetrokken figuur. Wat van zijn geschrif
ten is uitgegeven, verscheen grotendeels postuum. Zijn „Istoria dell'In
terdetto" was een samenvatting met commentaar van de geschriften, die
naar aanleiding van het conflict door hemzelf en andere theologen waren
gepubliceerd ter verdediging van de Republiek. Als geschiedwerk te zeer
polemisch, is de „Istoria" in zijn betoog rustig en zonder emotionele
explosies, als een fatsoenlijk wetenschappelijk werk. Als Sarpi zich ont
laadde, gebeurde dat in zijn particuliere correspondentie, en ook dan nog
heel voorzichtig en van goede smaak getuigend. Hoezeer Sarpi het paus
schap ook verfoeide, nooit verviel hij tot het gescheld, dat hieromtrent
in die dagen weleens vernomen werd. Hij was een man, die in de stilte
van bibliotheek en archief zijn ideeën vormde, ontwikkelde, uitdiepte
en fundeerde, niet om daarna luide zijn gelijk te verkondigen, maar om
voor zich zelf overtuigd te kunnen zijn en misschien ook wel gerust voor
zijn geweten. Zijn scherpste aanval op het pausschap — hem ook het
meest verweten — was zijn „Istoria del Concilio Tridentino". Sarpi's
belangstelling voor het fameuze concilie dateerde van lang vóór het In146

terdict 1 0 0 . In zijn jonge jaren'had hij te Mantua kennis gemaakt met Camillo
Olivo, die als secretaris van kardinaal Gonzaga de laatste periode van het
concilie van nabij had gevolgd. Te Rome had Sarpi contacten gehad met
andere ooggetuigen, zoals kardinaal Giambattista Castagna, de latere Urbanus VII, die hem in zijn wantrouwen jegens het concilie had gesterkt.
Belangrijk ook voor Sarpi's opinievorming en voor zijn bronnenmateriaal
waren zijn contacten met de Gallicaanse wereld, onder andere met Arnault du Ferrier, die zijn koning te Trente en daarna, van 1564 tot i^Si,
te Venetië had vertegenwoordigd. Sarpi stond sterk onder de invloed
van de Franse ambassadeurs. Van i j 8 i tot 1596 was dat Hurault de
Maisse, die Sarpi vertrouwd gemaakt heeft met de sfeer van het Gallicanisme. Na de Maisse verscheen voor slechts korte tijd Jacques-Auguste
de Thou, doch deze korte tijd was voldoende om een blijvende vriendschap tussen de Venetiaan en de Fransman te doen ontstaan. Ook met de
bekeerde hugenoot Philippe Canay de Fresnes stond de Serviet lange tijd
op goede voet. Deze Franse relaties zullen zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid niet geheel ten goede zijn gekomen. Wel was zijn enthousiasme voor de Fransen danig bekoeld door hun houding tijdens het
Interdict, toen zich de mening bij hem vestigde, dat het verlicht en
kunstig katholicisme van lieden als de Fresnes niet in staat zou zijn de
kerk te zuiveren van het verworden pausschap 101 . Na het Interdict toonde
Sarpi meer toeneiging tot de kring rond de Engelse ambassadeur. Via zijn
Franse relaties had hij zich bovendien een entree bezorgd bij de hugenoten en onder andere bij hun „paus", du Plessis Momay. Nog noordelijker reikten zijn contacten. De onenigheden tussen Remonstranten en
Contra-Remonstranten in Holland inspireerden hem tot een correspondentie met Daniël Heinsius. Daarover zal nog gesproken worden.
In Gallicaanse kringen had het concilie van Trente nog altijd veel
van zijn actualiteit behouden. In talrijke geschriften werd het afgekeurd
en becritiseerd. Er werd over gespeculeerd en er werd toegegeven, dat
men eigenlijk het fijne ervan nog niet wist. Had men alle stukken maar
ter beschikking, riep Edmond Richer, theoloog van de Sorbonne, in zijn
Historia Consiliorum Generalium wat voorbarig uit; dan zou de „ware"
geschiedenis van dat rampzalige concilie wel blijken! Dit was ook Sarpi's
verzuchting. Hij liet het evenwel niet bij zuchten alleen, maar is jarenlang
ijverig gaan verzamelen. De kwestie werd accuut ; de Jezuïeten immers
waren bezig beslag te leggen op al het documentatiemateriaal, dat hun
speurzin en hun wijde relaties maar konden ontdekken. In de kringen van
de Sociëteit was men kennelijk toen al doordrongen van het belang, dat
de geschiedenis van Trente voor hen kon hebben. Hun belangstelling zal
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niet los gestaan hebben van de controverse in die jaren betreffende de
genadeleer. Om deze reden waren de Vaticaanse archieven over het concilie zeer geheime stukken geworden. Poogden de Jezuïeten een soort
monopoliepositie op te bouwen? In 162ς werd in elk geval aan hen, in
de persoon van Terenzio Alciati, door paus Urbanus VIII de opdracht
gegeven een weerlegschrift tegen de verschenen „Istoria" van Sarpi te
vervaardigen. In verband hiermee kon Alciati inzage krijgen in het pause
lijk geheimarchief, mits hij geen afschriften zou maken. Zo was het ten
minste een verdienste van Sarpi's werk, dat in het Vaticaan enkele deuren
voorzichtig op een kier werden gezet. Alciati is niet tot een samenvatting
van zijn bevindingen gekomen. Hij overleed in 1651, aan zijn opvolger,
Pietro Sforza Pallavicino, de eer latend in i 6 j 6 het eerste wederwoord
op Sarpi te geven 1 0 2 .
In 1607 had Jacques Gilbt een nieuwe verzameling „Actes du Con
cile de Trente" het licht doen zien. Sarpi had zich hierover zeer verheugd
getoond en het lijdt geen twijfel, dat hij voor zijn geschiedenis van Trente
van deze acten gebruik gemaakt heeft. Helaas heeft hij nergens de bron
nen voor zijn Istoria vermeld, daarmee afbreuk doende aan de betrouw
baarheid ervan. Dat hij reeds vóór het Interdict zich met concilies in het
algemeen had beziggehouden, zou men kunnen opmaken uit zijn consult
aangaande de wenselijkheid van een concilie tegen de censuren van
Paulus V, evenals uit zijn eerste manifest tegen deze censuren zelf, waarin
Sarpi wijlen Jean Gerson, eertijds kanselier van Parijs en ambassadeur van
de Allerchristelijkste Koning op het concilie van Konstanz, als pleiter
voor de Venetiaanse zaak uit het verleden opriep. Na het Interdict echter
gingen er telkens her en der geruchten, dat Sarpi nu inderdaad werkte
aan een geschiedenis van Trente. In die jaren verkeerde hij opvallend
veel in de kring van de Engelse ambassadeur Henry Wotton, tengevolge
ook van zijn gedeeltelijke breuk met Canaye de Fresnes. Uit deze omgeving lekten voortdurend berichten over fra Paolo's schrijverij. Wotton
zelf, in 1610 vervangen door Dudley Carleton, had op de thuisreis in
Génève al iets losgelaten over een Geschiedenis van Trente, waaraan
Sarpi ijverig werkte. In Londen aangekomen vond hij een paar koninklijke
oren, gretig luisterend naar alles, wat er zo in Venetië religieus spookte.
Jacobus, de theoloog onder de vorsten, was door de overgekomen Isaac
Casaubon reeds op de merkwaardige pater aan de Lagune attent gemaakt
en nu bood de koning Sarpi via Carleton asyl aan om zoals diverse andere
Venetianen, in Engeland rust en veiligheid te vinden en tevens de gelegenheid zijn manuscript over Trente te voltooien en te publiceren.
Sarpi is niet ingegaan op dit voorstel. Hij prefereerde Venetië boven
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Londen en twijfelde misschien eraan in Engeland meer van het aards
paradijs te zullen vinden dan in Italië. De belangstelling voor het concilie
was in Engeland enigszins in de mode gekomen door het werk van George
Carleton, neef van de ambassadeur, over het karakter van de katholieke
kerk tot aan Trente. De schrijver had Sarpi een exemplaar toegezonden
en fra Paolo had toen aan Dudley, die zich te Venetië overigens liever
alleen met de politiek inliet dan zich met de religie te bemoeien, medegedeeld, dat hijzelf een groot werk over Trente op stapel had staan,
waarin hij evenwel een andere thesis dan die van neef George zou verdedigen; voor hemzelf immers had het concilie niet slechts enkele
dwalingen tot dogma verheven ; veeleer was het in zijn geheel een vonnis
gebleken over de voltooide breuk tussen het katholicisme en het ware
christendom. In 1616 had Wotton wederom de ambassadeurswoning te
Venetië betrokken, terwijl Dudley Carleton naar den Haag was verhuisd.
Wotton wist zijn koning te melden, dat fra Paolo het langzamerhand
befaamd geworden manuscript had voltooid en nu alleen nog maar wachtte - echt Sarpiaans — op een geschikte gelegenheid voor de publicatie.
Wanneer zou die in de ogen van Sarpi zich voordoen? Heel Europa kende
hem als een aartsweifelaar.
Tenslotte is de „Istoria del concilio tridentino" toch verschenen.
Tot voor kort werd de ex-jezuïet, gewezen aartsbisschop van Spalato,
Marc'Antonio de Dominis, een van de naar Engeland gevluchte Venetianen, hiervoor als de min of meer kwade genius aangewezen. Sarpi zou
deze aartsbisschop een afschrift van zijn manuscript toevertrouwd hebben.
Bij zijn vlucht naar Engeland had de Dominis deze stapel papieren als een
kostbaar bezit meegenomen om ze zijn vervolgers als een bom voor de
voeten te kunnen werpen. Inderdaad verscheen de geschiedenis in 1619
te Londen, uitgegeven door de Dominis en onder het anagram Pietro
Soave Palano, waaruit men met enig gepuzzel Paolo Sarpi leest en zelfs,
dat hij uit Venetië komt. Werkelijke twijfel over het auteurschap heeft
nauwelijks bestaan; alleen het bewijs ontbrak. „Heel de wereld" sprak
over het boze boek en een groep van ingewijden heel zeker over de
schrijver. Te Parijs werd het werk in de Academia Puteana van de gebroeders Du Puy in juni 1619 reeds ijverig becommentarieerd 103 . Dudley
Carleton had in dezelfde maand zes exemplaren ontvangen „en hommage"
en deze naar alle waarschijnlijkheid onder zijn Hollandse vrienden verspreid. In Venetië zat de nuntius vóór de zomer reeds erin te lezen en
's avonds praatte hij aan tafel erover, heel geheimzinnig in het latijn,
wist een luistervink de Venetiaanse geheime politie te vertellen. Venetië
genoot van het boek en van het schandaal, maar hield tevens de adem in :
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Pietro Soave — wie het dan ook mocht zijn - had beslist kwalijke dingen
geschreven over een pausschap, dat over het algemeen niet met zich liet
spotten. Deze geschiedenis van het grote concilie begon bovendien met
een kleine wandeling in de arkadische wereld der eerste christenen, toen
onderlinge onenigheden nog vreedzaam in regionale synoden geregeld
werden 10 *. Was het volkomen uit de lucht gegrepen in 1619 bij deze
wat idyllische schildering van regionale synoden even aan onze Dordtsche
van datzelfde jaar te denken om zich dan ook dadelijk af te vragen, of het
wel puur toeval was, dat dit boek, waarin aan paus en curie geen bepaald
gunstige rol werd toebedeeld bij het Trentse gebeuren, juist in 1619
verscheen? Maar als de schrijver ook nog met een steels oog gekeken had
naar die synode in het Noorden, waar het protestantisme katholizerende,
paapse spoken verjoeg, dan zou men toch wel aan zijn Roomse rechtzinnigheid gaan twijfelen. Kon bewezen worden, dat fra Paolo werkelijk
de auteur van dit schandalige boek was, dan zou hij zich voortaan moeilijk
nog onbetwist katholiek kunnen noemen. Dat hield tevens in, dat men in
Venetië moest erkennen, dat de officiële staatsconsultor zich toch zeer
merkwaardige standpunten inzake de religie veroorloofde. Echter, voorlopig heette de schrijver Pietro Soave Polano en de toevalligheid, dat
Paolo Sarpi Veneto zijn naam met dezelfde letters schreef, bewees, strikt
genomen, niets.
Had men echter geweten, hoe de vork precies in de steel zat, dan
was het rumoer oneindig veel groter geweest. Het verband tussen de
¡storia en de Synode van Dordt was meer dan toevallig of speculatief; er
was, als men dat zo wil formuleren, boos opzet in het spel. De man op de
achtergrond was niemand anders dan de aartsbisschop van Canterbury,
George Abbot 105 . Deze had in 1618 het plan opgevat het veelbesproken
manuscript van Sarpi te bemachtigen en te gebruiken ter bevestiging van
het protestantisme, dat in die jaren in een crisis verkeerde. Om het
grootste obstakel in de hele onderneming, de eeuwig aarzelende Sarpi,
te overwinnen, werd in de lente van 1618 zekere Nathanael Brent zogenaamd naar Parijs, maar in feite naar Venetië gestuurd. Brent was een
vertrouweling van Dudley Carleton, en had als reisgezel van Lord Cromwell in vroeger jaren Italiaanse ervaringen opgedaan. Bij de curie stond
hij op de zwarte lijst, de Inquisitie aasde op hem en had hem ooit te
pakken gekregen in de buurten van Milaan, toen Brent daar tijdens een
geheime zending op doorreis was. Zijn beschermheren hadden hem nog
juist weten te redden. Deze ijverige waaghals nu werd naar Venetië
gestuurd om van Sarpi het manuscript los te krijgen ten einde dit dan in
Engeland te kunnen publiceren, juist bij de opening van de Dordtse
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Synode. Brent's zelfovertuiging en overredingskracht waren sterker dan
Sarpi's twijfelzucht. Tussen juni en september is de tekst te Venetië
overgeschreven, waarna de verzending naar aartsbisschop Abbot toevertrouwd werd aan de Nederlandse koopman Daniël Nis.
Deze koopman speelde een belangrijke rol bij het internationaal
gekonkel aan de Lagune. Een gewone koopman-schipper met een lichtelijk naar pek en zout geurende pofbroek kan hij niet geweest zijn. Hij
had zich in de Merceria een woning ingericht, meer als salon dan als
pakhuis. Misschien dat meubels en huisraad nog vaag aan de zee en de
scheepvaart herinnerden en dat men er op zijn Hollands jenever dronk,
maar dit milieu diende dan vooral ter camouflage van wat er werkelijk
gebeurde. Te Rome was men allesbehalve op de aanwezigheid van Daniël
Nis in Venetië gesteld. Men wist er, dat in zijn winkel protestanten en
protestantiserenden, Venetianen en buitenlanders, over geloofskwesties
kwamen discussiëren. Sarpi en zijn vrienden onderhielden relaties met
koopman Nis, die veelal de contacten voor hen met het buitenland verzorgde. Diverse Engelse ambassadeurs hebben Daniël leren kennen als
een manusje voor alles. In 1628 bijvoorbeeld trad Nis op als Engels agent
bij een belangrijke schilderijenverkoop in Mantua.
In 1618 nu verzorgde deze Nis de verzending van Sarpi's manuscript
naar Engeland 106 . Het was een delicate affaire. Om begrijpelijke redenen
wenste Sarpi, dat zijn aandeel, zijn auteurschap, officieel onbekend zou
blijven. Dit is inderdaad gelukt; toen de Istoria in 1619, tengevolge van
vertragingen pas tegen het einde van de Dordtse Synode, uitkwam, waren
slechts heel weinigen bekend met het fijne van de zaak. De rol, die
Marc'Antonio de Dominis bij de publicatie was toegedicht, bleek een
geslaagde truc, die tot diep in de twintigste eeuw alle sporen uitwiste
van de weg, welke het manuscript in werkelijkheid was gegaan. Vergenoegd schreef fra Fulgenzio Micanzio, Sarpi's trouwe „ammanuensis" 107
en latere biograaf, via Daniël Nis weer, aan Dudley Carleton in den Haag,
dat te Venetië en te Rome het gerucht ging, dat de aartsbisschop van
Spalato een geschiedenis van het concilie van Trente had laten drukken.
Ze wisten allebei wel beter !
De veroordeling van de Istoria, die de 22e november 1619 nog op
de Index kwam, is nauwelijks interessant. De these van de auteur, dat
het Trentse concilie, aanvankelijk door de curie geboycot, tenslotte door
Romeinse listigheid zo was omgebogen, dat het uitpakte als een triomf
en bevestiging van het ontaarde pausschap, moest wel een negatief oordeel van het H. Officie ontvangen. Belangrijker is, dat Sarpi, al geschiedde
het heimelijk, zich voor het protestantse karretje liet spannen, althans,
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zo zou men het kunnen uitleggen en zo zullen aartsbisschop Abbot en
zijn vrienden het ook gezien hebben. De veronderstelling, dat fra Paolo
zich in dit geval door een slimme Brent zand in de ogen zou hebben
laten strooien — wat al niet aannemelijk is bij de voorzichtige en allerminst goedgelovige pater Serviet — verliest wel alle grond, als blijkt, dat
Sarpi en zijn vrienden heel goed wisten, wat er in Dordt ging gebeuren
en dat zij zich naderhand verheugden over de afloop. Men was te Venetië
op de hoogte van de theologische controverse in het Noorden en men
stond er van meet af aan, aan de kant van de Gomaristen 1 o 8 . Was men in
Sarpiaanse kringen dan helemaal protestants geworden?
In elk geval koos men er niet voor de Arminiaanse drijvers, wat op
zichzelf geen cordiale aansluiting bij hun tegenstanders inhield. In verband met Sarpi en de Dordtsche Synode realisere men zich, dat in de
meeste landen van West-Europa de genadeleer aanleiding was geworden
tot scherpe woordenwisselingen en bittere partijschappen, die de grenzen, door de Reformatie getrokken, vaak overschreden en deden vervagen. In Leuven hadden Baius en Lessius tegenover elkaar gestaan, zoals
hun collega's Arminius en Gomarus te Leiden. In Spanje verdedigde de
Jezuïet Molina in 1^88 met zijn Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis
de menselijke vrije wil, die in het thomisme van de Dominicaan Bannez
was teruggebracht tot weinig meer dan een schone illusie tegenover de
alles beheersende kracht der genade Gods. Het theologisch geschil nam
een zo belangrijke plaats in, dat Clemens VIII het wenselijk achtte een
speciale Romeinse congregatie De Auxiliis in te stellen, teneinde het
brandende vraagstuk tot een oplossing te brengen. Echter, de partijen
bleken onverzoenbaar en om de gemoederen tot bedaren te brengen en
erger onrust te voorkomen verdween de congregatie met het netelige
vraagstuk in de Vaticaanse doofpot, nadat Paulus V de partijen wel had
gemaand elkaar niet meer in telkens nieuwe verweerschriften uit te dagen. Voortaan zou over de genade niet geschreven mogen worden, dan
uitdrukkelijk met instemming van het H. Officie. Toch bleef het vuur
smeulen. De lust ook historische argumenten, vooral de uitspraken van
de Trentse concilievaders, in het geschil te betrekken was een van de
redenen, waarom de Vaticaanse archieven streng werden bewaakt 109 .
Als nu Sarpi de naam „Jezuïeten" gebruikt voor de Arminiaanse
broeders, kan dat in zijn mond moeilijk een compliment inhouden aan
hun adres om hun katholizerende uitspattingen. De Sarpianen aan de
Lagune kozen in dit geval voor de Contra-Remonstranten, zoals zij zich
binnen de katholieke schaapstal keerden tegen de Jezuïeten en hun rechtvaardigingsleer ; overigens met tijdelijk voorbijgaan van alle bezwaren die
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ze tegen het protestantisme, zeker als kerkelijke organisatie, hadden. De
heren patriciërs voelden voor Luther en Calvijn even weinig als voor
Mohammed, niet zozeer op grond van dogmatische bezwaren, maar meer
uit standsbesef en familietraditie. Een kerk, waarin Jan Rap en zijn maat
even goed de bijbel zouden kunnen lezen als de deftige prelaat, paste
niet goed in het aristocratische Venetië, waar de adel eeuwenoud moest
zijn of verschrikkelijk nouveauriche 110 . De kwestie van de onwederstandelijkheid der genade of van de menselijke vermogens tot zelfvervolmaking was in Europa echter niet alleen een religieuze strijdvraag, maar
evenzeer een cultuurprobleem, waarvoor katholieken en protestanten
zich gezamenlijk geplaatst zagen. Hier zag men Contra-Remonstranten
contra Remonstranten, daar Dominicanen contra Jezuïeten. Als fra Paolo
voor Gomarus koos, behoefde hij daarom nog niet protestant te zijn.
De vraag of Sarpi katholiek of protestant was, wordt niet opgelost
door de merkwaardige wijze, waarop zijn „Geschiedenis van het Trentse
concilie'' het licht zag. Hoe meer men zich trouwens verdiept in deze
vraag, hoc meer zij onoplosbaar gaat voorkomen. Vooreerst doet zich
het probleem gevoelen van de maatstaven. Om Sarpi's rechtzinnigheid
te meten zouden theologische in aanmerking komen, maar ook al blijkt
— en zou blijven blijken —, dat de Serviet in theologische zin nooit
duidelijk over de katholieke schreef in protestantse richting is gegaan,
dan aarzelt men toch hem met beide benen in het katholieke kamp te
zetten. Er zijn immers redenen, waarom men hem liever protestant zou
willen noemen en waarom hij destijds ook door de Romeinse instanties
werd verdacht. Met name in zijn houding tegenover het kerkelijk gezag
en tegenover de uiterlijke organisatie der Kerk, in zijn ideeën betreffende
de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid in het geloof en het
religieuze leven, in zijn standpunt inzake de heilsverwerving stond hij
dichter bij de Reformatie dan bij de Contra-Reformatie. Als men echter
de verschillen tussen katholicisme en protestantisme slechts dogmatisch
wil benaderen, bedrijft men een eenzijdigheid, die mogelijk in belangrijke
mate deze splitsing in het christendom heeft veroorzaakt. Men kan soms
niet aan de indruk ontkomen, dat de Reformatie vooral een meer existentiële benadering en beleving van de geloofswaarheden betekende, en
geen aantasting van die waarheden bedoelde, althans niet in eerste instantie. In het onvermijdelijke dispuut echter kwamen juist de dogmatici
aan het woord en aan geen van beide zijden bleken zij in staat het onderling verschillen genoegzaam onder woorden te brengen ; hun taal was te
beperkt, hun begrippen schoten te kort en mogelijk werd de kloof breder
gemeten dan hij in feite was. Inmiddels waren er lieden, die een scheiding
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niet wilden en konden accepteren. Tot dezen behoorde ook Sarpi. Misschien dat hij daarom zo dubbelzinnig en gespleten voorkomt.
In de hof der historie bloeien wilde rozen. Was Sarpi nu katholiek
of protestant? De vraag, aldus gesteld, laat geen derde mogelijkheid,
doch het is de vraag of Sarpi zelf zich zo voor dit christelijk dilemma
geplaatst voelde. Hij wekt eerder de indruk geloofd te hebben in het
bestaan van een middenweg. Het gaat nu niet om de theologische mogelijkheid of onmogelijkheid hiervan, maar om de duidelijke aanwijzingen,
dat de Serviet zowel tegenover het protestantisme als tegenover het
katholicisme een tussenpositie, een verzoenend standpunt heeft gezocht.
In het historisch dispuut rond Paolo Sarpi is te zeer gepoogd deze Venetiaanse sfinx te ontmaskeren als een overtuigd kampioen van een van de
twee partijen, waarbij erkend moet worden, dat tot nu toe, ook door
katholieke auteurs, vooral gepoogd is de pater protestant te maken.
Echter, op duidelijke wijze blijkt, dat Sarpi, ook wel een Venetiaanse
traditie getrouw, een onafhankelijkheid wilde bewaren op de middenweg.
Als de verrassende verschijning van zijn Geschiedenis van Trente aan het
protestantse firmament de indruk wekt, dat de auteur zich door Nathanaël Brent voor de Reformatie had laten winnen, dan zal verderop blijken,
hoezeer hij tegenover andere wervingspogingen van protestantse zijde
zijn zelfstandigheid en zijn eigen inzichten heeft weten te bewaren en
zijn eigen weg is blijven gaan. Nee, een onbevangen, begeesterd propagandist van het protestantisme is hij nooit geworden.
Maar ook als katholiek geestelijke was hij een vreemde vogel. Hij
voelde zich goed thuis onder de leken en daar roerde hij zich, opkomend
voor hun rechten tegenover een clerus, die het vrome kerkvolk wilde
bevaderen en ondertussen deed vergeten, dat kerk en geloof evenzeer
bezit zijn van de leek als van de geestelijke. Sarpi protesteerde tegen het
latijn in de kerk, een geheimtaal, onverstaanbaar voor het volk. Hij verdedigde de lekenkelk. Voor de prediking moest de Bijbel het uitgangspunt zijn. In Rome werden zijn geschriften niet met enthousiasme ontvangen, maar wel heel goed gelezen. Sarpi kwam op voor de bisschoppen
als opvolgers der apostelen tegenover de opvolger van St. Petrus, die
zich te hoog boven zijn broeders zou hebben verheven. Zoals hij voor de
rechten van de leken tegenover de clerus ijverde, zo verdedigde hij de
bisschoppen tegenover de paus. De centralisatie van het kerkelijk bestuur
met zijn neiging tot verabsolutering van het centraal gezag was voor hem
hèt euvel van zijn eeuw. Zijn geschiedwerken waren allerminst flatteus
ten aanzien van de kerkelijke beleidvoerders, maar kwamen niet voort
uit een zucht om te choqueren of te kwetsen ; eerder uit een te hevige
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interesse voor de gebeurtenissen om hem heen en uit een diepe bezorgdheid en verontwaardiging over de ontwikkeling van het kerkelijk bestuursapparaat. Het verleden boeide hem, inzoverre historische kennis
hem de weg wees naar en in het heden, en inzoverre de historische
argumenten konden dienen in de polemiek over actuele zaken 111 . Zijn
geëngageerde houding ten opzichte van de problemen van zijn tijd en
zijn vurig enthousiasme mogen hem dan als historicus minder betrouwbaar, daarom als mens nog niet onsympathiek maken. In zijn vele contacten met protestanten bedoelde hij niet de katholieke zaak te verraden,
maar op de eerste plaats te zoeken naar de oorzaken der verdeeldheid en
naar de middelen om de eenheid te herstellen. Misschien dat bij hem
naïviteit wedijverde met genialiteit. Tenslotte was hij een man, die de
stilte beminde en liever zijn gedachten voor zich hield, dan dat hij door
te getuigen in het gedrang der partijen raakte. Als het in die dagen
mogelijk was geweest te spreken zonder gevaar te lopen aan het hoofd
van een beweging gesteld of verketterd te worden, dan zouden Sarpi en
wellicht vele anderen opmerkelijke dingen gezegd hebben.
De Serviet, ook al was hij pater, onderbrengen bij een bepaald
kerkgenootschap, onderscheiden van andere kerkgenootschappen, druist
eigenlijk in tegen zijn persoonlijke idealen en denkbeelden. Voor Sarpi
zelf bestond er slechts één kerk en dat was de kerk van God, gesticht
door Christus 112 . In dit opzicht naderde hij de reformatorische kerkopvatting. Voor hem hadden de grote scheuringen van de zestiende eeuw
deze kerk niet kunnen verdelen: de protestanten hadden zich niet in
aparte kerken van de katholieken afgescheiden. De verklaring voor de
feitelijke verdeeldheid onder de christenen dreef hem niet tot het aannemen van een onzichtbare kerk, waarvan alle oprecht gelovigen uit de
zichtbare kerken deel uitmaakten. Voor hem was de kerk van God de
zichtbare gemeenschap van christenen op weg naar de toekomstige volmaakte kerk 11 ^. Het grote obstakel bij de groei naar deze volmaaktheid
toe was het pausschap uit die dagen. Terecht had de Reformatie daartegen geprotesteerd. Niet dat Sarpi het primaatschap geheel en al verwierp, maar het moest, volgens zijn mening, teruggebracht worden tot
de oorspronkelijke, apostolische vormen. Duidelijk worstelde hij met
de bijbelse fundering. De gebruikelijke teksten leken hem zwak als bewijsgrond, terwijl zelfs andere passages, zoals Mattheus i 8 , i 8 , waar de
macht om te binden en te ontbinden aan alle apostelen gegeven wordt,
duidelijk een ander beeld gaven van de kerkelijke hiërarchie 114 . Alhoewel
bij Sarpi de dialoog tussen de H. Schrift als het Woord Gods en het
geweten een belangrijke rol speelde, ging hij evengoed te rade bij de
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kerkvaders en de concilies. Traditie en leergezag werden door hem aanvaard, maar fel veroordeelde hij kritiekloze en blinde gehoorzaamheid,
een nieuwigheid, uitgevonden „dal padre Ignazio gesuita", voordien onbekend „alla Chiesa santa e ad ogni teologo"" 5 . Romanisme en Jezuïetisme gingen bij hem hand in hand door voor de meest gevaarlijke
vijanden van de kerk van God. Beide euvelen moesten de wereld uit,
alvorens de kerkelijke eenheid hersteld kon worden. Daartoe was, meende Sarpi, vooral na het Interdict en de deceptie ten aanzien van het
Franse katholicisme, de hulp van het protestantisme noodzakelijk.
Na het Interdict kregen Sarpi's contacten met protestanten iets van
heulen met de vijand. In protestantse kringen ging men de Serviet als een
onbezoldigd agent voor de Reformatorische zaak beschouwen. Telkens
doken er te Venetië lieden op, die de nuntius ijlings naar zijn pen deden
grijpen om zijn principalen te berichten, dat er ketters waren gearriveerd
met andere dan toeristische bedoelingen. Het was strijk en zet, dat deze
lieden zo niet met de grote Sarpi zelf, dan toch wel met een van zijn
discipelen in een diepzinnig en speculatief gesprek raakten, meestal over
de kansen voor de Reformatie in Venetië. Praatte men dan in alle oprechtheid, of nam men elkaar slechts deftig en omslachtig bij de neus?
In 1608 kwam burggraaf Christoph von Dohna namens Christiaan von
Anhalt en de Protestantse Unie naar de Lagune om er poolshoogte te
nemen. Hij kwam bij Paolo zelf terecht. Helaas zijn alleen de verslagen
van de burggraaf bewaard, maar als we Sarpi op gezag van von Dohna
moeten geloven, dan stonden de protestantse papieren in Venetië hoog
genoteerd: in de stad waren er wel 10.000, die tot de Reformatie neigden en was driekwart van de 1 joo edelen vijandig aan de paus, waaronder
30 rechtuit protestant 116 . Waar wachtte men nog op, zou men denken;
de Reformatie stond zogezegd voor de deur. Het wilde er alleen steeds
niet van komen; vooral vanwege de aarzelende houding van Sarpi zelf,
was de mening van Diodati. Deze protestantse predikant van Italiaansen
bloede, die een bijbelvertaling in zijn moedertaal had verzorgd, was in
1608, aanvankelijk op verzoek, tenslotte echter tegen het advies van
ambassadeur Wotton in, naar Venetië gekomen als gangmaker voor een
protestantse gemeente met uitzicht op een breed stuk van de Lagune.
Met Diodati kwam mee de jonge Franse edelman David Liques, vertrouweling van du Plessis Momay. Als men nu ook nog weet, dat de
hugenoot in die jaren conspireerde met Christiaan von Anhalt, dan blijken de zending van von Dohna en Diodati op hoog niveau met elkaar
verband te houden 1 " . Voor beiden werd de Serviet, waarover zulke
hoopvolle geruchten gingen, een teleurstelling. Voor hen was voortaan
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niet Sarpi, maar diens fanatieke volgeling Fulgenzio Micanzio de grote
hope.
Het begon tot een traditie in Europa te behoren, dat protestantse
ambassadeurs, die naar Venetië kwamen, in het tweede vakje van hun
actentas instructies meevoerden om naar de religieuze stand van zaken
aan de Lagune te informeren en zo mogelijk een visje uit te werpen.
Zo kwam onze Cornells van der Myle op zijn zending naar de Doorluchte
Republiek in 1609, na ten paleize officieel opening te hebben gedaan
van zijn last, bij de vervulling van het tweede deel van zijn missie, wellicht door het achterdeurtje van het koopmanshuis van zijn landgenoot
Daniël Nis, persoonlijk of via zijn ambassadesecretaris Snouck, in contact
met Sarpi. Nu echter waren niet de Staten zijn eigenlijke principalen,
maar Philippe du Plessis. Als van der Myle fair geweest is, heeft hij voor
zijn tweede opdrachtgever minstens even gewetensvol gewerkt als voor
zijn officiële lastgevers. Het doorgaan van de missie was immers te danken
aan een brief van du Plessis aan Maurits. De hugenoot had de hoop niet
laten varen, dat er aan de Lagune een rijke buit voor het protestantisme
binnen te halen viel en stak wederom een voelhoren uit. Ditmaal iets
voorzichtiger, want door toedoen van zijn koning was de anti-pauselijke
partij in Venetië aardig in discrediet geraakt. Terwille van zijn grootse
liga-idealen en om de spelbedervers in de Republiek schaakmat te zetten
had Hendrik niet geschroomd een onderschept verslag van Diodati, dat
een boekje opendeed over de protestantiserende neigingen onder het
Venetiaans patriciaat, door zijn ambassadeur in de Senaat te laten voorlezen. De klap was hard aangekomen en zelfs de haast onaantastbare
Paolo Sarpi had veel van zijn autoriteit verloren. Niettemin was hij voor
Plessis Momay de eerste man gebleven, met wie de Staatse gezant zich
in verbinding moest stellen 118 .
De ambassade van Cornells van der Myle mag politiek en diplomatiek een groot succes geworden zijn 11 ', maar dan welhaast buiten medeweten van de ambassadeur zelf. Als vlagvertoon was de zending geslaagd.
In Italië werd de souvereiniteit van de Staten openlijk erkend door de
Doorluchte Republiek Venetië en niet ontkend of bestreden door Zijne
Heiligheid. Maar van dit laatste had van der Myle geen weet, integendeel,
in zijn Verbaal klaagt hij over de tegenwerking, die hij ondervonden zou
hebben van de Spaanse ambassadeur en van de „Nonce van den Paus";
en de Heilige Vader zelf zou „vuytgevaren" zijn tegen van der Myle's
Venetiaanse collega Mocenigo te Rome, allemaal naar aanleiding van het
Staats bezoek aan de zusterrepubliek. Terecht wordt aangenomen, dat
Comelis van der Myle deze voorstelling van zaken heeft overgenomen
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van Paolo Sarpi en de zijnen 120 . Het klopt precies. Natuurlijk hebben de
Sarpianen deze protestant uit het noorden vergast op verhalen over pauselijke listen en Spaanse lagen. Maar de „protestant" is er ingelopen, als hij
hieruit opgemaakt heeft, dat men te Venetië alleen nog maar verlangend
uitkeek naar het gezegende moment, dat de Reformatie eindelijk ook
aldaar zou zegevieren. Zo dacht althans Paolo Sarpi er niet over. Versterking van de protestantse positie in Europa en ook in Venetië was
hem welkom als mogelijk wapen tegen het pausdom in de strijd om de
zuivering van de kerk. Indien de man op de achtergrond, du Plessis
Momay, werkelijk had gemeend, dat de pater Serviet regelrecht op de
Reformatie aanstuurde, dan had hij zich deerlijk vergist en zich bovendien
aardig in de kaart laten kijken.
De belangrijkste diplomatieke post met de „zending" als nevenactiviteit bleef de Engelse ambassade. Maar ook hier ging Sarpi zover met
de protestantiseringsijver mee, als hij dienstig vond voor zijn eigen idealen.
Wel krijgt men de indruk, dat hij in de reformatorische tuin tenslotte
aan de anglicaanse variant met zijn zin voor historie en onweerlegbare
feitelijkheden de voorkeur gaf boven meer theologiserende en speculatieve bloemen 1 2 1 . Bovendien moet de oecumenische gezindheid van het
anglicanisme Sarpi aangetrokken hebben. Dogmatisch-theologische verschillen, meende hij, waren van secundair belang en vaak slechts woordenspel ; men kon toch moeilijk staande houden, schreef hij ooit, dat
iemand werkelijk van geloof veranderde, alleen omdat een werkwoord
niet in de tegenwoordige maar in de verleden tijd zou staan 122 . Even
weinig waarde als Sarpi hechtte aan de formuleringen der verschillende
confessies, zozeer verdroot hem de bittere partijschap, de verdeeldheid,
die deze in de christen wereld brachten. Volgens hem echter lag de
moeilijkheid van de verzoening niet in het meningsverschil, maar in de
vastbeslotenheid van de partijen te vechten tot het uiterste om de overwinning 1 2 з . Zijn bezorgdheid aangaande het theologen-krakeel in Leiden,
in heel Holland en wie wist, waarheen het zich zou uitbreiden, gold de
verdeeldheid, die dreigde tot schade van de goede zaak van alle oprecht
gelovigen. Elke scheur in de eenheid der kerk, ook aan protestantse
zijde, was voor hem een teleurstelling, zoals hij zich verheugde over
interne verzoeningen binnen de Reformatie. Alleen vanuit een werkelijk
vredelievende en oecumenische gezindheid zou het protestantisme kun
nen bijdragen tot de overwinning van het Evangelie, in Italië en in de
hele wereld. Want daarop was Sarpi's doen en drijven gericht, althans,
zo stelt hij het zelf voor en in hoeverre schijnheiligheid of zelfbedrog
dieper bedoelingen verbergen, valt voor het nageslacht moeilijk uit te
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maken. De vernietiging van het pauselijk absolutisme, van de positie der
kerk in het politieke en maatschappelijke leven, de opheffing van de
Inquisitie, de verdrijving van de Jezuïeten waren voor Sarpi de voorwaarden om dit Evangelie te laten zegevieren. De bevestiging der Reformatie in Europa, de komst van protestanten naar Venetië, als kooplieden in een eigen fondaco, met hun predikanten, of als soldaten in een
Italiaanse veldtocht, eveneens met hun predikanten 12 *, ofwel verspreiding van reformatorische literatuur — ditmaal zonder predikanten - waren
de middelen, waarmee hij zijn ideaal hoopte te verwezenlijken.
Dit onderling uitspelen van tegengestelde machten lijkt op het gebruik maken van Beëlzebub om de Satan uit te drijven. Het heeft er veel
van, dat voor Sarpi het doel de middelen moest heiligen en dat hij
Machiavelli goed had gelezen. De weg waarlangs fra Paolo tot de eenheid
hoopte te komen, roept weerstanden op. Was het enigszins reëel een
boven alle confessies verheven kerk te willen creëren met de hulp van
lutheranen, hugenoten, anglicanen en Dordtse Calvinisten ? Zou men niet
eerder van de wal in de sloot raken? Het is verleidelijk om maar aan te
nemen, dat de Serviet vanuit zijn studeerkamer de wolf in schaapskleren
niet herkende, dat alleen een wereldvreemd idealistisch geleerde op het
idee kon komen om met hulp van het protestantisme de vrijheid van het
Evangelie in Italië te willen vestigen en de eenheid onder de christenen
te herstellen. Maar dat is wel een gedachte geboren op een zuil, want
het protestantisme was niet helemaal en overal een handjevol fanatieke
dominees, die in een land, van nature vol vergezichten, elk raam van
matglas wilden voorzien en liefst nog met planken dichtspijkeren. Het
feit dat alle protestantse onderhandelaars min of meer met een kat in de
zak na hun bezoek aan Paolo Sarpi thuiskwamen, pleit zowel voor het
realisme van de Serviet alsook voor zijn trouw aan het ideaal. Als er
niets anders te doen viel dan te sjacheren en een Roomse Republiek uit
te leveren aan even begerige protestantse machtsdromers als de pausen,
dan trok fra Paolo zich spoedig beleefd achter een traliewerk van uitvluchten en aarzelingen terug in een ivoren toren. Liever bleef hij dan
zonder practische resultaten met geestverwanten dromend uitkijken naar
het ogenblik, dat de wereld rijp zou zijn. Die geestverwanten waren er,
ook onder de protestanten. Ook al had de grote geloofsijver der kleine
lieden veel van de oorspronkelijke irenische en oecumenische idealen
der Reformatie met Calvijn ten grave gedragen, er waren altijd nog mensen, die de grote traditie levend hielden. Wat leefde er in de hoofden
en harten van zovelen, die de nog naar drukinkt ruikende confessies
gelezen en beleden hebben? Waren al deze belijdenissen in staat Europa
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werkelijk telkens weer te kloven, zelfs alleen in religieus opzicht?
Het is vanuit Padua misschien een wat lange excursie langs de
Venetiaanse kaden en kanalen geworden, maar de situatie van de Duitsers
aan het studium was nooit te verklaren zonder te verwijzen naar de verhoudingen in Venetië, waar de politici, erfelijk belast met een roemrijk
verleden, acrobatische toeren moesten verrichten om zich staande te
kunnen houden tussen de nieuwopgekomen machten. Het verblijf van
zoveel Noord-Europese zonen, van nette families dikwijls, op hun gebied
was de Venetianen even welkom als een hartelijk diplomatiek verkeer
met de vaders van deze studenten. Dat paus en curie over het verblijf van
deze ultramontanen moeilijkheden maakten, was voor de Republiek bijna
een aangename bijkomstigheid, die haar de mogelijkheid gaf ook deze
kwestie te gebruiken bij het diplomatiek trapezewerk. Doch niet enkel
opportunisme deed de Venetiaanse regering welwillend neerzien op het
religieus zo gemêleerde gezelschap te Padua. De anti-pauselijke partij
en de Sarpianen hadden nog wel enige invloed op de gang van zaken aan
de Lagune; het regeringsbeleid werd mede bepaald door hun idee, dat
de strijd voor de zuiverheid van het geloof, zoals die door Rome werd
voorgestaan, niet in elk opzicht aanvaardbaar, gewenst, juist en voor
Venetië geschikt was. Het Venetiaanse katholicisme had zo zijn geheel
eigen trekken, welke onder andere mogelijk maakten, dat tussen christenen zeer vriendschappelijke betrekkingen bestonden, zonder dat men in
confessie volledig overeenstemde. De ultramontanen te Padua moeten geweten hebben, dat religieuze verschillen geen beletsel hoefden te zijn voor
hun verblijf op Venetiaans grondgebied, mits zijzelf intern niet over hun
verschillende belijdenissen gingen vechten. Hun vreedzaam en oecumenisch samengaan mag op deze manier opgelegd, geforceerd enonecht lijken,
vooral ook omdat de Venetiaanse voorschriften en ook de verordeningen
binnen de Duitse natie zelf bepaalden, dat het disputeren over religieuze
verschillen achterwege moest blijven, toch krijgt men de indruk, dat het
de ultramontanen niet erg moeilijk viel te Padua de godsdienstoorlogen
thuis te vergeten en zich te schikken naar deze bepalingen. Men kan dit
religieus indifferentisme noemen. Men kan ook volhouden, dat bijna een
eeuw na de Reformatie de verschillende confessies de oorspronkelijke eenheid der christenen nog niet overal teniet hadden gedaan en dat hier sprake
was van een natuurlijke oecumenische gezindheid. Wie zal echter uitmaken, wat er werkelijk omgaat in de harten van de mensen? Wat de ultramontaanse studenten betrof, heeft de Venetiaanse regering daarnaar ook
niet gevraagd. Onverstandig lijkt dat niet, maar de Serenissima kwam
zodoende aan de Lagune wel in een geheel eigen, vreemde hoek te liggen.
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/ ^ edurende de tweede helft der zestiende eeuw had een eigenaardige opleving plaats van het Duitse element onder de studenten te Padua.
Juist in tegenstelling tot de neergang en uitholling in die periode van
zowel de juristen- als de artistenuniversiteit vertoonden de twee Duitse
naties, ofschoon officieel deel uitmakend van deze organisaties, in toenemende mate levensvatbaarheid en levenskracht. Het Duitse réveil
bracht met zich mee, dat de Duitse naties zich niet langer konden inpassen in het oude stelsel, voortdurend in conflict kwamen met de universiteiten en tenslotte met steun van de centrale regering in Venetië
zich uit de knellende banden wisten los te maken. Deze groei naar
autonomie had enerzijds een dieper wordende kloof tussen Italianen en
Ultramontanen ten gevolge, maar ging tevens gepaard met een verbroedering van alle Ultramontanen binnen de Duitse naties.
Bij dit proces van eenwording en scheiding speelde de godsdienst
een belangrijke rol. De Venetianen, door de pausen dikwijls aangevochten
om hun laksheid in zake het „ketterse" element onder de Paduaanse
studenten, zochten hun toevlucht in een struisvogelpolitiek. Ze wilden
de ultramontanen niet uit Padua weghouden, maar bonden hun op het
hart nooit en nergens te laten blijken in religieus opzicht van hun omgeving te verschillen. Alleen dan kon de Republiek tegenover de Inquisitie het voor hen opnemen. Op deze voorwaarde verkregen de Duitsers
in 1^87 de toezegging, dat de Venetiaanse regering hen altijd tegen
vervolging van kerkelijke zijde zou beschermen.
Een moeilijkheid bleef de bulla van Pius IV, die bij iedere promotie
een eed op enkele, voor protestanten onaanvaardbare, geloofsartikelen
eiste. Ofschoon de protestantse ultramontanen te Padua bereid waren
hun „protest" in te slikken, openlijk zweren op enkele, typisch Roomse
leerstellingen ging hun toch te ver en kon bovendien bij terugkomst in
het vaderland rechtsvervolging of minstens maatschappelijke achteruitstelling met zich meebrengen. Voor de Republiek Venetië was het een
netelige kwestie. Zij wenste door ontduiking van de pauselijke bulla niet
het verwijt op zich te laden openlijk ketters in Padua toe te laten en zelfs
te begunstigen. Niettemin kwam in 1616 een college tot stand, waarin
op gezag van de Republiek graden werden verleend zonder een geloofs161

eed. Tegenover protesten uit Rome werd gewezen op de risico's, die
juist de katholieke Duitsers en Engelsen liepen door te promoveren volgens de bulla van Pius IV.
De welwillendheid der Heren Vcnetianen jegens de Duitsers berustte voor een deel op de staatkundige en de handelsbelangen, die de
Republiek had bij goede betrekkingen met de Duitse en niet in het minst
met de protestantse landen. De regering was bereid voor de Duitse studenten een uitzonderingspositie te scheppen. Dit vergemakkelijkte bovendien de uitvoering van haar politiek met betrekking tot de nietkatholieke studenten. Het lidmaatschap van de Duitse naties werd daardoor zeer aantrekkelijk voor ieder, die kon vrezen te Padua om zijn
geloof lastig gevallen te zullen worden. Dit was een van de redenen,
waarom in de loop der 16e eeuw practisch alle ultramontanen zich lieten
incorporeren in de Duitse naties.
De Republiek wilde de Duitse naties de hand boven het hoofd
houden, zolang zij niet naar buiten blijk gaven van hun religieuze verschillen. Dit had tot gevolg, dat deze verschillen binnen de naties evenmin tot uiting kwamen. Zelfs godsdienstige disputen waren verboden,
bevreesd als men was, dat ze gevolgen naar buiten zouden hebben. Alhoewel de ultramontanen binnen de Duitse naties dus genoodzaakt werden tot een onderlinge uiterlijke verdraagzaamheid, blijkt dat de katholieken en protestanten te Padua in werkelijkheid niet zover van elkaar
stonden, dat zij daarmee veel moeite hadden.
De houding der Republiek Venetië tegenover de protestantse ultramontanen was voornamelijk geïnspireerd op haar politiek, welke het
Schip van Staat poogde te loodsen langs ieder bondgenootschap, waarin
godsdienst als bindende factor een hoofdrol werd toegedacht. Venetië,
in de zestiende eeuw een mogendheid van de tweede rang geworden,
zocht haar heil bij een balancerende neutraliteitspolitiek en was derhalve
erop aangewezen zowel katholieke als protestantse vorsten te vriend te
houden. De meeste hinder bij het bewaren van dit kunstig evenwicht
ondervond de Republiek van de kant van de paus, die heftig protesteerde
tegen de Venetiaanse halfslachtigheid en wenste, dat openlijk partij werd
gekozen. De Vcnetianen van hun kant volgden argwanend het doen en
laten der kerkelijke autoriteiten binnen hun gebied en waren gauw geneigd kerkelijke bepalingen en vernieuwingen uit te leggen als inbreuken
op het autonome gezag van de staat. Niet alleen van Roomse zijde heerste
onzekerheid over de plaats van Venetië. Door protestanten werd eveneens gevist in het troebele Lagunewater. De Heren Vcnetianen echter
hielden het hoofd koel, ook toen in 1606 de voortdurende onenigheden
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met de H. Stoel uitliepen op een Interdict over stad en land van Venetië.
Ofschoon het voornamelijk politieke overwegingen waren, die de
Republiek tot een middenpositie tussen katholieke en protestantse staten
brachten, was men te Venetië ook ideëel niet geporteerd voor een op de
spits drijven van de religieuze controverse. Men was er geneigd ieder in
zijn binnenste te laten denken wat zijn geweten hem ingaf, mits de openbare orde en rust en de goede betrekkingen met het buitenland hierdoor
niet verstoord werden. Deze mentaliteit beheerste de Venetiaanse politiek tegenover de pausen, die de Republiek feller katholiek wensten,
doch stemde de Venetianen tevens voorzichtig tegenover wervingsacties
van protestantse zijde. Deze instelling was het ook, die de Serenissima
partij deed kiezen voor de ultramontaanse „ketters" te Padua, op voorwaarde dat zij het standpunt van de regering ten aanzien van de religieuze
verschillen wilden delen.

163

ZUSAMMENFASSUNG

ï n der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfolgte eine merkwürdige Neubelebung des deutschen Elements unter den Studenten in
Padua. Trotz des Niedergangs und der Verflachung, die sich damals
sowohl in der Juristen- als in der Artistenuniversität bemerkbar machten, bewiesen die beiden deutschen „Nationen", obgleich organisatorisch
zu den Universitäten gehörig, in zunehmendem Maße Lebensfähigkeit
und Lebenskraft. Das Erwachen der Deutschen brachte es mit sich, daß
sich die deutschen Nationen nicht länger dem alten System anpassen
konnten, daß sie immer wieder mit den Universitäten in Konflikt gerieten und sich schließlich, mit Hilfe der Zentralregierung in Venedig,
von den beengenden Fesseln zu befreien wußten. Dieses Streben nach
Autonomie vertiefte einerseits immer mehr die Kluft zwischen ihnen
und den Italienern, trug jedoch andererseits zu einer Verbrüderung aller
„Ultramontanen" — das heißt, aller Studenten von jenseits der Alpen,
— innerhalb der deutschen Nationen bei.
In diesem Prozeß der Einigung und der Trennung spielte die Religion eine bedeutende Rolle. Die Venetianer, die von den Päpsten
wegen ihrer laxen Haltung gegenüber den „ketzerischen" Elementen
unter den Studenten von Padua oft scharf zurechtgewiesen wurden,
nahmen ihre Zuflucht zu einer Vogel-Strauß-Politik. Sie wollten den
Ultramontanen den Aufenthalt in Padua nicht verweigern, legten ihnen
jedoch dringend nahe, ihren Unterschied in religiöser Gesinnung nie
und nimmer merken zu lassen. Nur dann könne sich die Republik vor
der Inquisition rechtfertigen. Unter dieser Bedingung gab die Regierung
von Venedig den Deutschen im Jahre 1587 das Versprechen, sie immer
vor Verfolgungen von seilen der Kirche zu beschützen.
Eine Schwierigkeit blieb aber die Bulle des Papstes Pius IV., die bei
jeder Promotion eine Eidesleistung auf für Protestanten zum Teil unannehmbare Glaubenssätze forderte. Zwar waren die protestantischen
Ultramontanen in Padua bereit, auf ihren „Protest" zu verzichten, aber
es ging ihnen doch zu weit, öffentlich auf ausgesprochen römisch-katholische Lehrsätze zu schwören. Außerdem konnte ein solcher Schwur, wenn
sie ins Vaterland zurückkehrten, eine gerichtliche Verfolgung oder zum
mindesten eine soziale Zurücksetzung nach sich ziehen. Für die Republik
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Venedig war dies eine heikle Angelegenheit. Sie wünschte nicht, sich
durch Umgehung des päpstlichen Ediktes den Vorwurf zuzuziehen, in
Padua in bewußter Absicht Ketzer zuzulassen oder sogar zu begünstigen.
Gleichwohl bildete sich im Jahre 1616 ein Kollegium, daß im Namen
der Republik Grade ohne Forderung eines Glaubenseides verlieh. Den
Protesten aus Rom begegnete man mit dem Hinweis auf die Risikos, die
katholische Deutsche und Engländer eingingen, wenn sie gemäß den
Bestimmungen der päpstlichen Bulle promovierten.
Die wohlwollende Gesinnung, welche die Herren von Venedig
den Deutschen gegenüber an den Tag legten, beruhte zum Teil auf den
politischen und wirtschaftlichen Vorteilen, die der Republik aus guten
Beziehungen zu den deutschen und ganz besonders zu den protestantischen Ländern erwuchsen. Die Regierung war bereit, den deutschen
Studenten eine Sonderstellung zu verschaffen, wodurch zugleich die
Durchführung ihrer Politik hinsichtlich der nicht-katholischen Studenten
erleichtert wurde. Die Mitgliedschaft der deutschen Nationen wurde
dadurch für jeden, der fürchten mußte, in Padua seines Glaubens wegen
belästigt zu werden, sehr begehrenswert. So erklärt es sich, daß im
Laufe des 16. Jahrhunderts nahezu alle Studenten von jenseits der Alpen
sich bei den deutschen Nationen einschreiben ließen.
Die Republik wollte den deutschen Nationen insofern Schutz gewähren, als sie ihre religiösen Unterschiede nicht nach außen hin verrieten. Die Folge davon war, daß diese Unterschiede auch innerhalb
der Nationen nicht hervortraten. So waren selbst religiöse Disputationen
verboten, aus Furcht, sie könnten in die Öffentlichkeit dringen. Trotzdem also die Ultramontanen, soweit sie zu den deutschen Nationen
gehörten, zur äußerlichen Toleranz gezwungen wurden, gab es kaum
wirkliche Schwierigkeiten. Es zeigte sich nämlich, daß Katholiken und
Protestanten in Padua keine breite Kluft trennte.
Die Einstellung der Republik Venedig gegenüber den protestantischen Ultramontanen entsprang hauptsächlich ihrer Politik, jeden Vertrag und jede Allianz zu vermeiden, in denen der Religion als bindendem
Faktor eine Hauptrolle zugedacht wurde. Venedig, das im 16. Jahrhundert zur zweitrangigen Macht herabgesunken war, suchte sein Heil
in einer balancierenden Neutralitätspolitik und war somit darauf angewiesen, sowohl mit katholischen als auch mit protestantischen Fürsten
weiterhin Freundschaft zu pflegen. Die größte Schwierigkeit, das künstliche Gleichgewicht zu bewahren, erwuchs der Republik von seiten des
Papstes, der heftig gegen ihre Achselträgerei protestierte und darauf
bestand, daß sie nunmehr offen Stellung nehmen sollte. Venedig seineri6î

seits kontrollierte mißtrauisch das Tun und Treiben der Kirchenbehörden
innerhalb seines Territoriums und neigte schnell dazu, kirchliche Bestimmungen und Neuerungen als Eingriff in das autonome Recht des
Staates zu deuten. Nicht nur auf römischer Seite herrschte Unsicherheit
über die Haltung Venedigs, auch die Protestanten waren im ungewissen.
Die Herren von Venedig jedoch behielten einen kühlen Kopf, auch als
die andauernden Scherereien mit dem Heiligen Stuhl im Jahre 1606 zu
einem Interdikt über Stadt und Land Venedig führten.
Obgleich die Erwägungen, welche die Republik Venedig eine
Mittelstellung zwischen katholischen und protestantischen Staaten einnehmen ließen, hauptsächlich politischer Art waren, gab es doch auch
ideelle Motive, die sie davon zurückhielten, die religiösen Gegensätze
auf die Spitze zu treiben. Sie neigte vielmehr dazu, einem jeden volle
Gedanken- und Gewissensfreiheit zu lassen, nur durften die öffentliche
Ruhe und Ordnung sowie die guten Beziehungen zum Ausland dadurch
nicht gestört werden. Diese Mentalität beherrschte die Politik Venedigs
gegenüber den Päpsten, die sich die Republik überzeugter katholisch
wünschten, doch machte sie Venedig zugleich vorsichtig bei den Werbeaktionen von Seiten der Protestanten. Dies war auch der Grund, der die
Serenissima für die ultramontanen „Ketzer" in Padua Partei ergreifen
ließ, unter der Bedingung, daß diese den Standpunkt der Regierung
bezüglich der religiösen Unterschiede akzeptieren sollten.
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T^vurante la seconda metà del secolo decimosesto tra gli studenti di
Padova si notava un singolare rifiorire dell'elemento tedesco. Proprio
in contrasto al declino e allo scadimento che si ebbe in quel periodo
tanto nell'università dei giuristi quanto in quella degli artisti, le due
„nazioni tedesche", facenti parte delle organizzazioni universitarie,
mostrarono una crescente vitalità. In conseguenza di questo risveglio,
le „nazioni tedesche" non riuscivano più ad adattarsi al sistema antico,
dando luogo a continui conflitti tra le università. Con l'aiuto del
governo di Venezia, potevano finalmente liberarsi dagli obblighi imposti
dalle consuetudini universitarie. Detto sviluppo verso l'autonomia produceva da una parte un distacco sempre più grande tra italiani e oltremontani, dall'altra una maggiore unione tra gli oltremontani stessi, i
quali si orientavano sempre più verso un rapporto concreto con le
„nazioni tedesche".
In questo processo di unificazione e separazione, grande importanza
acquistava la questione religiosa. I Veneziani, accusati spesso dai pontefici per la loro indolenza nei confronti dell' elemento eretico tra gli
studenti padovani, attuavano la politica dello struzzo. Era loro intenzione
non allontanare gli oltremontani da Padova, per cui consigliavano caldamente di non dimostrare in maniera aperta le divergenze religiose con
l'ambiente in cui vivevano. Solo in tale modo la Repubblica avrebbe potuto proteggerli dall'Inquisizione. Accettando queste condizioni, nel
1587 i Tedeschi ricevevano in cambio dal governo veneziano la promessa di sicura protezione contro ogni persecuzione ecclesiastica.
L'unica difficoltà ancora presente, era rappresentato dalla Bolla
di Pio IV, che imponeva un particolare giuramento su alcuni articoli di
fede, come condizione a qualsiasi dottorato, cosa evidentemente inaccettabile per i protestanti. Benché gli oltremontani protestanti a Padova
fossero disposti a tacere la loro appartenenza al protestantesimo, giurare
pubblicamente su dogmi tipicamente cattolici, oltrepassava i limiti della
possibilità, anche perché conteneva il pericolo di processi о di svantaggi
sociali al ritomo in patria. Questione diplomatica assai delicata per la
Repubblica veneziana che, trascurando la bolla pontificia, poteva essere
accusata di accogliere a Padova gli eretici e di proteggerli apertamente.
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Nonostante ciò, nel 1616 fu istituto un collegio investito della facoltà
di conferire gradi accademici „de auctoritate Veneta", senza giuramento.
Di fronte alla reazione di Roma, si giustificava l'esistenza del nuovo
collegio con i rischi, cui sarebbero andati incontro proprio i cattolici
tedeschi ed inglesi, che accettassero la bolla, al loro ritomo in patria.
La ragione che spingeva la Serenissima a trattare con benevolenza
gli studenti tedeschi, scaturiva da vasti interessi politici ed economici
e dal desiderio di mantenere rapporti amichevoli con gli stati tedeschi,
cattolici e protestanti. Il governo veneziano era disposto a porre gli
studenti tedeschi in una posizione speciale, che facilitava anche lo sviluppo della sua politica riguardante gli studenti non-cattolici. Essere
membro delle „nazioni tedesche" rappresentava quindi una attrattiva
particolare per coloro che avevano a temere a causa delle loro fede. Da
qui il motivo principale per cui, nel corso del sedicesimo secolo, quasi
tutti gli oltremontani s'incorporavano nelle „nazioni tedesche".
La Repubblica poteva proteggere le nazioni tedesche a condizione
che esse non dimostrassero apertemente le loro divergenze religiose.
Per conseguenza, all'interno delle stesse „Nazioni" quelle divergenze
venivano sapientemente nascoste. Persino le discussioni sulla religione
furono proibite per timore di conseguenze al di fuori delle „nazioni". Se
dunque gli oltremontani dentro le „nazioni tedesche" furono costretti ad
una reciproca tolleranza, questa non risultava difficile, perché in realtà
i cattolici ed i protestanti, a Padova, si mostravano abbastanza vicini.
L'attegiamento della Repubblica di Venezia verso gli oltremontani
protestanti era ispirata soprattutto dalla sua politica, la quale tentava di
evitare ogni alleanza, in cui la religione avrebbe rappresentato il legame
principale. Venezia, essendo nel secolo decimosesto già una potenza di
secondo ordine, cercava di stabilire una politica di equilibrio e di neutralità ed era costretta dunque a rapporti amichevoli con i principi sia
cattolici sia protestanti. Nel conservare quell'equilibrio, la Repubblica
trovava il suo più grande ostacolo nel pontefice, il quale protestava
violentemente contro l'ambiguità di Venezia, richiedendo una chiara
scelta. I Veneziani, dal loro canto, seguivano con sospetto le iniziative
delle autorità ecclesiastiche nel loro territorio, interpretando facilmente
i provvedimenti e le nuove disposizioni della Chiesa come attentati all'
autorità dello Stato. L'incertezza sulla posizione di Venezia però non
esisteva soltanto a Roma. Anche i protestanti non vedevano chiaro,
sebbene cercassero di trarre vantaggi dalla situazione. La Serenissima
invece si manteneva calma, malgrado che nel 1606 le contese permanenti
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con la Santa Sede avessero condotto all' „Interdetto" sulla città e sul
territorio di Venezia.
Benché fossero soprattutto le considerazioni politiche che spingevano la Repubblica ad una posizione intermedia tra gli stati cattolici e
quelli protestanti, anche dal punto di vista ideologico i Veneziani non
erano propensi a spingere la controversia religiosa agli estremi. Ci fu la
tendenza a lasciar ad ognuno la libertà di coscienza, a condizione che
l'ordine, la tranquilità pubblica e le relazioni amichevoli con l'estero
non venissero turbati. Questo principio guidava la politica veneta nei
riguardi dei pontefici, i quali volevano la Repubblica più ardentemente
cattolica, ma nello stesso tempo, disponeva i Veneziani ad un attegiamento di prudenza verso le pressioni dei protestanti. Ciò inclinava la
Serenissima a prendere posizione a favore degli „eretici" oltremontani a
Padova, a condizione che essi condividessero il punto di vista del governo
sulle divergenze religiose.
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Ρ- 94·
Tessarolo's visie verschilt van die van Favaro. Deze laatste heeft geen inzage gehad
in het archief der Jezuïeten, Ongetwijfeld een manco. Het komt mij voor, dat
Favaro iets te zeer sympathiseerde met het Venetiaans anti-papisme en anti-clericalisme. Overigens vertelde de archivaris van het Paduaanse universiteitsarchief
mij, dat de promotor van Tessarolo, Roberto Cessi, indertijd niet te spreken was
geweest over de wijze waarop zijn promovendus het materiaal had geselecteerd.
A. g. a., II, p. 20.
Giacon, C , o. c , p. 3.
Tessarolo, o. c , p. 83.
A. g. a., II, p. 20, 21.
Charbonnel, o. c , p. 2^9.
Tessarolo, o. c , p. 90, 91.
A
- g · a · . H, P· i ' ·
Favaro, A. Nuovi documenti..., о. с , p. 93, 94·
Tessarolo, о. с , p. 102. Citeert Cod. Venetum ю с , ι 0 , f. 213.
Idem.
A. S. V., Rif. d. Studio, filza 64, 26 febr., 1601, aan de Capitano en Podestà van
Padua.
A. S. V., idem, 2 juni, 1602.
A. g. a., I, p. 143 e . v .
Legio klachten in A. S. V. Arch, dei Capi del Consilio dei X. Dispacci di Roma:
busta 24, passim, busta 2 ; , 26, 27.
von Pastor, Ludwig. - Geschichte der Päpste, IX, p. 242.
Kretschmayr, о. с , III, p. 38, 39.
Zie hiervoor bijvoorbeeld het consult van Sarpi aangaande de Inquisitie. A. S. V.,
Arch. d. S. Ufficio, busta і£б, passim.
In hoofdstuk IV zal hierover meer volgen.
Relazione di Roma van Paolo Paruta, november Ι ί 9 ί , uitgegeven in de Relazioni
degli ambasciatori veneti al Senato door Eugenio Alberi, Serie II, voi. II, Firenze,
1846, p. 362 e. v.
Paolo Paruta geeft een opmerkelijke analyse van het pausschap. „Il pontefice romano
può esser considerato sotto due persone ch'egli sostiene: cioè di capo e pastor
universale di tutta la Cristianità, e nella Chiesa catholica e apostolica vicario di
17З
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Cristo e vero successore di Pietro; e appresso, di principe temporale che tenga
Stato in Italia. I quali due respetti portano seco molte e gravissime considerazioni
di cose degne di pervenire alla notizia di questo Eccellentissimo Senato, (pag. ìig).
A. S. V., Arch. d. S. Ufficio, busta 1 ¡6, p . 142a. (consult van Sarpi betreffende
(de Inquisitie).
Battistella, Α. - La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia. In: Nuovo
Arch. Veneto XVI (1 898), parte 2°, p . 388.
Molmenti, Pompeo — Venezia e il clero. In: Atti del R. 1st. Veneto di s e , lett.
edarti, LX, 1900-1901, p . 4.
Rein, G. - Paolo Sarpi und die Protestanten. Ein Beitrag zur Reformationsbewegung
in Venedig im Anfang des 17. Jhdts. Helsingfors, 1904, 34 met bronvermelding.
Zie hoofdstuk IV.
A. g. a., p . 127. (1163).
Regelmatig klachten van de paus bij de Venetiaanse ambassadeur. Dit komt in hoofd
stuk II wederom ter sprake.
Rein, o. c , p . 71 e. v.
Zie ook Cal. of State Papers, Venice, vol. XI, no. 230: de nuntius in het College,
11 april, 1608.
B. v. Kretschmayr, III, p . 4 3 .
Zie het verweer van ambassadeur Tiepolo tegenover Pius V, waarin de Venetiaan
de 300 mijlen grens met Duitsland in verband brengt met handel en verdraagzaamheid. (A. S. V. Dispacci di Roma, filza 1, p. 98-100, 27 april, ι j é 6 . )
Het consult van Sarpi over de Inquisitie, reeds eerder aangehaald, verkondigt hieromtrent merkwaardige inzichten. M . b . t. de Joden verdedigt Sarpi, dat de kerk
zelfs volgens Paulus geen gezag over hen heeft, omdat zij niet tot de kerk behoren.
M . b . t . de Grieken - die in groten getale te Venetië waren - , dat ze een eigen kerk
hebben met eigen clerus, nooit van de orthodoxe leer waren afgeweken, maar door
de Curie afgestoten. Ze erkennen wel de paus als opvolger van Petrus, maar niet
het gezag, dat de Curie zich heeft aangematigd. In wereldlijke zaken gehoorzamen
de Grieken alleen aan de Staat, zodat ze zich in Venetië ook zeer oppassend tonen
tegenover de overheid, die niet zal toestaan, dat de Inquisitie zich met deze Christenen gaat bemoeien, die de leer veel zuiverder hebben bewaard dan de dienaren
van Rome. (A. S. V., Arch.d. S. Ufficio, busta і£б, p . 137 е. v.)
Rein, G., о. с , p . 34 т е 1 bronvermelding.
Sarpi's Historia del concilio tridentino, waarin deze these gesteld, is een geschiedenis
op zich. Daarover in hoofdstuk IV meer.
Niet alleen Sarpi oordeelde zo over Trente. Soortgelijke ideeën vindt men bij Nicolo
Contarini.
Op een ietwat te juichende toon geeft B. Brugi in Una gloria politica della Serenissima - Atti d. R. 1st. Ven. 1909-19io, Tomo LXIX, parte ia - een overzicht, hoe
Venetië de rechten van de Staat tegenover de kerk verdedigde, vaak met hulp van de
Paduaanse wetenschap.
Zie ook Cozzi, Gaetano - Il doge Nicolò Contarini. Venezia Roma, 19£9, p . 130 e.v.
A. S. V., Arch. Rif. d. Studio, filza 1, 7 jan. 1611 (more Venetiano, dus volgens de
gregoriaanse kalender 1612).
A. S. V., het reeds aangehaalde consult van Sarpi over de Inquisitie, p . 141b.
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Zie ook Seneca, F. - Il doge Leonardo Dona. Padova, 19Í9, ρ. 2ςο e. v.
103 Consult van Sarpi, p . 143b.
104 Zie noot 94.
Ook von Pastor, XI, p . 469.
l o j A. S. V., Archivo Consulti in Jure. Op dit archief bestaat een register in handschrift,
op het archief aanwezig. O p de consulten van Sarpi bestaan diverse registers. Ik
raadpleegde een exemplaar in het Archivio Seminario Vescovile te Padova.
106 Sarpi, P. — Lettere ai Protestanti, a cura di M . D . Busnelli. Voi. II, Bari, 1931.
107 Sarpi, P., Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e inediti a cura di M . D . Busnelli
e G. Gambarin. Bari, 1940. De eerste uitgave verzorgde Sarpi zelf. Deze verscheen
in 1607 te Venetië.
108 L'Istoria del Concilio Tridentino verscheen in 1619 te Londen onder het pseudoniem: Pietro Soave Polano. Een moderne uitgave verzorgde G. Gambarin; Bari,
I
93í> î delen.
Zie voor een volledige bibliografie van alle werken en brieven van Sarpi het zeer
overzichtelijke werk van Buffon, V.M., O . S.M., - Chiesa di Cristo e chiesa romana
nelle opere e nelle lettere di fra Paolo Sarpi. In : Universitas cath. lovaniensis sylloge
excerptorum e dissertationibus... etc. t. VII, fase. 3. Lovania, 1941.
109 Zie hoofdstuk V.
110 Istoria dell'Interdetto, voi. I, p . 23.
111 Idem, p . 23.
112 Curcio, C. — Dal Rinascimento alla controriforma. Roma, 1934, p . 149, i $ o , 169.
113 Zie o. a. Paruta, P. - Della perfezione della vita politica libri t r e . In: Opere politiche di P. Paruta. Firenze, I 8 Ì 2 , p. 36.
114 Idem, p . 397.
Curcio, о. e , p . 89, 102 etc
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ι A.g.a., H, p. 222.
2 Idem, I, p. 33.
3 Tomasinus... p. 61.
Tomasinus heeft gebruik mogen maken van de acta der Duitse natie, waarvoor hij
zijn werk in dankbaarheid aan de Duitse natie opdraagt.
4 A.g.i., p. 174.
Í A.g.a., II, p. 272.
6 A.S.V., Rif. d. Studio, filza 64 (Lettere ai rettori) 1607, vermoedelijk eind juni
begin juli.
7 Idem, 1607, 18 november.
8 Idem, 1607, 2 2 augustus.
9 A.g.a., II, p. 222.
io Archivio Antico dell'Università di Padova (voortaan Λ.Λ.) Cod. 6j¡: Acta Universitatis Artistarum. B.v. 1144, I Í 4 Í etc. A.g.a., I, p. 4, II, p. 223.
11 Poelhekke, J. J. - Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te
Padua ι $$3-1700. Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome,
deel XXXI. Zie no. 6.
12 A.g.a., I, p. 19.
13 Idem.
14 Idem, I, p. 27.
1 ς Idem, I, p. 44 e. v.
16 Idem.
17 Idem, I, p. 48.
18 Poelhekke, o. e , no. 10.
19 A . g . a . , I, p. 49.
20 Idem.
21 A. g. a., II, p. 223.
22 A . g . i . , p. i 3 i .
23 A . g . a . , I, p. 49.
24 Tomasinus..., ρ. 4ς.
г5 A. g. а., II, p. 222.
26 A. g. i., p. 146.
27 Idem, p. 149.
28 Idem, p. 212.
29 A. g. i., p. 212.
30 Idem, p. 281.
31 A. g. i., p. 284.
32 Luschin von Ebengreuth, о. с , p. 3.
33 A . g . i . , p. 9.
34 Α. Α., Cod. 4S9·. Matricola Nationis Germ. Juristarum.
3Í A. g. i., p. 148.
36 Idem.
37 Idem, p. 11, 12.
38 A. g. a., I, p. 3.
39 Luschin von Ebengreuth, о. c.
40 A . g . i . , p. 123.
176

Noten bij hoofdstuk
е

lì

(рад.

4^~55)

ν

4і Idem, p . 144 · ·
42 Poelhekke, о. с , p . 274·
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Tomasinus..., p . 75, 76.
A. g. a., I, p . ς6, i8 dec. I J 6 6 . (Tomasinus, p. 76, geeft ις6ς).
Tomasinus..., p. 80.
Idem, p . 77.
A. g. a., II, p. ¡y.
A. g. a., II, p. 32.
Zie ook Havaro e Brugi..., Notizie raccolte..., o.e., p. 90.
A. g. a., H, p . 3 2 , 4 e .
Cappelletti, Storia di Padova..., о. с , II, p . 227.
Idem, p . 232.
De Magistris, Carlo - Carlo Emanuele I e la contesa fra la Repubblica Veneta e
Paolo V (160^-1607), brief van agent Orazio Pauli aan de hertog van 2 ι juli, 1612.
A. S. V., Rif. d. St., filza ι : ібо?, 2^ augustus.
A. g. a., I, inleiding van Favaro, p . XX.
Zie ook Poelhekke, о. с , p . 271.
A. g. i., p . 213.
Voor de juristen werd de lijst van Nederlanders verzorgd door Jan den Тех - Neder
landse studenten in de rechten te Padua 1J4J-1700. In: Mededelingen van het
Nederlands Historisch Instituut te Rome, derde reeks, deel X, p . 4$ e. v. B. v. no.
109: Wilhelmus Canterus, no. 132: Justus Lipsius, no. 133: Gerardus Hey a
Zeventer, no. 134: Nicolaas Plempius, по. 139: Johan van Oldenbarnevelt, no.
140, 140a, 142, enz.
Poelhekke, о. с
A. g. a., I, p. 49.
Poelhekke, o. c , no. 12 t/m 16.
A. g. i., p. 110, i n .
Idem, p . 127.
Idem.
Ik telde tot i f S j voor beiden 20 studenten; van i j S j - 1^99 voor het huidige
België 12 en voor het Noord-Nederlandse gebied 37.
Voor Zuid 82 tegen 62 uit Noord.
A. g. a., I, p. 207.
den Тех, o. c , no. 174, alwaar verwijzing naar Fruin, Verspr. Geschr. VII, p . 281,
noot 1.
A. g. i., p . 147.
Idem, p . 190.
A. g. a., I, p . XXXIV, inleiding Favaro. Zie ook p. 94.
A. g. i-, p . 144·
A. g. a., I, p . 291 ( i j g o ) .
Idem, II, p . 366 (1613).
A. g. i., p . 147.
A. g. a., I, p . XXXIV.
A. S. V., Dispacci al Senato, Roma, filza 2, p. 22 e. v., 22 maart, ідбу.
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72 A. g. i., p. 167, 177, 217 etc.
A. g. a., I, p. ¡s, Ts, i Sì etc.
73 A. g. a., I, p. 74, TS.
74 Idem, I, p. 298, 306.
TS Idem, I, p. 224.
76 Poelhekke, o. c , p. 272. Citeert hier A. g. a., I, p. XXVII, inleiding van Favaro.
77 Knod, Gustav, С. - Oberrheinische Studenten im 16. und 17. Jahrhundert auf der
Universität Padua. In: Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins. Neue Folge, Band XV,
p. 218, 219.
78 A. g. a., II, p. 222.
79 A . A . , Cod. 487, 488: Matricola Nationum Regni Poloniae et Magni Ducatus
Lithuaniae, p. 1 s80 Brillo, A. - Gli stemmi degli studenti polacchi nell'Università di Padova. Padova,
81
82
83
84
Sj
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ios
loé
178

'933. P- 4·
Α. Α., Cod. 487, Matricola... zie noot 79.
Brillo, о. e , p. 4.
Idem.
A. g. a., I, p. 12.
A. S. V., Dispacci al Senato, Arch. Proprio, Roma, 18, p. 14J e. v., febr. і^бб.
A. g. i., p. 327 e.v.
Idem, p. 187, 188.
A. g. a., I, p. XXXIV, inleiding Favaro; art. XI van de statuten.
A. g. a., II, p. 37Î.
Idem, II, p. 371 e. v.
Idem, p. 371 e. v.
A. g. a., II, p. 374.
Α. Α., Cod. 4 7 2 : Acta Inclytae Nationis Germ. Art. Tomus Tertius, 17 maart,
161 sWeigle, Fritz — Deutsche Studenten in Pisa. In: Quellen und Forschungen in Ital.
Arch, und Bibl. Hrsgn. v. Deutsch. Hist. Inst. Rom. Tübingen, 19^9. Zie no. 78.
A. g. a., II, p. 307.
Weigle, Fr. - Die Matrikel der deutschen Nation in Perugia, IÍ79-1717. In: Bibl.
d. Hist, in Rom, Band XXI, 19^6, p. 8.
Frieländer, E. und C. Malagola - Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis
(1289-1^62). Hrsg. ν
(1887).
Knod, G., Oberrheinische Studenten..., o. c , p. 199, noot 1.
Idem, p. 216.
Weigle, F. - Die Matrikel der deutschen Nation in Siena, 1173-1738. Bibl. d. deut
schen Hist. Inst. Rom, 1961, p. J e. v.
A. g. a., I, p. 76.
A. g. i., p. i 6 s e.v.
A. g. a., II, p. 307, 308.
Α. Α., Acta Universitatis Juristarum, 16 april, 1609.
A. g. a., II, p. 308, 309, 310.
Idem.
Α. Α., Acta Univ. Jurist., 9 mei, 1609.
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Idem.
A. g. a., II, p. 310.
A. S. V., Arch, del Collegio, Germania, 1609, 23 juli.
Α. Α., Acta Univ. Jurist., 23 juli, 1609.
A. S. V., Arch. Rif. d. St., filza 64, 1609, 22 juli.
Idem, 4 febr., 1609 (more veneto!).
Idem, 7 april, 161;.
Α. Α., Acta Univ. Jurist., 7 aug, 1609.
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ι Paschini, P. - Venezia e l'inquisizione romana da Giulio III a Pio IV. Padova, 1959,
p. 118 (met bronvermelding: A. S. V., Capi del Cons. d. Χ).
2 Idem, p. 118, 119.
3 Battistella, Α. - La politica ecclesiastica delle Repubblica di Venezia. In: Nuovo
Archivio Veneto, XVI (1898), parte ìa, p . 386 e. v.
Molmenti, Pompeo - Venezia e il clero. In: Atti del Reale Istituto Veneto d. s e ,
lett. ed arti, LX, 1900-1901, parte 2a, p . 673 e. v.
Cecchetti, Bartolomeo - La corte di Roma nei rapporti della religione. Venezia,
1874.
4 Von Pastor, V, p. 709.
{ Tacchi Venturi, P. - Storia della compagnia di Gesù in Italia. 2 Vol. Voi. I, Roma/
Milano, 1910, p . 307.
6 Idem, p . 308, 309.
7 Idem, p . 319.
Cantimori, Delio - La Riforma in Italia. In: Questioni di storia moderna, a cura di
Ettore Rota. Milano (1948), p. i 8 j .
8 Idem, Cantimori, p. 187 e. v.
Tacchi Venturi, о. e , p. 322.
9 Tacchi Venturi, p. 322.
io Jedin, Hubert - Girolamo Seripando, 2 voi. Wiirzburg, 1937, vol. I, p . і з £ .
11 Tacchi Venturi, p. 322.
12 Jedin, - Girolamo Seripando, vol. I, p. 13J.
13 Albanese, F. - L'Inquisizione religiosa nella Repubblica di Venezia. Venezia, 1875,
p. j i , e. v.
14 A. S. V., Archivio del Sant' Ufifìcio, busta 1 j6 : consult van fra Paolo Sarpi over de
inquisitie, ρ. ι 2 ja. Dit consult is later uitgekomen als : Discorso dell'origine, forma,
leggi ed uso delPufftcio dell'inquisitione nella città e dominio di Venetia, del padre
P a o l o . . . (Venezia?) 1639. Later nogmaals in 167Í, toen beantwoord door Francesco Albizzi - Risposta all'historia della sacra inquisitione. (Roma, 1678).
1J Idem.
Zie ook busta 1^3: Deliberazioni pubbliche in diversi tempi da osservare dalli
Rettori ed assistenti all'uffizio dell'inquisizione ecclesiastica, 1613, 19 October, no.I.
16 A. S. V., arch. d. S. Ufficio, busta 1J3.
17 Von Pastor, VI, p. 1^7.
18 Instructie aan Achille de Grassis in: Mémoires de Granvelle, IV, p. 14J e. v. Papiers d'état de cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de
Besançon publiés sous la direction de M. Ch. Weiss, tome III, Paris, 1842, p. 579.
19 A. S. V., Arch. d. S. Ufficio, busta ι j 3 , 20 October i j j i .
Idem busta i j é (consult van Sarpi, p. 126a).
20 Idem, busta 153, 20 oct. i j j i .
Idem, busta i j 6 , p . i 2 j b .
21 Idem, busta 1 {4, juni, 1 {64.
22 Idem, busta 154, 23 dec. I J 6 3 .
23 Idem, busta 1 J3 : Deliberazioni publiche.
24 Paschini, p . - о. с , p . 121.
2$ Archivio Vaticano, Nunziatura Venezia, no. 3, o. a. Venezia j aprii 1^67.
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A. S. V., Dispacci al Senato, Roma, filza 2, 22 maart 1167.
A. S. V., Archivio proprio, Roma 18, p. i 4 j a . Zie ook A. g. i., p . 137.
A. g. a., II, p . 90.
Zie noot 27.
A. S. V., Dispacci al Senato, Roma, filza 1, р. два-гооа. (27 april i j 6 6 ) .
A. S. V., Archivio proprio, Roma, 18, p. 14^3. (febr. i j 6 6 ) .
Arch. Vaticano, Nunz. Ven., no. 4, p . ia.
A. g. i., p . 49 e. v.
Idem.
Cappelletti, Giuseppe - Le chiese d'Italia dalla origine sino ai nostri giorni. Voi. X,
Venezia, 1854.
A. g. a., I, p. 7 Ì ; 9 november 1^70.
A. g. a., p. 76 e. v.
A. g. i., p . l è i e. v.
Idem.
A. g. a., I, p . 99.
A. g. i., p. 186.
A. g. i., p. 186.
Idem.
A. g. i., p . I 9 8 .
A. g. a., I, p . 147.
Idem. Tevens A. g. i., p . 216.
A . g . a., I, p . 147-IÍ2.
A. g. i., p . 216-218.
A. g. a., Ι, ρ. ις2.
A. g. i., p . 219.
A . g . a., I, p . l u ·
Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, no, 3, p. 71a.
A. g. a., I, p . 166-168.
A. g. i., p . 279.
A. g. i., p . 281, 282.
A . g . a., I, p . 214.
A. g. i., p . 283, 284.
A . g . a., I, p. 239.
A . g . i., p . 284.
A . g . i., p. 286.
A. g. a., I, p . 240.
A . g . a., I, p. 279.
A . g . a., I, p . 101.
A . g . a., I, p . 7f.
A . g . a., I, p. 148, 149
A. g. a., I, p . 166.
A . g . a., I, p . 178.
A . g . i., p . 242.
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Giorno, G. - L'Archivio Antico della Università di Padova. Venezia, 1893, p. 33.
A. g. a., I, p. so.
Idem.
Idem, ρ. ςς.
Zie noten г ς t/m 32.
Papadopoli, Historia, p. 23.
A. g. a., I, p. 121.
A. g. a., I, p. 146.
Papadopoli, Historia, p. г ς.
Tomasinus, p. 420.
A. g. a., I, p. 121.
A. g. i., p. 221.
A. g. a., I, p. 148.
A. g. a., I, p. 293.
Tomasinus, p. 398. (Bepaling uit 1489).
A. g. a., I, p. i j ? .
Poelhekke, J. J. - Nederlandse leden... о. с , p. 279·
A. g. а., Π, p. 89.
A. g. a., I, p. 236 (1187), 29Í (1Í90).
Papadopoli, Historia, p. 24, 26.
A. g. a., II, p. 224, 2 2 i .
A. g. a., I, p. 254.
Papadopoli, Historia, p. 2 j , 26.
Idem.
A. g. a., I, p. 290, 291.
A. g. i., p. 330.
A. g. a., II, p. 6.
A. g. a., II, p. 18.
A. g. a., II, p. 71.
A. g. a., II, p. 71, 72.
A. g. a., II, p. 90.
A. g. a., Π, p. Ι2£, 126.
Poelhekke, Nederlandse leden... о. с , no. 92.
Arch. Antico d. università d. Padova, cod. 476 : brievenboek der natio Germanorum
artistarum.
A. g. a., II, p. 2Í3.
A. S. V., Riformatori dello Studio, filza ι, i 6 i 2 , ¡ October.
Poelhekke, Nederlandse leden... о. с , no. 174A. g. a., II, p. 360.
A. S. V., Riform. D. St., filza ι, 1613, 13 juli.
A. g. a., II, p. 363 e. v.
Cozzi, G., Il doge Nie. Contarini, о. c , p. 48.
Idem, p. 130 e. v.
A. g. a., II, p. 3 e i , 366.
A. g. a., II, p. 366.
A. g. a., II, p. 36e.
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43 Α. g. а., II, p. 376.
44 A. g. a., II, p. 380.
4 Í A · g· a · . 4, P- 384·
46 Arch. Antico d. Univ. d. Pad., cod. 477 (briefboek der Duitse natio artistarum),
с. 67-70.
47 A. g. a., II, p. 388 enz.
48 Zie voor de brieven: Arch. Ant., cod. 477, c. 72 100.
49 A. S. V., Rifornì, d. Stud., filza 1,18 juli 161 j .
ςο A. S. V., Rifornì, d. Stud., filza 1 , 2 $ sept. І 6 І £ .
j i A. g. a., II, p. 390 e. v. Hier houdt het gepubliceerde deel van de Atti op.
¡г Arch. Ant., cod. 472 (Actorum inclytae nationis Germanicae Artistarum qui sunt
Patavii, Tomus Tertius), p. 1-7.
J3 Arch. Ant., cod. 476, aanhangsel p. 276.
£4 Idem.
Zie ook Cappelletti, Storia di Padova, voi. II, p. 1^9, ιςο.
ςς Arch. Ant., cod. 472 (Actorum...), p. 8-12.
j6 A. S. V., Riform. d. Stud., filza 487: acta betreffende de doctoraten; een onge
ordend lias, waarin vooral gegevens over het studieprogram en de exameneisen
met o. a. een uiteenzetting over de diverse collegii.
J7 Tomasinus, Lib. I, caput LVII.
{8 Zie noot 119.
J9 Idem.
60 Idem.
61 Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, no. 42 D, с. 16.
62 Idem, с. 46. (27 aug. 1616).
63 Idem, с. g ì . (3 sept. 1616).
64 Idem, с. 96. ( i o sept. 1616).
6 j Idem, no. 42 F, e. 36. (16 febr. 1617).
66 Idem, e. 2 en с. 36.
67 Idem, с. 36.
68 A. S. V., Consulti de jure, busta 12, с. 373.
69 Idem, busta 12, с. 402.
70 Idem, busta 13, с. loo.
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ι von Pastor, L. - Geschichte der Päpste, Bd. XII, p . 92.
2 Relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato, edite da Eugenio Alberi. Serie Ha,
voi. Ili: Relazione di Roma di Paolo Paruta; p . 412, 413.
3 von Pastor, XII, p. 90, 9 1 .
4 Lettres et ambassade de Messire Philippe Canaye, Seigneur de Fresne, conseiller du
Roy en son Conseil d'F.tat. Tome III, Paris, 1645. Brief aan de Commartin van 2
juni 1606.
ς Idem; brief aan Commartin van 26 mei, 1606.
6 Idem; brief aan Commartin van 2 juni, 1606.
7 Pirri, Pietro - L'Interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti. Siloge di documenti
con introduzione. Biblioteca Institut! Historici S. J. Vol. XIV, Roma, 19^9, p. 11 e.v
8 Pirri, о. c , p . 16 en 19.
von Pastor, XII, p . 100.
9 Pirri, о. c , p . 20.
10 Sarpi, Paolo - Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e inediti. 3 vol. a cura di
M. D. Busnelli e G. Gambarin. Bari, 1940, voi. I, p. 23.
11 von Pastor, XII, p . 94.
12 Kretschmayr, о. с , Bd. Ill, p. 113 e.v.
von Pastor, XII, p . 84.
Querini, Antonio — Dall'Historia dell'escomunica. In: Per la storia del componi
mento della contesa tra la República Veneta e Paolo V (160^-1607), Documenti,
p. 2 j j e. v., Torino, 1941.
Zie ook Arch. d. Stato in Firenze: Medicea, no. 9^4, p . 80 e.v. Verslag van de
gezant Girolamo Guicciardini aan de Groot-hertog van Toscane van 24 mei, 1606.
13 Post, R. R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie. Utrecht/
Antwerpen, 1914, p . 197 e. v.
Rogier, L. J. - De ondergang der kloosters. In : Beschouwing en onderzoek. Utrecht/
Antwerpen, 1914, p . 76 e. v.
14 von Pastor, XII, p. 84.
Seneca, F., - Il doge L. Dona; о. с , p . 234 е · ν ·
I J A. S. Firenze, Med. 9 ί 4 , p . 80 e. v.
16 Idem.
Zie ook Luzio, A. - Fra Paolo Sarpi. In: Rivista storica italiana XLV (1928), p . 3.
17 von Pastor, XII, p . 32 e. v. ; p. 92.
Pirri, о. c , p . 19 en Documenti, I, no. 17.
Philippe Canaye de Fresnes, Lettres et ambassade, о. с , brief aan de koning van
3 mei, 1606.
A. S. Firenze, Med. 9^4, p . 182 e. v. (brief van pater Possevino aan doge L. Dona
van i j juli 1606)
18 von Pastor, XII, p . 28 e. v.
19 Querini, A. — Dall'historia..., о. c , p . 2j8.
Zie ook de inleiding van Carlo Contesa i n : De Magistris, С. P. - Per la Soria del
componimento, о. с , p . XXXV e. v.
20 von Pastor, XII, p . 89.
21 Pirri, о. c , p . 31.
22 Seneca, F. - Il doge L. Dona, о. c , p . 4 3 .
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г з Cozzi, G. - Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato Veneziano agli inizi
del seicento ; p. j .
Kretschmayr, H., o. e , III, p. 96 e. v.
Zie ook A. g. i., p. 20 j . Hier heet het, dat te Venetië ι 2o.ooo en te Padua 17.000
aan de pest zijn overleden. Hoogleraren van het Paduaanse studium, in consult
geroepen, hadden de ziekte aanvankelijk voor niet-besmettelijk aangezien.
24 Seneca, F. - Il doge L. Dona, o. c , p. 130/131 ; i64/i6f.
Cozzi, G. - Il doge N. Contarini, о. d., p. 40.
Cantimori, Delio - La Riforma in Italia. In: Questioni di Storia moderna. Milano,
(1948), p. 183/184.
Kretschmayr, H., о. e , III, p. 219.
2y Seneca, F. — Il doge L. Dona, о. с , р.ібу.
Cozzi, G. — Il doge N. Contarini, о. e , p. 38
Salvatorelli, Luigi - Le idee religiose di fra Paolo Sarpi. In: Atti dell, accademia
nazionale dei Lincei. Anno CCCL ( і д у з ) , memorie CL di scienze morali, storiche
e filologiche, serie Vili, voi. V, fase. 6, p. 313 e. v.
Zie ook inleiding van Carlo Contesa in: De Magistris-Per la storia del componi
mento, о. e , p. XXI.
26 Contarini, Nicolò - Historiae Venetianae. In: Cozzi, G. - Il doge N. Contarini,
о. e , p. 219.
Relazioni degli ambasciatori veneti al senato. Relazione di Roma di Paolo Paruta,
p. 412, 413.
Zie ook Jedin, Hubert - Das Konzil von Trent; ein lieberblick über die Erforschung seiner Geschichte. Roma, 1948. Over Sarpi's geschiedenis van Trente, zie
p. 87 e. v.
27 A. S. V., Dispacci di Roma, filza 1 , 2 .
28 Seneca, F. - U doge L. Doni, о. e , p. 134.
29 Idem. p. 142 e.v.
30 Cozzi, G. - Il doge N. Contarini, о. с , р. зу.
31 von Pastor, X, p. 24$.
Seneca, Il doge L. Doni, о. с , p. 180.
32 Seneca, F. - Il doge L. Doni, о. e , p. 182.
33 Idem, p. 187 e. v.
34 von Pastor, X, p. 271.
3Í Seneca, F, о. с , р. 194, ΐ 9 ί .
36 De Magistris. Per la storia del componimento, о. e , p. XX.
37 Querini, Antonio - Dall'historia dell'escomunica, in: De Magistris, Per la storia,
o. e , Documenti VI, p. 2j8. (Querini behoorde tot de pauselijke partij).
Cozzi, G. - Il doge N . Contarini, o. e , p. 39. (Cozzi basseert zich hier op Malatesta, een historicus, vijandig tegenover de politiek van Dona).
38 Querini, Ant., o. c , p. 2j8.
39 von Pastor, XII, p. 98.
40 Cozzi, G. - Il doge N. Contarini, о. с , p. 112.
41 Idem, p. 32.
42 Sarpi schreef vanuit deze bedoelingen zijn Storia del concilio tridentino. Zie hier
over het citeerde werk van H. Jedin
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43 Seneca, F., Il doge L. Doni, о. e , p . 34.
Cozzi, G., Il doge N. Contarini, о. e , p . 33.
44 Seneca, о. e , p . 229.
4 Í Idem, p . ujiS46 De Magistris, Carlo - Carlo Emanuele I e la contesa fra la Repubblica Veneta e
Paolo V, o. e , brief van de agent Pauli uit Venetië aan de hertog van 17 en 21
juli 161 2 .
47 Idem, brief van 28 juli, 1612.
48 De Magistris, Carlo - Per la storia del componimento, о. с , ι 2 conclusies van
Ant. Querini n.a.v. het Interdict, p . XXXV.
Zie ook Relazione di Roma di P. Paruta, о. с , p . 362.
49 Pirri, о. с , p . 2 2 en p . 34.
f о A. S. Firenze, Medicea, no. 9J4, e. 22 e. v. ; brief van Possevino aan de hertog van
Toscane, io juli, ι6ο£.
ςι A. S. Firenze, Medicea, n o . 9J4, с. ι So v., e. v. ; brief van Possevino aan Canaye
de Fresnes, 13 dec. 1606.
¡1 Pirri, o. c , p . 33.
Î3 A. S. Firenze, Medicea, no. 9J4, с. г ¡τ. ; brief van Possevino aan de hertog van
Toscane, 10 juli, 16ος.
Í4 Idem, с. 2 2v.
J î Philippe Canaye de Fresne, Lettres et ambassade, brief aan de koning van 18 mei,
1606.
ς6 Ріггі, о. с , р . 3 ί .
Í7 Philippe Canaye de Fresne, о. с , brief aan de koning van 3 mei, 1606.
¡S Pirri, о. с , p . 4 1 .
£9 A. S. Firenze, Medicea, no. 9 j 4 , с. i8o e. v.; brief van Possevino aan Canaye de
Fresnes van 13 december 1606.
60 Pirri, o. c , p . 34.
61 Pirri, o. c , p . 36. Ongetwijfeld speelde in de verhouding tussen Paulus V en
Acquaviva ook de kwestie van de „congregatie de auxiliis" een rol mee. De Je
zuïeten hoopten, niet ten onrechte op de steun van de paus, welke zich om het
gedrag van de paters tijdens het Interdict tegenover hem verplicht voelde.
62 A. S. Firenze, Medicea, no. 9^4, с. 179 е. ν. ; brief van Possevino aan de hertog
van Toscane van 9 d e c , 1607 (begeleidend briefje bij een copie van Possevino's
brief aan de doge vanuit Rome op I J juli 1606.
Pirri, o. e , Documenti III: Possevino aan Paulus V vanuit Bologna, October 1606.
64 Pirri, o. c , p . ¡o e. v.
é j Pirri, o. e , Documenti IV, no. 19.
66 von Pastor, XII, p . 128, 129.
67 von Pastor, XII, p . 9 3 .
68 Sarpi, P., Istoria dell'Interdetto, о. с , vol. I, p . 99 e. v.
69 Philippe Canaye de Fresnes, Lettres et ambassade, о. с , brief aan de koning van 3
mei, 1606.

De Magistris, Per la storia del componimento, о. e , p . XXIV.
70 De Magistris, Per la storia del componimento, o. e , p . XLII. Idem, Carlo Emanuele
I, o. e , Documenti V.
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Idem, Per la storia del componimento, Documenti Π, no. 23, Francesco Soranzo,
ambassadeur bij de keizer aan de doge, Praag, 1 j mei, 1606.
Sarpi, P., Istoria dell'Interdetto, о. с , vol. I, р . j é .
Sarpi, Istoria dell'Interdetto, o. e , voi. I, p . 4 1 .
Philippe Canaye de Fresnes, Lettres et ambassade, о. с , brief aan de koning van
3 mei, 1606.
De Magistris, Carlo Emanuele I, o. e , Documenti no. 60, Ant. Provana aan de
hertog van Savoye, 8 augustus 1606. Idem no. 79 van 4 October 1606.
Sarpi, Istoria dell'Interdetto, о. с , vol. I, p . 6 1 .
Idem, p. 6 1 .
Zie ook De Jonge, J. С. - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage, i 8 f 2 . BijlageI,
Resolutie II en III.
Luzio, Α. - Fra Paolo Sarpi, o. e , p . 2. Luzio baseert zich op het befaamde verslag
van burggraaf Christoph von Dohna aangaande zijn onderhoud met Sarpi in 1608.
L. Salvatorelli in zijn voortreffelijk artikel over „Le idee religiose" van Sarpi (reeds
geciteerd) geeft aan het toeval als leidinggevend princiep in het leven van Sarpi een
wijdere betekenis dan Luzio. Volgens Salvatorelli was het toeval voor Sarpi telkens
een teken uit de hemel, een vingerwijzing van de Voorzienigheid, (zie Salvatorelli,
Le idee religiose, о. с , р . 3 Ι 3 · )
von Pastor, XII, p . 9J.
Over positieve theologie; zie Α. Fliehe et V. Martin. - Histoire de l'Eglise. Vol.
18: Après le concilie de Trente. La restauration catholique. 1^63-1648. Par L.
Willaaert, s. j . i960, p. 230.
Sarpi, Paolo, — Scrittura sopra la forza della scomunica, in: Istoria dell'Interdetto
etc., о. с , vol. I.
Idem, p . 80.
Idem, passim.
Sarpi, Istoria dell'Interdetto, о. с , vol. I, p. 133. (Dit was het standpunt, dat de
Senaat aan de Franse ambassadeur te kennen gaf.)
P i n i , o. c , p. 21. Dona zette dit uiteen tegenover overste Castorio.
Zie ook Philippe Canaye de Fresnes. Lettres et ambassade, o. c , brief aan Commartin van 28 april, 1606.
De Magistris, Carlo Emanuele I, Documenti, no. ¡, Orazio Pauli aan de hertog van
Savoye, 28 juli, 1612.
von Pastor, XII, p. 137.
Zie ook Brugi, Biagio - Una gloria politica della Serenissima. In: Atti del R. Istituto
Veneto, 1909/10, p. 179.
Seneca, F. — La politica veneziana dopo l'Interdetto. Padova, 19^7, passim.
Idem, p. 19. (Schrijver citeert hier Sarpi).
Idem, p . 23.
Cozzi, Il doge N. Contar ini, o. e , p . 133 e. v. (Cozzi beschrijft hoe de „cabala di
Sarpi" vooral interesse heeft gehad voor de buitenlandse politiek en infiltreerde in
diplomatieke kringen. Zo bewerkte N. Contarini de aanstelling van diverse ambassa
deurs, waaronder b . v., Vicenzo Gussoni, die allen min of meer de Sarpiaanse
ideeën waren toegedaan.
Sarpi, Lettere ai protestanti, vol. II, p. 127. Hier vindt men het gesprek met
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Christoph von Dohna weergegeven. (De lettere ai Protestanti voortaan afgekort
met L. P.)
Salvatorelli, о. с , p. 347, 348.
Idem, p. 349. (Citeert hier L. P. vol. II, p. 127).
Rein, G. - Paolo Sarpi und die Protestanten, о. с , p. 47 en 66. von Pastor, ХП,
p. 136 en 147, noot ι.
Luzio, Α., о. с , р. 7· (Bericht van ambassadeur Provana) von Pastor, XII, p. 136.
(De nuntius meldde hetzelfde).
Luzio, o. c , p. 7.
von Pastor, XII, p. 136.
Luzio, o. c , p. j e. v.
Lettere ai Protestanti, vol. I, p. ¡6.
Luzio, o. c , p. 9.
Jedin, Das Konzil von Trent, о. с , р. 83 е. .
Cozzi, Gaetano - Fra Paolo Sarpi, l'anglicanesimo e la historia del concilio tri
dentino, in: Rivista storica italiana. Anno LXVIII, fase. III, passim.
Cozzi, Fra P. Sarpi, l'anglicanesimo etc., о. с , p. 570. (Canaye de Fresnes had
nooit veel waardering kunnen opbrengen voor de strijd van Venetië om een „Helene
de si peu de mérite". Lettres et ambassade, 18 mei aan de koning.)
Behalve Jedin, hierboven reeds geciteerd, ook Fueter, E. - Geschichte der neueren
Historiographie. München-Berlin, 1936ІІІ, p. 271 e. v.
De gebroeders du Puy waren de beheerders van de beroemde bibliotheek van
Auguste du Thou, in 1617 overleden. Een der slachtoffers van de Synode, n.l.
Bertius, zou bij de gebroeders du Puy door Comelis van der Myle geïntroduceerd
worden en van hen veel steun ontvangen. Zie Winkelman, P. H. - Katholieken en
protestanten in de tijd van Hugo de Groot. Nijmegen, 194Í, p. 117 e. v. De gebroeders verzorgden voor een deel de publicaties van du Thou over het concilie
van Trente. Zie daarover het reeds vaker geciteerde werk van H. Jedin, p. 148.
Sarpi, P. - L'Istoria del concilio tridentino, p. 4 e. v.
Zie over de relaties tussen de anglicanen en de synode het boven aangehaalde werk
van P. H. Winkelman. De rol die de anglicanen bij de verschijning van Sarpi's
Istoria hebben gespeeld is lange tijd onaangeroerd gebleven. Fueter en Jedin schijnen
niet ervan te hebben geweten, ofschoon Annabella G. Campbell in haar biografie
van Sarpi wel vermeldde, dat volgens sommigen Jacobus I Sarpi tot het schrijven
van het werk zou hebben aangespoord. Ze geeft alleen geen bronnen of zegsman.
(Campbell, A. G. — La vita di fra Paolo Sarpi. Firenze, Torino, Roma, 1875, p. 2$).
Behalve Cozzi - P. Sarpi l'anglicanesimo etc. о. с , p. $82, noot 3, ook von Pastor,
XI, p. 467, noot 4. Von Pastor spreekt hier echter over Gerard Nis. Was dit
Daniels vader, broer, of is hier sprake van één en dezelfde Nis?
Poelhekke, J. J. - De H. Stoel en de Venetiaanse ambassade van Comelis van der
Myle. In: Bijdr. v. d. Gesch. d. Ned., deel X, af]. 2-4, p. 198.
Ulianich, Boris - Sarpiana: la lettera del Sarpi allo Heinsius. In: Rivista storica
italiana, anno LXVIII, fase. HI, p. 429. Zie ook Cozzi, - Il doge N. Contarmi,
o. e , p. 222.

109 Pourrai, P. - La spiritualité chrétienne. T. IV: Les temps modernes. Paris, i93o lv ,
p. 1 e. v.
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Over de congregatio de Auxiliis: К. Bihlmeyer e H. Tuechle - Storia della chiesa.
Vol. ΠΙ, edizione italiana a cura di I. Rogger. Brescia, 1958, p . 344.
Het komt mij voor, dat aan deze congregatio nog te weinig aandacht is gegeven,
terwijl hier rond 1600 een kwestie beslist had kunnen worden, die daarna nog
eindeloos veel verwarring zou stichten. De congregatio is geruisloos verdwenen,
nadat de Jezuïetengeneraal Acquaviva diverse malen een uitspraak, die ongunstig
voor het Molinisme zou uitvallen, had tegengehouden. Er zou verband kunnen bestaan tussen het verdwijnen van de congregatio en dat van Jezuïeten uit Venetië,
in die zin, dat Paulus V en Acquaviva onderling tot een accoord zijn gekomen.
Sarpi is het roemloos einde van „De Auxiliis" niet ontgaan. Zie hierover o. a. zijn
brief aan Christoph von Dohna van ι sept. 1609. (Lett, ai protestanti, H, p . 1 ¡j).
Zie b. v. de ideeën van N. Contarini over het nieuwe geloof in diens Historiae
Venetianae. (Zie Cozzi, Il doge N. Cont., o. c , p. 211).
Cessi, R. - Sarpi novellista. In: Rendiconti dell'accademia naz. d. Lincei, classe d.
sc. morali, stor. e filol., 1954, serie VIII, vol. IX, fase. 7-10, p . 361.
Zie over Sarpi's opvattingen het reeds herhaaldelijk geciteerde artikel van Salvatorelli. Verder vooral Buffon, Vicenzo, M. - Chiesa di Cristo e chiesa romana nelle
opere e nelle lettere di fra Paolo Sarpi. Lovania, 1941.
Salvatorelli, о. e , p . 340.
Sarpi, P. - Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e inediti. Scritti Vari, III, ρ. 113.
Salvatorelli, o. e , p . 328. (Citeert hier Scritti Vari, III, p . 241, 242.)
Het verslag van von Dohna is gebruikt о. a. door Rein en von Pastor. De tekst is
te vinden bij Ritter, — Briefe und Akten zur Gesch. d. 3ojn. Krieges, vol. II, en in
Italiaanse versie Lett. a. Prot. II.
von Pastor, XII, p . 142.
Poelhekke, J. J. - De ambassade van Com, v. d. Myle, о. c , passim.
Idem, p . 213.
Idem, p . 202.
Cozzi, - Sarpi, l'anglicanesimo etc., о. c , p. 587.
Lett. a. Prot., II, p . 40.
Salvatorelli, о. с , p . зщ.
D e J o n g e > _ Nederland en de Republiek Venetië, о. с , Bijlage V: Acte der StatenGeneraal, welke Joh. Ernst van Nassau, met soldaten naar Venetië, verplicht tot
het meenemen van minstens één predikant.
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN

I.

PADUA
Archivio Antico dell'Università di Padova.
Cod. 47 2 - Actorum inclytae nationis germanicae artistarum qui sunt Patavii tomus
tertius.
Cod. 476 - Brievenboek der Duitse artistennatie.
Cod. 477 - Idem.
Cod. 4J9 - Matricola nationis germanicae juristarum.
Cod. 46 ς — Matricola nationis germanicae artistarum.
Cod. 1 j - Acta universitatis juristarum.
Cod. J87 - Acta universitatis artistarum.
Cod. 487 - Matricola nationum regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae.
Archivio del seminano vescovile.
Ms. 408 - Indice dei consulti di fra Paolo Sarpi Servito raccolti in otto volumi esistenti
nella concellaria secreta della Repubblica di Venezia.

II.

VENETIË
Archivio di Stato.
1. Archivio Capi del Consiglio dei Dieci :
Dispacci degli ambasciatori'. Roma, busta 24 tjm 27
(ις6ς-ι6ι8).
2. Dispacci degli ambasciatori al Senato:
Archivio proprio: Roma, 18 Сі^б^-і^бб).
Dispacci da Roma, filza 1 t/m 3 (1^66-1^69).
filza 21 (1587-1188).
3. Archivio del Collegio: esposizioni principi; Germania, 1609.
4. Archivio Senato: Decreti; Terra Ferma, no. ¡j, 79 (resp. içSéjSj en 1609).
ς. Archivio dei Riformatori dello Studio:
filza
1 - Senaatsbesluiten.
filza 64 - Lettere dai riformatori ai rettori (1599-1622).
filza 448 - Stukken met betrekking tot de naties der Duitsers en der ultramarijnen
filza 487 - Stukken met betrekking tot doctoraten.
6. Archivio dei Inquisitori di Stato:
busta 827 - Consilii Rogatorum, liber primus.
7. Archivio del Sant'Ufficio:
busta г ¡2 - Lettere dei rettori ai Savi dell'Eresia.
busta i j s - Edicten, openbare en particuliere brieven, uiteenzettingen van de
nuntius, processen etc.
busta 1 í 4 - Diversen : o. a. samenvatting van de twistpunten tussen Venetië en
de Curie.
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busta ι j6 - Consult van fra Paolo Sarpi over de Inquisitie.
8. Consulti de jure ·
busta i l , с. i i 7 a - i £ i a (consult van Sarpi over de Inquisitie).
busta и , с. 373-37Í·
2
busta 12, с. 4 ° ·
busta 13, с. і о о . (drie consulten van Sarpi η a ν de doctorseed)
busta I J , с. 33ía-336 a (consult van Sarpi η a ν een pauselijke bulla aangaande
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STELLINGEN

De door G. P. J. Banneberg op deze plaats verdedigde stelling, dat het
begrip studium generale, door de sectie G van de Staatscommissie tot
reorganisatie van het Hoger Onderwijs aangegeven, een ander begrip is
dan het studium generale van de Middeleeuwen, is van belang, omdat zij
idealiserende voorstellingen omtrent een breedgeoriënteerd universitair
onderwijs in de Middeleeuwen tegenover een steeds verdergaande
specialisatie heden ten dage kan corrigeren.
(G. P. J. Bannenberg - Organisatie en bestuur van de
middeleeuwse universiteit. Nijmegen, 19^3).

De splitsing der vroegere artes liberales in de zogenaamde a- en bfaculteiten is minder een gevolg van voortschrijdende specialisatie in de
wetenschap dan van een uiteenlopen van de wetenschappelijke interessen en van een kloof in de Europese geesteswereld.
ш
Het verdient aanbeveling te overwegen, in hoeverre bij het optrekken
van universitaire gebouwen de organische eenheid tussen de faculteiten
gesuggereerd en zelfs hersteld kan worden.
IV

Het leven van Niels Stensen (1638-1686) leert, dat strikt empirische
beoefening van de medische wetenschap en de natuurkunde tot diepere
religiositeit kan inspireren.
(G. Scherz - Niels Stensen. Wurzburg, 1962).
V

Dat pedellen niet meer, zoals in de zeventiende eeuw te Padua dikwijls
voorkwam, de doctorsgraad verwerven, moet ten dele toegeschreven
worden aan voortschrijdende specialisatie bij allen, die in de universitaire
wereld werkzaam zijn.

VI

Niet alleen de roem van het Paduaanse Studium bracht vele Nederlanders in de zeventiende eeuw ertoe te Padua te promoveren; na de
oprichting van de zogenaamde collega veneti speelde ook de vaderlandse
deugd van zuinigheid een rol mee.
(J. J. Poelhekke - Nederlandse leden van de Inclyta Natio
Germanica Artistarum. In: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, deel xxxi).

VII

Het valt te betreuren, dat de Congregano de Auxiliis, ingesteld in 1^98
om aan strijdvragen binnen de katholieke kerk betreffende de genadeleer
een einde te maken, zonder tot overeenstemming te komen in 1607 is
opgehouden te bestaan.
VIII

De aanklacht, door de Dominicaner missieprefect in 1686 uit Maastricht
te Rome tegen Hugo Franciscus van Heussen uitgebracht, namelijk, dat
deze zogenaamd omwille van de hereniging calvinistisch klinkende
stellingen aanhing, wekt bevreemding, gezien het beroep dat Van
Heussen bij de verdediging van zijn Theses Laureae te Leuven in 1678
tegenover de aanhangers van de gratia ancilìans had gedaan op hetgeen in
de Congregatio de Auxiliis hierover was gezegd.
(E. M. R. van Kessel-Schulte - De student Hugo Franciscus
van Heussen. Doctoraal-scriptie, 1963).

IX

De merkwaardige en verwarrende wijze, waarop in de Vaticaanse Bibliotheek onderscheid gemaakt wordt tussen Paesi Bassi, Belgio en Olanda,
duidt op een gebrekkig en verouderd inzicht in de geschiedenis der
Nederlanden.
χ

De burgerij der stad Deventer nam in de eerste helft van de veertiende
eeuw voornamelijk in aantal toe door immigratie uit de directe om
geving, ofschoon ook het aantal immigranten uit Westfalen aanzienlijk
was.
XI

De grondslag voor de moraal-filosofie van Paolo Parüta (1540-1598) is de
eenheid van de menselijke natuur; zowel bij de beoefening der deugd als
bij het streven naar geluk moet recht gedaan worden aan deze eenheid.

met name als eenheid van de twee wezensbestanddelen der menselijke
natuur: het geestelijke en lichamelijke.
XII

De uitgave van het Liber Confraternitatis Beatae Матіае de Anima de Urbe,
Romae MDCCCLXXV, voldoet niet aan de wetenschappelijke en practische
eisen, die aan een dergelijk werk gesteld mogen worden.
XIII

De traditionele opvatting betreffende het huisje van Loreto, dat namelijk
per mezzo degli Angeli naar Italië zou zijn overgebracht, behoeft niet betwijfeld te worden, ofschoon het zin heeft na te gaan, of onder Angeli
niet een familienaam verstaan moet worden.

Stellingen behorende bij P. J. van Kessel, Duitse studenten te Padua
Nijmegen 1963

