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Michael Servet

Na alle lof op Calvijn in het Calvijn-jaar is er gelukkig ook nog aandacht

voor Michael Servet’s terechtstelling en Calvijn’s aandeel daarin, dankzij

dr. Frans van Stam, zie RD 20-12-2011, niet als mosterd na de maaltijd,

maar om ons allen een zo objectief mogelijk beeld te laten vormen, van

wat zich afspeelde tijdens de reformatie. Voor velen kan deze informatie

schokkend zijn, maar daarom mag ze ons niet worden onthouden. We

hebben er recht op te weten hoe de reformatoren handelden en wandelden.

Ter aanvulling van het artikel van Frans van Stam, nog de hierna

volgende gegevens, om de lezer een zo compleet mogelijk beeld te

verschaffen. De vraag wat Servet in Genève had te zoeken, dient nadere

toelichting. Servet had zich naar het ‘hol van de leeuw’ begeven, waar

met Calvijn’s toestemming in de jaren 1542-1546 57 doodvonnissen en

76 verbanningen waren uitgesproken. Toen de pest in Genève uitbrak

zocht Calvijn de oorzaak in mensen, die een zalf zouden maken met

daarin uitwerpselen van de duivel. Zij zouden daarmee handvaten van

deuren ingesmeerd hebben, en daardoor de pest hebben verspreid. Zij

werden ‘pestzaaiers’ genoemd. Tussen 17-02-1545 en 15-05-1545 werden

er 34 terechtgesteld (zie dr. N. J. Hommes ‘Misère en grootheid van

Calvijn, en O. Pfisters ‘Calvijn’s ingrijpen in de heksenprocessen’). Op

Calvijn’s advies aan de Raad van Genève werd aan de beul opdracht

gegeven eerst de vrouwelijke perstzaaisters de handen aftehakken. Calvijn

stemde in met deze afschuwelijke massa-executies.  

In de Raadsprotocollen van Genève 19-11-1545 staat dat Calvijn en zijn

collega-predikant J. Bernard zich beijverden de gerechtigheid toe te

passen op misdadigers (tovenaars) om dit ras met wortel en tak uit te

roeien, op grond van Exodus 22:18. 

Op zondag 13-08-1553 begaf Servet zich onder een preek van Calvijn in

de Madeleine-kerk, die hem herkende en gevangen liet nemen. Calvijn

schreef in een brief aan Farel (W. de Zwart ‘Calvijn in het licht zijner

brieven’) het volgende: ‘Toen men hem (dat is Servet) herkende, meende

ik hem te moeten vasthouden’. In een andere brief schreef Calvijn: ‘Hij

(Servet) is het, over wien reeds toen een waardig man het oordeel velde,
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dat hij (Servet) verdient in stukken gescheurd te worden. Hij (Servet)

kwam bij ongeluk hier naar Genève, en de Fiskaal liet hem, door mijn

toedoen, in hechtenis nemen’.  

Servet werd daarna aan de Raad van Genève overgedragen, die advies

inwon bij de Gereformeerden van Zwitserland. Zij oordeelden dat Servet

moest sterven, en daarbij legde de Raad zich neer. De historicus F. Klein

schrijft in ‘Biografie van Theodorus Beza’ het volgende: ‘De veroordeling

van Servet is niet aan Calvijn alleen toe te

rekenen, maar aan het Geneefse en heel het

Zwitserse protestantisme. Ketters waren in

hun ogen des doods waardig, en men dacht er

God mee te dienen door hen het leven af te

nemen’. Calvijn’s aandeel aan de marteldood

van Servet is niet te ontkennen, noch te

vergoelijken. Dr. C.J. Wijnaendts Francken

in ‘Michael Servet en zijn marteldood’

schrijft het volgende: ‘In het doodvonnis van

de Franse Inquisitie over Servet, nadat Servet

ontsnapt was uit de gevangenis, wordt Jehan

Calvin bedankt voor zijn hulp en

medewerking’. Calvijn had namelijk strikt

vertrouwelijke brieven van Servet aan de

Inquisitie afgegeven, en was deswege -volgens verschillende

onderzoekers- hierdoor de indirecte bewerker van de aanklacht tegen

Servet bij de Franse Inquisitie. 

Calvijn had eens aan Farel geschreven: ‘Hij (Servet) biedt aan hier te

komen, maar ik wil hem mijn woord niet geven, indien hij kwam, zou ik

nooit dulden, dat hij levend vertrok, etc’, (Opera Omnia VII, 283).

In de gevangenis kreeg Servet vervolgens een onmenselijke behandeling,

zie dr.Walter Nigg ‘Tragiek en Triomf van het geweten, p.332'. De taal

tegen Servet van de andere reformatoren (de zielenherders van die tijd)

was al even grof. Bucer zei dat men Servet de ingewanden uit het lijf

moest rukken. Bullinger schreef dat bijna alle hervormers het met Calvijn

eens waren. Melanchton en anderen feliciteerden Calvijn met de executie

van Servet.  Calvijn had nog wel gevraagd aan de Raad om een milde
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   Servet op de brandstapel

dood van Servet. De Raad bezegelde het doodvonnis, "aangezien bewezen

was dat Servet zich schuldig had gemaakt aan schrikkelijke lasteringen

tegen de Heilige Drie-eenheid, etc. .... zo besluiten wij, burgemeesters en

rechters dezer stad, die ambtshalve geroepen zijn, om de kerk Gods voor

scheuring en verleiding te bewaren, en de christenheid van zodanige pest

te bevrijden, dat gij, Michael Servet, gebonden naar de Place Champel

gevoerd, aan een paal geklonken, en met uw boek tot as verbrandt zult

worden, tot waarschuwing van alle Godslasteraars". (P.A. de Roover ‘De

strijdende kerk, deel 4 p.203).  

Farel had aan Calvijn geschreven dat men op harde wijze met Servet

moest afrekenen, zodat niemand meer de moed zou hebben nieuwe

leerstellingen te verkondigen. Farel begeleidde Servet naar de brandstapel

en probeerde hem nog van zijn ‘dwaling’ te bekeren. Servet antwoordde

Farel niets op al zijn vragen.  

Op de plaats van executie vermaande Farel nog de volksmenigte dat men

hier voor zich het levende toonbeeld zag van een ketter die door de macht

van de duivel werd vastgehouden. "Deze man, zei hij, is een geleerde man

van naam en hij meende wellicht juist te handelen. Maar nu heeft de Satan

hem gegrepen, en ulieden kan hetzelfde overkomen!" 

T o e n  de  be u l  me t  z i j n

voorbereidingen begon, fluisterde

Servet met trillende stem: "O God,

o God!"

Waarop Farel hem toesnauwde:

"Heb je niets anders te zeggen?"

Meer dan een half uur duurde de

doodstrijd van Servet, omdat men

geen droog hout had uitgekozen,

maar expres half groene takken die

slecht vlam wilden vatten. Dan zou

het schouwspel langer duren! En

daar stond Nota Bene  Farel als

zielenherder bij!

Terwijl Servet ondraaglijke pijnen
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leed, stootte hij nog enige kreten uit als: "Jezus, zoon van de Eeuwige

God, erbarm U mijner!"

Daarmee betuigde Servet dat hij als heldhaftige martelaar van 42 jaren

oud tot aan zijn laatste doodssnik vasthield aan zijn geloof! Over dit

tragische lot van Servet schreef Guus Kuijer een inzichtelijk boek: ‘Het

doden van een mens’, een aanrader. 

Men heeft Calvijn verweten dat hij Servet aan de openbare vijanden van

Christus -als aan wilde dieren- had voorgeworpen. Calvijn ontkende dit

categorisch. Uit de processtukken blijkt echter wel degelijk Calvijn’s

aandeel door zijn handgeschreven brieven. Kardinaal Tournon

schaterlachte toen hij Calvijn’s brief met Servet’s vertrouwelijke brieven

ontving en zei dat deze processtukken onbetaalbaar waren!

Calvijn had zelf in zijn eigen ‘Voorschriften’ uit 1542 gesteld dat

verbranding van ketters voor Genève verboden was. Hij nam dus in

Servet’s geval een loopje met zijn eigen voorschriften. Servet had zijn

rechters om een zachtere dood gevraagd, nl. door het zwaard. Dat verzoek

was afgewezen. Ook Calvijn heeft de Raad niet gewezen op zijn eigen

‘Voorschriften’. 

Volgens oud-premier Balkenende in het dagblad Trouw: "Een van de

kernpunten in het denken van Calvijn is de éigen verantwoordelijkheid’

ten opzichte van God voor zijn eigen keuzes en gedrag". 

Had Calvijn zijn eigen verantwoordelijkheid maar opgenomen en was het

maar bij Servet gebleven.  Maar nee, Jean Valetin Gentilis werd net als

Servet op aandringen van Calvijn opgesloten en zou ook ter dood zijn

veroordeeld, mits hij niet slimmer was geweest dan Servet, door te

herroepen. Calvijn had ook Boniface Conte laten gevangennemen omdat

hij zijn hond naar hem (Calvijn) had genoemd. En Jaquet Gruet werd in

1547 gemarteld en onthoofd omdat hij Calvijn een huichelaar had

genoemd.   

Calvijn had een moeilijk en ontvlambaar karakter, en dat speelde hem

parten. Hij kon in woede en verontwaardiging uitbarsten en razend

worden (volgens Busser en vele andere historici, Calvijns Urteil, p.123).
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     Zilveren medaille ter nagedachtenis aan Servet vanwege zijn ontdekking van de

kleine bloedsomloop 

Na het vonnis over Servet barstte er een golf van verontwaardiging los

tegen Calvijn. Daardoor verloor hij zijn zelfcontrole en werd razend van

woede. Dan valt hij Servet aan met zulk een felheid, en stelt dat: "Men

verdedigt zijn geloof niet door een mens te verbranden, maar veeleer door

zichzelf er voor te laten verbranden."

Wij zouden zeggen dat, indien Calvijn een goed voorbeeld had willen

geven en zijn geloof had willen tonen,  hijzelf op de brandstapel had

moeten klimmen, in de plaats van Servet! Dan zou dit één der grootste

menselijke offers geweest zijn die ooit aan de wereld zou zijn getoond!

Welk een roem zou Calvijn dan aan de hervorming hebben toegevoegd!

Maar nee, in zijn strijdschriften noemt Calvijn Servet dikwijls een nebulo

(vuile hond) en giftig beest. Wel bekende Calvijn aan Bullinger in een

brief 22-2-1554, dat hij deze woorden in een tumultstemming had

geschreven.

Calvijn had veel last van driftduivels, volgens diverse historici, en dat is

zeer zeker het geval geweest bij de strijd tegen- en de moord op Servet.

Calvijn onderkende zijn lastige karakter wel, en zag dit als zijn

boezemzonde, als verzoekingen van de duivel. Evenwel is Calvijn niet

geweest als David. David was eveneens een moordenaar, maar toonde

diep berouw na zijn wandaad. Calvijn heeft nooit enig berouw getoond,
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zover bekend is. Luther

toonde ooit wél diep berouw

e n  z e g t  i n  z i j n

‘Tafelgesprekken’: ‘Ik heb

Münzer doodgeslagen. Zijn

dood rust zwaar op mij. Ik

moest het doen, omdat hij

Christus wilde doden’. 

Het protestantisme heeft in

haar geschiedenis, zover wij

weten, slechts één brandstapel

opgericht, waartoe Calvijn

aanleiding had gegeven en waarvoor Calvijn verantwoordelijk moet

worden gesteld. Dat was er één teveel! Helaas. Calvinisten hebben in

1903 op de plaats waar de brandstapel rookte, een steen der verzoening

opgericht. Het feit ligt er en is onuitwisbaar! Gedane zaken nemen geen

keer!

En wat nu? Wij behoeven momenteel niet meer bang te zijn voor

brandstapels. Het godsdienstige ‘terrein’ is veilig genoeg om de discussie

rond de drie-eenheid te hervatten. Zouden wij ons momenteel wél

‘broederlijk’ kunnen buigen over de grote vragen die Servet aan de

reformatoren voorlegde, waarmee zij kennelijk geen raad wisten, dan door

ze af te wimpelen en de vragenstellers te laten vermoorden door de staat?

Zijn wij momenteel in staat een totale reformatie tot een goed einde te

brengen? Dat lijkt een utopie. 

De R.K.-theoloog uit Zwitserland professor Hans Küng, zie RD 6-3-2003,

vindt dat hervormingen van de Rooms Katholieke kerk door de top op alle

mogelijke manieren worden tegengewerkt, zelfs door de paus. “Vrijheid

van theologisch onderzoek wordt onmogelijk gemaakt, en discussie is

onmogelijk.  De Roomse curie verzet zich tegen elk dreigend

machtsverlies. Veel dogma’s zijn na de 11e eeuw ingevoerd en zijn

strijdig met de eigen geschiedenis der R.K. kerk. Het hiërarchisch

kerkmodel is niet het oorspronkelijke katholieke. Er is veel veranderd in
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 Eén van de vele boeken over

de moord op Servet

de R.K. kerk, maar niets in de machtsstructuur van het ambt”, aldus

Küng. 

En hoe staan de zaken er voor in het protestantse kamp?

Servet was door het lezen van Melanchtons boeken erop attent gemaakt

dat Paulus er niet aan had gedacht, zoals de leer van het concilie van

Nicea 325 dat stelde, om over de geheimen

van een drie-eenheid, de aard der

vleeswording van de Zoon, of over de wijze

van de schepping te filosoferen. "Toen hebben

wij Christus verloren", klaagde Servet.

Servet was hierdoor op het zoekspoor gezet en

zocht in de Bijbel tevergeefs naar het woord

"drie-eenheid".

Als twintigjarige knaap trok hij ten strijde

tegen de in zijn ogen dwaling der

drie-eenheid. "God zal eenmaal aan al die

beuzelarijen der wijsgeren een einde maken",

aldus Servet. 

Zal God dit ons in onze tijd (anno 2012) laten

uitvoeren? Zijn wij daartoe in staat? 

Zoals wij zagen was het in de tijd der reformatie niet alles rozengeur en

maneschijn. Melanchton klaagde dat al het water van de Elbe niet genoeg

was om zijn tranen voort te brengen over de misères die de reformatie

veroorzaakte. Immers, Zwingli en zijn volgelingen greep de Anabaptisten,

bond hen in  zakken en verdronk hen in het meer van Zürich.

Zwingli beschuldigde Luther van de duivel bezeten te zijn. Luther was

weer verheugd te horen dat Zwingli in een gevecht gestorven was.

Onderling hebben de Reformatoren elkaar soms goed de oren gewassen.

Luther zei van Calvijn en Oecolampadius dat het heersers waren met

corrupte harten, in-duivels, door-en-door duivels. Bucer zei van Calvijn

dat hij een slechte hond was, dat hij gek was. In 1527 werd in het Genève

van Calvijn James Gruet gearresteerd voor Godslastering en daarna

terechtgesteld. In 1555 werden de dronken gebroeders Comparet, die door

Calvijn als Libertijnen werden bestempeld, geëxecuteerd, waarna stukken
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van hun lichamen aan de stadspoorten werden genageld. Met Calvijn’s

toestemming zijn de broers gepijnigd en daarna gedood.

Calvijn schreef zelfs een boek met de titel: “Verdediging van het

orthodoxe geloof ...... dat men ketters met het zwaard te lijf moet gaan”.

Calvijn baseerde zijn geloofsvervolging op fragmenten uit het O.T. De

Wet der tien geboden ‘Gij zult niet doodslaan’ (moorden), achtte hij niet

van toepassing op ketters, ook niet op geloofsbroeders die hem in de weg

stonden. Mogen wij dit Calvijn niet aanrekenen omdat hij een groot werk

der reformatie zou hebben gedaan? De grote rechtsgeleerde Pierre Boudin

ten tijde van Calvijn vond de gevangenneming van Servet door Calvijn

volslagen wederrechtelijk. Volgens hem had Calvijn niet zelf het recht om

strafvervolging in te stellen op grond van religieuze strijdvragen. Men liet

zelfs alle bezittingen van Servet

verbeurd verklaren, nog voordat er

een vonnis was uitgesproken! Over

rechtsverkrachting gesproken! 

Opvallend dat men in die tijd

professor Andreas von Bodenstein

(Karlstadt) niet op de brandstapel

heeft gebracht vanwege zijn

terugkeer tot de sabbat op zaterdag,

en zijn bezwaren tegen de clerus. Zo

zijn er wel meer werkwaardige

voorvallen te noemen uit de tijd van

de reformatie. Nu begrijpen wij de

klacht van Jodocus van Lodensteyn

(17e eeuw) beter, namelijk dat de

reformatie wel een nieuwe kerkvorm was, welke zich als lichaam zónder

geest had gevormd. 

Wanneer wij het doen en laten der reformatoren terugplaatsen naar de tijd

van de Apostelen, met de vraag of zij eveneens elkaar de felste verwijten

gaven inzake geloofsvragen, en ook andersdenkenden lieten doden,

krijgen wij het antwoord uit de Bijbel dat zulks onder hen niet plaatshad.
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Monument voor Servet te Champel.

Wanneer wij het gedrag der reformatoren verplaatsen naar ónze tijd,

moeten wij toegeven dat de

intolerantie nog steeds heerst, maar

dat er geen sprake is van het doden

van andersdenkenden. Er hebben

zich nog wel tijdens de diverse

kerksplitsingen ongeregeldheden

voorgedaan, maar daar bleef het bij.

Er rookten geen brandstapels.  Dit

zou ons moeten aansporen om meer

n a a r  e l ka a r  t e  l u i s t e r e n ,

onbevooroordeeld en zo objectief

mogelijk, om de waarheid te zoeken

en te dienen. Met de bereidheid om

aantoonbare onjuistheden los te

laten. Dát zou wáre religie zijn.

Rel igare betekent :  opnieuw

verbinden. Daar stamt niet het

woord religie vanaf. Religie komt

van religiosus, dat betekent zoveel als ‘nauwgezet’ en ‘zorgvuldig

gedrag’. Religare betekent echter óók: het losmaken van een zelfopgelegd

juk. En dat is nodig, zeker nu wij gezien hebben dat de reformatie niet alle

zelfopgelegde jukken heeft weten af te werpen. Religie zal voor ons

slechts levende werkelijkheid worden, wanneer alle grond onder ons

wegzakt in verbrokenheid des harten en alle jukken ons ontvallen, zodat

God ons een ‘hand’ kan toereiken waardoor wij ons met Hem zullen

verbinden, zodat wij ons vervolgens in nauwgezette zorgvuldigheid

gedragen naar Zijn wil en verbond.     

P.F.v.d.Meer Sr. (Bovenstaand artikel is verzonden naar het

Reformatorisch Dagblad, met verzoek om plaatsing.)

 

Servet’s leven

Servet was uitermate leergierig en dook er als een hazewindhond in om

alles aan de weet te komen. Servet studeerde aanvankelijk rechten, later

wiskunde en geneeskunde, met godgeleerdheid erbij. Servet was een

geniale geest, een diepdenker. Amper twintig jaren oud trok hij met zijn

10      Michael Servet gerehabiliteerd       (deel 1)       No. 610

geschrift over de "dwalingen der drie-eenheid" naar Zwitserland. Helaas

vond hij bij de hervormers geen ingang, ook niet bij Melanchton.

Zijn stellingen tegen de Luthersen werden hem eveneens niet in dank

afgenomen. Men vond wel enige mooie uitspraken in zijn werken, maar

verder vond men hem uitermate ketters.

Enkele van Servet’s  mooie stellingen luiden als

volgt:

"Ieder die op de roepstem Gods boetvaardig en

gelovig is geworden, is van stonden aan een burger

in het Koninkrijk der hemelen, een priester en

koning met Jezus Christus; hij is behouden.

In het rijk van Christus is de poort, waardoor gij

ingaat het geloof, het doel het eeuwige leven, en de

weg daarheen niets dan liefde.

Och, of men toch altijd Christus in het aangezicht

kon aanschouwen. Wilt gij Christus persoonlijk

liefkrijgen, dan moet ge Hem nader treden, dan

wanneer gij alleen aan Hem gelooft.

Gods gehele natuur en wezen spiegelen zich af in Christus; niet slechts

een deel van Christus is van goddelijke natuur.

Door vrije liefde leggen wij ons in de schoot van Christus neder en

worden wij vervuld en doordrongen met de adem Zijns geestes".

Servet spaarde in zijn geschriften en woorden niets en niemand, maar

stevende lijnrecht en soms onbehouwen op zijn doel af.

Melanchton heeft wel heel veel in Servets geschriften gelezen, maar zag

dat hij met de andere hervormers in conflict zou komen als hij Servet zou

bijvallen, dus viel hij Servet af.

Servet ging echter voort, al worstelend, zoals alle grote geesten, met

onoverkomelijke bezwaren, maar ontwikkelde zich daardoor juist te

vaster.

Gedreven door een onverzadigbare dorst naar kennis studeerde hij nacht

en dag. Over geneeskunde schreef hij een boek dat binnen korte tijd een

vijfde druk zag, waarin hij o.a. de kleine bloedsomloop beschreef.
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Daarnaast gaf hij een nieuwe Latijnse vertaling van de Bijbel uit, voorzien

met kanttekeningen, waaruit zijn gezonde kijk op de Schrift blijkt. Verder

bestudeerde hij de Koran en Rabbijnse literatuur. Hij erkende slechts één

Meester te hebben, namelijk Christus, die hij alleen wilde volgen. Dus

kwam hij in tegenspraak met allen die naast Christus nog allerlei oude en

nieuwe leringen wilden handhaven. De Openbaringen aan Johannes was

zijn lievelingsgeschrift. Soms sloeg zijn geestdrift over in geestdrijverij,

en kon hij vlijmscherp uitvallen.

Bij zijn grote geleerdheid had hij te weinig mensenkennis en klopte

daarom dikwijls bij de verkeerde personen aan om gehoor.

Calvijn wimpelde het veelal af wanneer Servet hem met al te lastige

vragen bestookte, door hem te schrijven: "De Heere geve u uwe

waanwijsheid af te leggen, opdat gij u een nederig leerling der waarheid

(van de kerk) moogt betonen".

Servet was door niets tegen te houden en vond uiteindelijk voor zijn boek

een uitgever. Servet had al zijn gedachten neergeschreven in een boek, de

Restitutio of wederoprichting van het Christendom. De slotsom van dit

boek wordt door hem zelf omschreven:

"Al wie in waarheid geloofd dat de Paus de Antichrist is, zal ook geloven

dat de pauselijke Drie-eenheid, kinderdoop en verdere sacramenten van

het pausdom, leringen der duivelen zijn.

O Christus Jezus, Zoon van God, lankmoedige Verlosser, die zo dikwijls

uw volk in noden hebt bijgestaan, verlos ons ellendigen van deze

Babylonische gevangenschap van de Antichrist, van zijn geveinsdheid,

dwingelandij en afgoderij. Amen".

En hiermede haalde Servet het oordeel van de Roomse én Protestantse

kerken op zijn hals, die in deze leerstukken geloofden als "eeuwige

waarheden".

Beluister in een hoorspel het leven van Servet:

http://www.krux.nl/holyshit/stamboom/stamboom_output.php?zoek=afl&

afl=11

Koos van der Merwe uit Zuid Afrika schrijft in zijn boek op p.402 dat,

toen Luthers boek verscheen ‘De Joden en hun leugens’, de joden
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beseften dat zij uitgeroeid zouden worden. De joden namen toen één van

hun geleerde mannen, namelijk Jean Cohen, of Cauvin, later Calvijn, om

de reformatie op een zijspoor te rangeren.  Met de joodse geldmacht van

die dagen achter zich heeft Calvijn zich in alle ijver en vrijheid dienstig

kunnen maken voor de joden. Luther heeft zich drie jaren moeten

verbergen op het kasteel de Wartburg, terwijl Calvijn geen dag heeft

moeten vluchten voor zijn leven.. Eén persoon uit de top der illuminati is

vermoord nadat hij bedankt had als lid en bekend had gemaakt dat Calvijn

de reformatie op een zijspoor moest zien te plaatsen, ten beste voor de

joden. Het Calvinisme is dan ook een joods product, wat tegen de wil en

principes van de ware God ingaat, aldus van der Merwe. 

Dit werpt een ander licht op het gehele gebeuren van de reformatie, wat

tot nog toe niet door iemand in die zin naar voren is gebracht. Wij zullen

er wel terdege rekening mee dienen te houden dat zich de reformatie van

Calvijn afspeelde tegen deze achtergrond. Hou er wel rekening mee dat

het niet om het échte Israël volk gaat, noch om de ware Judahieten, maar

om de joden die van Edom afstammen, de ingemengden, zoals in

Openbaringen 2:9 en 3:9 staat, die het liegen dat ze joden zijn. Het is

Ezau die zich vermomt als of hij Jakob is. 

Uit het Reformatorisch dagblad 

Michael Servet volgde een eigen weg, en nam risico’s 20-12-2011 20:02 |

Dr. Frans van Stam | reacties (0)  Michael Servet.  In de Franse stad

Vienne, hemelsbreed 20 kilometer ten zuiden van Lyon, valt altijd nog de

eeuwenoude ronde gevangenistoren te bezichtigen. Maar de muur rond de

binnenplaats van de gevangenis heeft moeten wijken bij een latere

uitbreiding.

En juist die muur heeft in de geschiedenis een bijzondere rol gespeeld:

een beroemd gevangene is ontsnapt door ervan af te springen. Uit oude

tekeningen blijkt dat het ging om een muur van 3 à 3,50 meter hoogte en

dat is niet mis.

De gevangene had om 4.00 uur in de ochtend de cipier gevraagd een

luchtje te mogen scheppen op de ommuurde binnenplaats. Hij had slecht

geslapen, vertelde hij. Hij liep in zijn nachtgewaad en daardoor wekte hij

geen argwaan. Maar eenmaal alleen op die binnenplaats trok hij dat uit en
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daaronder zat zijn gewone kleding. Hij klom op de muur, waagde de

sprong en brak niets. Aan de andere kant (nu ter hoogte van Rue de

Bourgogne 13) wachtte zijn knecht met een paard. Spoorslags is hij

ervandoor gegaan.

We hebben het over de spectaculaire ontsnapping van Michael Servet op

7 april 1553. Hij voerde toen in Vienne de schuilnaam Michael de

Villeneuve.

Veelzijdig

Geboren in Spanje, had Servet rechten gestudeerd in het Franse Toulouse.

Godsdienst en de Bijbel boeiden hem. Hij bezocht Italië waar hij, evenals

vóór hem Erasmus, een afkeer kreeg van de pracht en praal van het

pausdom. In 1530 was hij in het Duitse Augsburg waar toen de Rijksdag

gehouden werd. De protestanten begonnen aan die Rijksdag met

verwachting – ze stuurden de keizer drie belijdenisgeschriften toe. Maar

bij de afsluiting van die Rijksdag was er teleurstelling: er dreigde oorlog

te komen.

Servet zocht in die tijd toenadering tot het protestantse geloof, en bezocht

in Bazel de hervormer Oecolampadius. Met hem discussieerde hij over de

leer van de drie-eenheid. En het jaar daarop deed hij dit ook in Straatsburg

met de hervormers Bucer en Capito. Servet probeerde hen ervan te

overtuigen dat die leer drie afzonderlijke goden veronderstelt en dus in

strijd is met de Bijbel, die één God kent.

In 1531 publiceerde Servet een boek onder de titel: ”De dwalingen van de

drie-eenheid” en in 1532 een ander onder de titel ”Dialogen over de

drie-eenheid”. Het bijzondere van zijn opvatting is dat hij Christus als een

(tijdelijke) verschijningsvorm van de ene God ziet.

Hierna vertrok hij naar Frankrijk, waar hij leefde onder de schuilnaam

Michael de Villeneuve (naar zijn geboorteplaats in Spanje: Villanueva,

zo’n 200 kilometer ten westen van Barcelona) om arrestatie te

voorkomen. Hij wist dat kritiek op de leer van de drie-eenheid

levensgevaarlijk was.

Palestina
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In Lyon hielp hij een aardrijkskundig standaardwerk uit de oudheid van

Ptolemaeus uit te geven. Hij plaatste daarin eigen, kritische opmerkingen.

Bijvoorbeeld dat Palestina niet gezien moest worden als een aangenaam

en vruchtbaar land, maar vol lag met keien en een ernstig tekort aan water

kende. Hij had dit gehoord van kooplieden die erdoorheen getrokken

waren.

Daarna werkte hij in Parijs, waar hij onder leiding van de Vlaming

Vesalius de lichamen van terechtgestelde misdadigers ontleedde. Zulke

anatomische onderzoekingen brachten de medische kennis vooruit, maar

waren verdacht. Ook publiceerde hij in Parijs een boek over de invloed

van sterren en planeten op het dagelijkse bestaan.

Enkele jaren later verbleef hij in het al genoemde Vienne. Hij genoot daar

als lijfarts van de aartsbisschop aanzien, en niemand kende zijn eigenlijke

naam. Begin 1553 publiceerde hij opnieuw een boek, ”Herstel van het

christendom”, opnieuw over de drie-eenheid, maar nu veroordeelde hij

ook de kinderdoop – een ander gevoelig onderwerp. Over dit boek had hij

met Calvijn gecorrespondeerd, maar Calvijn had de discussie afgebroken.

Arrestatie

Zijn schuilnaam beschermde hem in Vienne, maar desondanks werd hij

op 16 maart 1553 aan een streng verhoor onderworpen. Men wilde weten

of hij ketterse denkbeelden koesterde. Hoe was die verdenking ontstaan?

Een reconstructie leidt naar een gebeurtenis een klein jaar eerder. Op 1

mei 1552 waren in Lyon vijf jonge aanstaande predikanten gearresteerd.

Zij waren op doorreis. Opgeleid aan de School van Lausanne door Pierre

Viret waren zij, met steun van Calvijn, op weg naar Frankrijk om de daar

ontluikende protestantse gemeenten op te bouwen. In Lyon hadden zij hun

mond nog niet opengedaan of zij zaten al vast. Later bleek dat tijdens hun

reis vanuit Zwitserland een spion zich bij hen had gevoegd, en die had

hen uitgehoord en aangegeven.

Hun situatie leek niet bij voorbaat hopeloos. Vanuit protestantse centra

werd druk uitgeoefend om hen vrij te krijgen. Verzoeken om gratie

bereikten zelfs de Franse koning, en die toonde zich niet geheel

afwijzend. De man die in het proces de leiding had, wist echter van geen
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wijken. Zijn naam was Matthieu Ory. Als inquisiteur in Frankrijk bezat

hij uitgebreide volmachten. Negen maanden later leek de terechtstelling

van de vijf nog slechts een kwestie van tijd.

En toen ineens deed zich een nieuwe mogelijkheid voor. Een zekere

Guillaume de Trie, een vooraanstaand koopman en overtuigd protestant in

Genève, schreef aan een room-katholieke neef in Lyon een brief waarin

hij zijn verbazing uitsprak over het feit dat de

rooms-katholieke autoriteiten in Lyon zo veel

werk maakten van de veroordeling van vijf

jonge protestanten terwijl ze een notoir ketter

zijn gang lieten gaan.

En daarop onthulde De Trie dat De Villeneuve

niemand anders was dan Servet, die de

drie-eenheid bestreed en de kinderdoop „een

diabolische uitvinding” noemde. Enige

bewijzen voegde De Trie bij zijn brief. Het is

duidelijk dat deze brief bedoelde de aandacht

van de inquisiteur af te leiden van de vijf

studenten naar Servet.

En het leek te werken, want De Villeneuve werd aan het eerde genoemde

verhoor onderworpen. Met de hem eigen charme wist Servet zich er

echter uit te praten. Daarop ging er via de genoemde neef in Lyon een

nieuwe brief naar De Trie in Genève met het verzoek om aanvullend

bewijs. De Trie leverde dat, en op 4 april werd Servet opnieuw

gearresteerd.

Het was Servet algauw duidelijk dat hij geen enkele kans maakte. Hij

beraamde zijn ontsnapping, die op de vroege morgen van 7 april gelukte.

Toen het bericht van Servets ontsnapping bekend werd, wisten Calvijn en

zijn vrienden dat het gedaan was met de vijf studenten. Op 16 mei zijn zij

in Lyon op de brandstapel terechtgesteld.

Calvijn

De eigenlijke schrijver van die brieven van De Trie was Calvijn. Het voert

te ver om dit hier aan te tonen, maar het is evident. Calvijn blies daarmee
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het pseudoniem van De Villeneuve op, in een poging vijf jonge mensen

het leven te redden. Maar valt hem dit verwijten? In tegenstelling tot

echte ketterjagers, die zich nogal eens op hun successen wilden beroemen,

heeft Calvijn nooit willen praten over de misschien wel té ingenieuze

opzet om de inquisiteur Ory een andere, veel vettere kluif voor te houden.

Het zou echter allemaal nog erger worden.

Vier maanden lang leek Servet van de aardbodem verdwenen. En toen, op

13 augustus, dook hij op in Genève! Dat gebeurde in een tijd dat

tegenstanders van Calvijn diens positie daar vergaand hadden

ondergraven. Hij heeft toen zelfs overwogen de handdoek in de ring te

werpen. En daar kwam Servet nog eens bij, een geducht theoloog die de

aanval op hem kon openen op punten waarop kritiek gemakkelijker te

leveren is en sneller gehoor vindt dan een evenwichtig betoog.

En wat had Servet in Genève te zoeken? Hadden de rooms-katholieke

autoriteiten in Lyon en Vienne misschien het opzetje doorzien en hem

met Servet opgezadeld? Op 17 juni 1553 was Servet bij verstek ter dood

veroordeeld in Vienne. Het laat zich raden dat als Genève Servet zou laten

lopen, rooms-katholieken dit als argument tegen de Reformatie zouden

gebruiken.

Extra deuken

Maar er loerde ook nog een ander gevaar: hadden Calvijns tegenstanders

in Genève misschien afspraken met Servet gemaakt om zijn prestige extra

deuken te bezorgen? Calvijn kon het zich eenvoudig niet veroorloven om

het initiatief te verliezen. Hij formuleerde beschuldigingen tegen Servet,

waarop het stadsbestuur Servet liet arresteren. Calvijns aanklachten waren

vooral theologisch van aard. Maar het duurde niet lang of het stadsbestuur

nam het proces over.

Calvijn was daar niet bij. Hij bezat nog geen burgerrecht in Genève, dat

zou hij pas met de Kerst van 1559 krijgen. En Genèves officier van

justitie gooide het al spoedig over een geheel andere boeg. De

drie-eenheid kwam wel aan de orde, maar nauwelijks nog inhoudelijk.

Die aanklacht werd omgebogen naar de vraag of Servet naar Genève was

gekomen om onrust te zaaien. Ook werd geïnformeerd wanneer hij

precies door zijn eigen vader ontmand was (toen hij vijf jaar was,
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antwoordde Servet), en waarom hij geen huwelijk was aangegaan. Dit was

karaktermoord.

Er waren nog meer onsmakelijkheden. Zo was men in Vienne al bezig het

geld van Servet te verdelen en werd de raad van Genève gevraagd bij hem

te willen informeren of mensen in Vienne hem nog geld schuldig waren.

Servet weigerde daarop in te gaan en motiveerde deze weigering met uit

te spreken dat dan arme mensen die de rekeningen niet hadden kunnen

betalen daartoe met geweld zouden worden gedwongen.

Op 27 oktober werd het vonnis in Genève uitgesproken: „Wij,

burgemeesters en rechters in deze stad, (…) verlangend om de kerk van

God te zuiveren van een dergelijke infectie (…) veroordelen u (…) om

levend verbrand te worden.” Nog dezelfde dag is het vonnis voltrokken.

Opheldering nodig

Enkele zaken wachten nog op opheldering. Waarom heeft Calvijn nooit

verteld over de mislukte reddingspoging voor de vijf studenten? En

waarom heeft Servet zijn charme niet ingezet voor een milder vonnis? Het

omgekeerde gebeurde: tijdens zijn proces begon hij steeds driester Calvijn

aan te vallen alsof hij de risico’s daarvan niet achtte. 

(Tot zover het artikel uit het RD)

Tolerantie en Fanatisme

Tolerantie en Fanatisme is de titel van het boek, wat geschreven is door

H.J. Mispelbloem Beyer, met als ondertitel: Een studie over

verdraagzaamheid. Het is een gedocumenteerd en inzichtelijk geschreven

boek, waaruit wij enkele stukken citeren.

p.54: "Een even overtuigd aanhanger dezer vrije katholiciteit en even

humanistisch gezind als Erasmus, doch een strijdbaarder figuur dan deze,

is Sebastiaan Castellio. Oorspronkelijk sterk verbonden met Calvijn komt

hij in 1554 in verzet tegen de verbranding van Servet en schrijft onder de

naam Bellius zijn geschrift over het ketter-doden, dat gericht is tegen

Beza, die hiervoor vurig pleit en in zijn anti-Bellius het antwoord niet

schuldig blijft.      
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   Castellion

Onder aanhaling van uitspraken van Luther, Brenz, Erasmus, Calvijn,

Augustinus en anderen brandmerkt hij het ketterproces als onchristelijk.

Een man om het leven brengen is niet de leer beschermen, maar een man

doden. Met het woord en de overreding, niet met het zwaard zal men

opkomen voor wat men zelf als waarheid ziet. En waarom, zo vraagt

Castellio, worden de eigen zonden niet gestraft? Onomwonden durft

Castellio de betrekkelijkheid en subjectiviteit van het woord ‘ketter’ uit te

spreken: "Orthodoxie betekent doorgaans = mijn doxie : heterdoxie = de

mening van anderen’. Christus is geen

moloch, die menselijke slachtoffers op zijn

altaren eist. De oorzaak van alle ellende is

gelegen in de overweldiging der gewetens.

Hoe meer men echter de waarheid kent,

des te minder is men geneigd tot een

verdoemingsoordeel. (Dit heeft Luther, en

ook Calvijn met de andere reformatoren diep

in het hart moeten raken!)

Castellio’s werk geeft een zo uitgewerkt en

goedgedocumentee rd  be toog voor

verdraagzaamheid, dat men terecht kan

zeggen, dat hij de eerste principiële en

consequente strijder hiervoor is geweest, met

argumenten aan de bijbel en natuurrecht,

kerkvaders en algemeen-zedelijk besef ontleend. Het betoog wordt

bovendien gekenmerkt door een waardigheid, welke weldadig aandoet

tegenover de wijze, waarop Calvijn en Beza te keer gaan. Calvijn

schroomt niet Castellio een uitverkoren werktuig van de Satan te noemen.

Castellion vindt dat de enige wet, die eeuwig verdient te heten, de wet der

natuur is, gegrift in de bodem van ons hart".   

p.57: "Luther betoont zich aanvankelijk tolerant, want naar zijn oordeel

kan alleen God Heer zijn over de ziel en geen wereldlijke macht mag zich

mengen in de relatie tussen God en de ziel. Er is een ándere macht nodig

dan het geweld om een mens tot geloof te brengen en daarmede hebben de

vorsten niets te maken. Ketterij is een zaak binnen de gemeenten en het is

op zichzelf voor haar nog niet eens zo kwaad, dat er verschillende
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Maarten Luther

 Melanchton

opvattingen en sekten zijn. Laten de meningen

maar met elkaar in botsing komen. Hier moet

Gods Woord beslissen en indien dit niet

geschiedt, zal het de overheid zeker niet

gelukken al overstroomt zij de wereld ook met

bloed. Bovendien is er nooit een ketterij geweest,

waarin niet iets waars stak. (O zo, Calvijn en de

andere heren reformatoren, deze stelling van

Luther had u in uw oren moeten knopen, en in

uw hart moeten opbergen, zodat bloedvergieten

niet had kunnen plaatsvinden! PM)

 

Maar als Luther na enkele jaren niet op kan tegen Münzer en de zijnen,

dan voelt hij zich gedwongen de vorsten onderdanig te verzoeken hun

oproerige beweging te onderdrukken. ..... Een paar jaar later doet hij de

volgende stap en dringt er bij de overheid op aan, dat alle andere openbare

prediking wordt verboden - in hun kamers

mogen zij aanbidden en dienen, als zij willen

en zoveel goden zij maar willen.  En al

spoedig komt hij dan tot lekeninquisitie,

kerkvisitatie en ketterjagerij. ..... In 1529 volgt

de doodstraf voor ketters. Voor Luther en

Melanchton vormt het begrip ‘godslastering’

hiertoe de brug. Luther keurt Melanchton’s

besluit tot de doodstraf goed en voegt eraan

toe, dat het erg is om te zien, dat iemand

wordt gedood, maar dat het nóg erger is, dat

men de bediening van het woord bederft, de ware leer onderdrukt en het

overheidsgezag aantast. ....

Nog tien jaren later wordt het inquisitoriale leerproces ingevoerd". 

p 58: "Daar Calvijn zich geroepen acht, tot iedere prijs een Rijk van

heiligen op te richten ter verheerlijking van Gods majesteit, aanvaardt hij

het geweld in al zijn vormen om dit doel te bereiken. Dit betekent de

erkenning van het recht van burger- en godsdienstoorlogen en het

teruggrijpen op het oude testament. Tijdens zijn dictatuur in Genève heeft

hij minstens 400 tegenstanders ter dood laten brengen, de burgerij
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verontrust door de voortdurende actie van zijn geheime politie, kortom,

een schrikbewind uitgeoefend, waardoor geregeld ongeveer 1000 burgers

gevangen zaten. (als bron geeft de schrijver aan: Stefan Zweig "Castellion

contre Calvin’). De terechtstelling van Michel Servet - door Melanchton

een vroom en voor alle tijden gedenkwaardig voorbeeld genoemd - is het

symbool geworden van dit militante fanatisme.

Dat de spiritualistische vroomheid en een ondogmatische mentaliteit nog

geen absolute garantie betekenen voor een verdraagzame houding, wordt

bewezen door de gewelddadige uitbarsting van het apocalyptische

profetisme der wederdopers. Het streven van Hoffmann en later van

Bockelson om met geweld in Münster het Rijk der heilige der laatste

dagen op te richten, doet zien tot welk een agressief extremisme het

godsdienstige fanatisme kan leiden".  

Conclusie

Wij mogen God onze Schepper wel elke dag

uitbundig danken voor het feit dat er

vandaag de dag geen brandstapels meer

roken, want dan zouden wij, als critici van

de kerkelijke instellingen en dogma’s, als

eersten tot de brandstapel worden verwezen.

Het middeleeuws fanatisme moge dan

schijnbaar uitgedoofd zijn, maar het smeult

nog wel degelijk na in de meer orthodoxe

kringen van de christelijke kerken. Wie zijn

hoofd boven het maaiveld van de kerkelijke

gaarde uitsteekt, wordt op de één of andere manier wél geraakt door de

maaimachine van de clerus. Dat laat ons echter niet de moed ontnemen,

want zij weten dat ze hun langste tijd hebben gehad. Alles wordt nieuw!

Zie Micha 6:
8  Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u,

dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen

met uw God?


