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‘R

ed mij niet!’ Deze hartenkreet uit het gelijknamige lied van de Amsterdamse cabaretier Maarten van Roozendaal gaf beter dan welk
traktaat ook de dubbelzinnigheid aan van hoe vandaag in de Lage
Landen, en bij uitbreiding in het seculiere West-Europa, tegen religie wordt
aangekeken. De behoefte aan verlossing, in religieuze zin aangezegd, is ver
weg. Met zinnetjes als ‘laat je baard staan, zet een vreemde muts op, …’ worden
godsdienstige tradities in Van Roozendaals nummer afgeschilderd als ietwat
vreemde, oubollige relicten uit een magische tijd - relicten die maar niet uitgeroeid lijken te kunnen worden. Voor de westerse mens lijken zij van buitenaf
te komen, of minstens uit een ver verleden, waarvan het goed is daar eindelijk
vanaf te zijn.
Deze vorm van bijtende spot is natuurlijk niet nieuw. Ze doet denken aan de
vrijzinnige hoogleraar Pieter Smits die, geïnspireerd door Simon Vestdijk, uitriep dat hij in zijn persoonlijk leven niets kon met het offer van Christus aan het
kruis, dat hij wenste te stáán voor de gevolgen van zijn eigen daden. Hij besloot
met de onsterfelijke woorden ‘Geef mijn portie maar aan Fikkie!’
Zelfs Smits vond die satirische toonaard niet uit. In de periode van de
vroegste christenen werd ze het meest pregnant tot uitdrukking gebracht door
een anti-christelijke afbeelding uit de tweede of derde eeuw. Op de Palatijn in
Rome, waar ooit het Paedagogium stond, een school voor keizerlijke pages, is
graffiti aangetroffen met de afbeelding van een gekruisigde persoon met een
ezelskop. Daarnaast een persoon in gebedshouding. Het Griekse opschrift bij
dit alles luidde: ‘Alexamenos aanbidt zijn God’. Deze Alexamenos was wellicht
een christen die een vorming tot keizerlijk page genoot. Dat Jezus met een
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ezelskop werd verbeeld had te maken met het feit dat in het oude Rome het
heil niet verwacht werd van iemand die terechtgesteld was als een misdadiger.
Zo illustreren Van Roozendaal, Vestdijk en Smits, maar ook de onbekende
aanbrenger van de graffiti, hoe het christendom in de afgelopen millennia een
soort steen des aanstoots was en blijft. Maar het aanhoudende verlangen naar
een samenleving zonder of voorbij het christendom, verraadt tegelijk het voortbestaan ervan. Steeds weer blijken mensen op te staan die hun identiteit minstens gedeeltelijk laten bepalen door religie, al dan niet geïnstitutionaliseerd.
Onder hen jongeren die, against all odds, gefascineerd zijn door oude tradities;
onder hen ook heel wat ouderen, gekneed in sociale verbanden als kerken,
overzichtelijke dorpen, vakbonden en verenigingen voor wie de secularisering
en ontzuiling in de tweede helft van de vorige eeuw in ijltempo tastbaar werd.
Het verleden speelt altijd mee, ook in het heden en ook voor wie dit graag
anders had gezien. De Frans-Belgische schrijfster Marguerite Yourcenar merkte
al in 1980 in Les yeux ouverts op dat wie werkelijk het leven wil liefhebben, van
het verleden moet houden. De geschiedenis, stelde zij, is het verleden zoals dat
weet te overleven in ons menselijke geheugen. Dat maakt haar boeiend, altijd
anders en telkens weer relevant. Het maakt het ook steeds nodig haar opnieuw
onder de loep te nemen. Die noodzaak geldt onverminderd voor het verhaal van
een religieuze traditie, zoals het christendom, en voor de wijze waarop dit verhaal diep verweven is met intussen enkele duizenden jaren Europese geschiedenis.

***

I

n het handboek dat hier voorligt komt de geschiedenis van het katholicisme in Europa aan de orde. Het boek wil vooral een overzicht bieden
van de grote lijnen in de geschiedenis van het katholicisme, zoals zich dat
binnen Europa heeft ontwikkeld. Die territoriale afbakening vormt de allereerste focus van het boek, al zal de lezer duidelijk worden dat in de eerste eeuwen
van het christendom het zwaartepunt eerder in Klein-Azië en Noord-Afrika
lag, waarmee meteen duidelijk is dat een strakke afgrenzing in dit verhaal niet
haalbaar is. De geschiedenis van Europa is er geen van gesloten en duidelijk
afgebakende grenzen, zo ook niet de geschiedenis van het katholicisme in Europa. Wel maakt de focus op de Europese ruimte duidelijk dat dit boek geen
handboek van de Nederlandse kerkgeschiedenis is. Afgezien van het feit dat
dergelijke overzichtswerken reeds bestaan, houdt de keuze voor een weergave
van de geschiedenis van het Europese katholicisme verband met het streven de
14
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bronnen van waarden of overtuigingen te belichten, die wij vandaag in Europa
‘christelijk’ noemen.
Wanneer in het actuele publieke debat in het Avondland driftig geschermd
wordt rond christelijke waarden als solidariteit, vrijheid, gelijkheid, vergeving,
menswaardigheid en duurzaamheid, is de vermelding van ‘ons christelijk Europa’ zelden ver te zoeken. Met verbluffend gemak worden bepaalde facetten uit
de Europese geschiedenis in het middelpunt gezet, en andere weggeselecteerd.
Dat laatste hoeft niet te verbazen: tradities overleven bij gratie van de vergetelheid en selectie is onvermijdelijk. Niemand sleept dagelijks het hele verleden
op de schouders mee. Toch houdt selectie, ook in politieke en mediatieke debatten, altijd een gevaar in. Dezelfde Yourcenar waarschuwde daarvoor toen ze
in haar interview in 1980 attent maakte op het gevaar te denken dat liefde voor
het verleden de creatie betekent van een beeld van de geschiedenis als een age
d’or, een gouden tijdperk op grond waarvan vandaag een bepaalde koers of houding kan worden verdedigd. Er bestaan geen gouden tijdperken. Net zoals onze
eigen tijd dat is, stelde de Franse schrijfster van de Mémoires d’Hadrien, was
het verleden soms afstotelijk, bij tijden schitterend, en op andere ogenblikken
domweg vervelend. In ieder geval was het nooit eenduidig of uniform. Dat geldt
ook voor het christendom.
In de vroege zestiende eeuw werd de mythische figuur Europè, waar de Griekse
oppergod Zeus zijn oog op liet vallen, uitgebeeld als een Aziatische prinses.
In het emblemataboek van Cesare Ripa werd deze prinses, die de kerk in haar
hand houdt, de iconografische standaard voor de daaropvolgende eeuwen.
Christendom en Europa waren letterlijk één geworden. Het tegenovergestelde
kan ook. Bij het uitreiken van de Karelsprijs, die sinds 1950 door de stad Aken
wordt geschonken aan personen en instellingen die de Europese eenheid bevorderen om ‘de hoogste aardse deugden’ te verdedigen, wordt het christelijke
verleden van het oude continent gehuld in stilte, ook al was de naamgever ervan
Karel de Grote – een man die vandaag doorgaat voor vader van Europa maar
destijds vooral trots de titel ‘Verdediger van het geloof ’ droeg.
Net als in Van Roozendaals protestsong wordt religie in de moderniteit
vaak opgevat als iets wat in het museum van folklore behoort. De waarden van
het christendom gelden als algemeen menselijk en worden van hun bronnen
losgezongen. Dat is geen probleem, zolang het niet leidt tot ontkenning van
het bestaan van die bronnen. Een hernieuwde blik op de ontwikkeling van het
christendom binnen de Europese ruimte helpt om de oudere lagen van ons
denken over (mensen-)rechten, over politiek en over godsdienstvrijheid te herontdekken. Deze insteek is niet nieuw. Aan het einde van de achttiende eeuw
15
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reageerden diverse geleerden op de naar hun mening te ver doorgeschoten ‘redelijke’ idealen van de Franse Revolutie. Op zoek naar de gemeenschappelijke
wortels van Europa kwamen figuren als de Duitse dichter en filosoof Novalis uit
bij het christelijke erfgoed.
Het moeizame proces van het zoeken naar een actuele identiteit, pendelend
tussen herinnering en vergetelheid, speelt niet alleen bij Amsterdamse cabaretiers. Het raakt het hart van de moderne Europese structuren. Heel frappant
was het debat, in de eerste jaren van dit derde millennium, binnen de Europese
Conventie over de volgende heikele vraag: moet de preambule voor een geplande Europese grondwet verwijzen naar de historische rol van het christendom in
Europa? De ontwerp-grondwet van 2003 sprak diplomatiek van een inspiratie
door ‘de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa’. De teneur
en de verdeeldheid in het debat vormen misschien de mooiste illustratie van
de ambigue omgang met het gedeeld verleden. Op een bepaald ogenblik lagen
er voorstellen op de tafel van de voormalige Franse president Valéry Giscard
d’Estaing die in de beschrijving van de grondslagen van Europa suggereerden
een historische sprong te maken van de Romeinse beschaving naar de achttiende-eeuwse Verlichting. De erfenissen van de Romeinen en de Verlichting
werden strikt gescheiden van die van het christendom.
Wie dit boek doorneemt zal moeten vaststellen dat een zo verregaande filtering van de feiten geen soelaas biedt. Het christendom bleek een spons te
zijn die in de laat-antieke wereld het Romeinse denken langzaam maar zeker
opzoog, zodat tegen de vijfde eeuw van onze tijdrekening ‘Romeins’ en ‘christelijk’ niet meer los van elkaar te verkrijgen waren. Enigszins omgekeerd werd
deze spons vanaf de opkomst van het christelijke humanisme steeds meer uitgeknepen. Het resultaat is bekend: een seculiere en verlichte Europese samenleving waarin velen religie als vreemd ervaren, en de roots van het westerse denken even onbekend als onbemind blijven.
Een geschiedoverzicht doet er goed aan weg te blijven van al te eenvoudige of-ofschema’s. Veel zinvoller is het inzicht te zoeken in de manier waarop
waarden als solidariteit, individuele vrijheid en gelijkheid, die zich sinds de Verlichting lijken te hebben losgekoppeld van de christelijk-geïnstitutionaliseerde
vormen waarin zij aanvankelijk gestalte kregen, teruggaan op grote figuren uit
de christelijke traditie. In dit verband is een denker uit de Lage Landen als Erasmus boeiend. Getuige de internationale uitwisselingsprojecten op het niveau
van onderwijs, wetenschappen en vrijwilligerswerk die zijn naam dragen, blijkt
hij door vriend en vijand gezien te worden als boeiend voorbeeld. Erasmus’
streven om de mens centraal te stellen en te ijveren voor vrijheid wordt alom be16
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wonderd. Wie de kerkgeschiedenis erbij haalt leert dat dit streven besloten lag
in een christelijk denkkader, dat zowel putte uit de kerkvaders van de Romeinse
oudheid als uit de geschriften van de antieke cultuur, en … de bijbelse traditie.
Humanisme hield voor hem en zijn vroegmoderne tijdgenoten kritiek op religieuze wantoestanden in, maar geenszins uitsluiting van religie, integendeel. De
humanistische strijd om ontvoogding uit het juk van religieuze autoriteiten was
fundamenteel voor de latere Verlichting.

***

V

oor Erasmus was de ware intellectueel doctus et pius, geleerd en gelovig. Dit raakt de tweede focus van dit boek. Het heeft een ‘katholieke
insteek’. Deze insteek brengt een beperking met zich mee. De orthodoxe wereld, de protestantse of anglicaanse tradities komen ter sprake in zoverre zij van belang zijn om aspecten van de geschiedenis van het katholicisme
scherper te kunnen duiden.
Vooral vanaf de elfde en later de zestiende eeuw brengt dit een versmalling met zich mee, omdat er toen historische breuklijnen zijn ontstaan. Het
christendom is dan niet meer één, maar wordt (weer) pluriformer. Het gevolg
was wel dat de katholieke kerk zich in haar verhouding tot de andere kerken
bij tijden opwierp als een gesloten en apologetisch bolwerk. Dat laatste was zij
vooral in de late negentiende eeuw en bleef ze goeddeels tot in de vroege jaren
zestig van de twintigste eeuw. Een dergelijke defensieve houding tegenover andere christelijke kerken en andere levensbeschouwingen in het algemeen kan
niet worden verbloemd. Ze leidde tot een beeldvorming bij zowel katholieken
als niet-katholieken van een kerk die altijd homogeen en centralistisch geweest
was, alsof het niet anders kan. Deze geschiedenis van het katholicisme in Europa toont echter hoe het katholicisme in zijn lange geschiedenis vele vormen en
gedaantes aannam, hoe deze gemeenschap maar zelden uniform was.
De insteek van het boek is ‘katholiek’ te noemen, al was het maar omdat het
uit de pen komt van auteurs die in deze traditie zijn gevormd en die jarenlange
doceerervaring opdeden aan meerdere universitaire instellingen en faculteiten
in Nederland en Vlaanderen van katholieke signatuur. In zekere zin is er sprake
van ‘ingebedde geschiedschrijving’, zoals ook de schitterende Geschiedenis van de
joden van de Brits-joodse historicus Simon Schama dit is.
Schrijven over een traditie waarin men zelf gevormd is kan blinde vlekken
meebrengen, zoals er ook zaken aan de aandacht kunnen ontsnappen aan wie
de geschiedenis van een gemeenschap of fenomeen van buitenaf beschrijft.
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Geen van beide opties is risicoloos en geen van beide sluit kwaliteit uit. In ieder geval is volstrekte neutraliteit een naïeve gedachte voor historici en heeft
in de academische gemeenschap het inzicht postgevat dat kennisverwerving
niet louter het resultaat is van technische, individuele denkoefeningen. Kennisvermeerdering komt mede tot stand dank zij de communicatie binnen gemeenschappen. Filosofen als Jürgen Habermas gaven aan dat kennis berust op
Verständigung, gedeeld begrip. Door het inachtnemen van het zelfbesef van het
christendom als communicatie-, interpretatie- en receptiegemeenschap kan
de analyse van teksten en gebeurtenissen uit de geschiedenis tot verdiepter inzicht hierin leiden.

***

N

u bestaat er in Nederland iets als een ‘handboekentraditie’. Die gaat
voor de katholieke wereld terug op het veelvuldig herdrukte Handboek
der algemeene kerkgeschiedenis (met een eerste druk in de jaren 1905-1907)
van Petrus Albers. Dit enigszins polemisch opgezette werk, geschreven vanuit
het eigen gelijk, diende voor de opleiding van katholieke geestelijken in seminaries, werd gebruik in orde-opleidingen en werd vanaf 1923 aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen gehanteerd. Albers, zelf een Nederlandse jezuïet, werd
opgeleid bij de jezuïeten in Innsbruck onder de toen vermaarde Oostenrijkse
kerkhistoricus Ludwig von Pastor, een man wiens geschriften meermaals genomineerd werden voor de Nobelprijs voor Literatuur. Bij terugkeer in de Lage
Landen werd Albers in 1896 aangesteld als professor kerkgeschiedenis aan de
opleiding van zijn orde in Maastricht. Daar kwam hij tot het inzicht dat de Nederlanden een degelijk naslagwerk misten. Zijn Maastrichtse colleges vormden
de basis voor het handboek en zijn werk werd destijds succesvol genoeg geacht
om ook in het Frans en het Duits gepubliceerd te worden. De kerkgeschiedschrijving van deze periode, zo kort na de beruchte pauselijke onfeilbaarheidsverklaring van 1870, was de heldere spiegel van een op Rome gericht, ultramontaans katholicisme. Albers knoopte aan bij de monumentale Geschichte der Päpste
van zijn Oostenrijkse leermeester.
Een generatie later was ook het tweedelige Handboek der kerkgeschiedenis (19291931) van de toen nog jonge kerkhistoricus Johannes de Jong het resultaat van
collegereeksen – ditmaal voor de seminaristen aan het Utrechtse Grootseminarie Rijsenburg. Dit handboek beleefde talloze herdrukken, wat de auteur te
danken had aan de verplichtstelling ervan voor priesterkandidaten in Nederland en België. De Jong had Albers terzijde gelegd omdat hij meer op grond van
recente bronnen en literatuur wilde schrijven, maar ook omdat hij zich minder
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wilde toeleggen op de wapenfeiten van opeenvolgende pausen. Hij streefde ernaar de onderlinge samenhang tussen de kerkhistorische gebeurtenissen en
geestelijke en maatschappelijke stromingen voor het voetlicht te brengen.
Dat nam niet weg dat na enkele decennia weer een volgende stap werd gezet.
De vijfde druk van De Jongs handboek uit 1962 werd volledig herzien door de
Nijmeegse mediëvist Reinier Post en seminarieprofessor Gerard Abbink. Post
besloot het Handboek der kerkgeschiedenis om te ploegen. De oudere edities waren
naar zijn smaak nog steeds te encyclopedisch en onvoldoende historisch-kritisch. Zij lazen te weinig als een geheel en de chronologische gebeurtenissen
lagen vaak te ver van elkaar verwijderd. In Posts eigen woorden luidde het dat
‘een handboek van de kerkelijke geschiedenis meer wil bieden dan de gezamenlijke artikelen van een encyclopedie. Het wil een inzicht in het hele gebeuren
verschaffen, waarbij alle in de encyclopedieën voorkomende onderwerpen op
hun plaats komen te staan. Zij worden verhaald om hun eigen belangrijkheid,
maar zij dienen altijd ook tot de belichting van de tijd, waarin zij zich afspelen.’
Dit was niet minder dan een programmaverklaring. Het zorgde dan ook
voor een veranderde historische beeldvorming. De misstanden in de katholieke
kerk van de late middeleeuwen en de opkomst van de reformatie werden voor
het eerst door katholieke historici erkend als een begrijpelijke evolutie. Toch
beschouwde ook Post de zestiende-eeuwse reformatie als een ‘on-Nederlands’
fenomeen en was er van ideeëngeschiedenis geen sprake. Het ging om feiten,
en die moesten zelf spreken. Zoals in vele oudere handboeken het geval was,
ging dit handboek er heel klassiek van uit dat de christelijke kerk bij de pinksterervaring het begin vormde van de kerk en het apostolisch tijdvak de ‘start’ van
het christendom betekende. Het laatste en vijfde deel van dit werk, verschenen
in 1974, was van de hand van Jan van Laarhoven. Deze hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (vandaag de Radbouduniversiteit) beschreef de geschiedenis van de katholieke kerk van 1770 tot 1970 en
richtte zich, opvallend, op ‘studenten en geïnteresseerden’.
De doelgroep was veranderd en daarmee de insteek van de handboeken. De
aantallen studenten stegen vanaf midden van de jaren zestig beduidend, terwijl
in diezelfde tijd de priesteraantallen in de Lage Landen dramatisch terugliepen. Dit was een tijd waarin in Nederland verschillende seminaries en (reguliere) studiehuizen werden opgeheven of fuseerden. In deze periode, de tijd van
het Tweede Vaticaans Concilie, verscheen de Geschiedenis van de Kerk in Nederland
(1963). Aan dit overzicht, verschenen in een op dialoog gerichte conciliaire
tijdsgeest, werkten voor het eerst auteurs uit diverse confessies mee, al hielden
de auteurs zich keurig bij het verhalen van hun eigen traditie: de kerken van de
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reformatie werden beschreven door de gereformeerde historicus en hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht Otto de Jong en de lutherse Conrad Willem Mönnich, terwijl de katholieken Lodewijk J. Rogier en de Nijmeegse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Anton G. Weiler de geschiedenis
van ‘hun’ kerk over de periode 1559-1954 beschreven. De Leidse hoogleraar Jan
Nicolaas Bakhuizen van den Brink betreurde het in zijn voorwoord dat een synthese vooralsnog ontbrak. Gelet op de populaire uitgave in de Aula-reeks was
deze Nederlandse kerkgeschiedenis minder bedoeld voor theologiestudenten
en een van de eerste die zich hoofdzakelijk richtte op een breed en oecumenisch lezerspubliek.
De oecumenische insteek domineerde ook het in 1999 verschenen Wegen en
dwarswegen. Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen. Dit handboek kerkgeschiedenis, geschreven door de Nederlands-Hervormde dominee Nico van den Akker en de destijds katholieke Nijmeegse kerkhistoricus Peter Nissen, was de
opvolger van het in 1967 door Van den Akker uitgebrachte Doortocht. De gang
van kerk en christendom door de wereld; een resultaat van diens praktijkervaring als
predikant en docent. Wegen en dwarswegen was uiterst toegankelijk en mikte op
een breed publiek; op mensen die ‘nieuwsgierig waren naar het christendom
als cultuurhistorisch fenomeen’. De wisselwerking tussen kerk en cultuur komt
hier scherper naar voren dan in menig ander kerkhistorisch handboek en de
neiging van vroegere types handboek om te vertrekken vanuit kerkelijke institutionele kaders bleef beperkt. Vanaf de zestiende eeuw krijgen vooral de protestantse kerken de nadrukkelijke aandacht, al is er ruimte voor de katholieke
kerk als wereldkerk (in Afrika, Azië en de Verenigde Staten).
Van een geheel andere omvang en insteek zijn de twee handboeken die na
de eeuwwende het licht zagen, intussen ook bijna twee decennia geleden. De
publicatie Nederlandse religiegeschiedenis van Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg uit 2005 brak met de klassieke aanpak van de kerkgeschiedenis. In plaats
van christelijke denominaties centraal te stellen werd ‘religie’ als verschijnsel
door de eeuwen heen geduid. Deze Amsterdamse historici begonnen hun geschiedenis bij het heidendom in Nederland. Schatplichtig aan de Franse Annales-school werden religieuze verschijnselen ingebed in een breed maatschappelijk kader en verruilde men het gebruikelijke perspectief van de instituties
of de theologen voor dat van de gewone gelovige. Het christendom werd een
gelijkwaardige disgenoot van het heidendom, jodendom, islam en agnosticisme. Wie op zoek was naar inhoudelijke details van het christelijke denken vond
hier minder zijn gading.
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