P AUSEN HEBBEN HUN GEBREKEN
door Piet Offermans

‘God heeft ons het pausdom geschonken, laten we er dus maar van genieten’*
Rond 1500 was het spannend in Europa. In de vroege Middeleeuwen had de islam
het Midden-Oosten en Noord-Afrika veroverd, en met de inname van
Constantinopel (1453) waren de laatste resten van het Byzantijnse Rijk onder de
voet gelopen. De Turken rukten gestadig op in Oost- en zelfs Midden-Europa; in
1529 stonden ze voor het eerst voor de poorten van Wenen. Daar stond tegenover
dat de Reconquista in 1492 met de val van het koninkrijk Granada was voltooid. In
datzelfde jaar ontdekt Columbus de nieuwe wereld, waardoor de Europese
geschiedenis er een dimensie bij krijgt. 1500 is het geboortejaar van een HabsburgsBourgondische telg die binnen een paar decennia heerser wordt over een rijk
waarin de zon nooit ondergaat. In het hart van het oude Europa is de rivaliteit
tussen de grootmachten al eeuwen aan de gang, maar de geestelijke revolte van de
Reformatie maakt die strijd extra gecompliceerd. De uitvinding van de boekdrukkunst had een revolutie in de communicatie teweeggebracht.
In dat nieuwe Europa van het begin van de zestiende eeuw was het
christendom stokoud. De kerk bestond al 1500 jaar, en had menige storm
doorstaan. Ze werd haar hele geschiedenis door geleid vanuit één centrale
organisatie, zelfs grotendeels door één persoon en vanuit één plaats, de stad Rome.
Ondanks deze historische continuïteit zijn de Romeinse pausen in de loop van de
eeuwen natuurlijk wel met de Europese ontwikkelingen mee geëvolueerd. Dus
worden de katholieke opperpriesters van rond 1500 vaak Renaissance-pausen
genoemd. Deze pausen hebben in de geschiedenis nogal opzien gebaard door hun
losse en vaak immorele bestuurs- en levensstijl. En ze hebben een stevig stempel
gedrukt op de politieke en geestelijke verhoudingen van hun tijd, omdat ze zich als
opperste herder van de christenheid en als wereldlijk vorst over een aanzienlijk deel
van Midden-Italië bemoeiden met werkelijk alles en iedereen.
P AULUS III, CA . 1543 GESCHILDERD DOOR T ITIAAN
Met die bemoeienis kreeg ook de Franse arts en schrijver François Rabelais, aan wie
deze site (rabelais.nl) gewijd is, te maken. Gedurende zijn leven (1483-1553)
regeerden maar liefst tien pausen; persoonlijk heeft hij te maken gehad met één
van hen, Paulus III, paus van 1534 tot 1549. In een breve van 17 januari 1536
verleent Paulus III de monnik François Rabelais toestemming om het beroep van
arts uit te oefenen, ‘avec interdiction d’employer le fer et le feu’. Dat betekende dat
hij zich niet met chirurgische praktijken mocht inlaten. Nou was die toevoeging min

of meer overbodig, want een universitair geschoolde arts in de zestiende eeuw
verrichtte geleerd en klassiek natuur-filosofisch onderzoek aan patiënten, en stelde
een ver van de geur van bloed en pus verwijderde ‘wetenschappelijke’ diagnose.
Het medisch handwerk werd een niveau lager door chirurgijnen en kwakzalvers
verricht.
Dat Rabelais de paus om toestemming had gevraagd was niet meer dan een
formaliteit, en bepaald geen uiting van diep gemeende gehoorzaamheid aan diens
oppergezag. In 1536 was Rabelais de facto allang geen monnik meer, en al vier jaar
voor de pauselijke toestemming noemt hij zich in de beroemde brief aan Erasmus
Franciscus Rabelaesus medicus. En van het pauselijk verbod om te snijden heeft hij
ook niet echt wakker gelegen, want een jaar later, in 1537, verricht hij in een
openbare les sectie op het lijk van een gehangene. Van zijn kant was de paus
tegenover zijn geestelijk onderdaan ook geen scherpslijper. Rabelais heeft diverse
keren Rome bezocht, onder andere als privé-arts van Jean du Bellay, hoofd van de
Franse diplomatieke delegatie. Tijdens zo’n bezoek heeft hij geprobeerd de paus te
spreken te krijgen, want hij had nog een paar vraagjes: of hij van orde mocht
veranderen, en of de paus zijn onechte kinderen François junior en Junie misschien
wilde legitimeren? Alle verzoeken werden probleemloos ingewilligd. Hoe
ruimdenkend was Paulus III wel niet.
Heilige steen des aanstoots
Over het pausdom, de oudste absolute monarchie ter wereld, bestaat een immense
literatuur. In die eindeloze bibliotheek vind je alles, van pure wetenschap tot gossip.
Het pausdom leent zich bij uitstek tot stellingname, zowel door de aard van de
functie als door de historische invulling ervan. Als we op Wikipedia mogen afgaan
telt het aantal pausen dat door de r.-k. kerk erkend wordt 265. Daarnaast zijn er nog
39 tegenpausen geweest en een drietal met een onduidelijke identiteit. Pausin
Johanna hoort daar overigens niet meer bij, zij is nu officeel een fabeltje.
Voor honderden miljoenen mensen was – en is – de paus de plaatsbekleder
Gods op aarde, het onfeilbare leergezag en absoluut moreel kompas. De tegenstanders van het pausdom zijn minstens zo talrijk en dikwijls even absoluut. En heel
veel van al die pausen hebben door hun leefstijl aan de afkeer van het roomskatholieke primaatschap overvloedig voedsel gegeven. Neem het geval van Rodrigo
Borgia, als Alexander VI paus van 1492 tot 1503. Deze Borgia-telg dankte aan
nepotisme een bliksemcarrière: kardinaal toen hij 25 jaar oud was, hoofd van
talloze bisdommen en abdijen, een gigantisch betaald vice-kanselierschap van de
Heilige Stoel. Op 61-jarige leeftijd haalde hij het conclaaf van kardinalen met forse
omkoopsommen over om niet zijn rivaal Giuliano della Rovere maar hém de tiara
te schenken. Toen Rodrigo zijn uitverkiezing pontificaal gevierd had, onder meer
met stierengevechten op het plein voor de St. Pieter – hij was niet voor niets een

Spanjaard – startte hij een succesvolle promotiecampagne voor zijn talrijke
familieleden. Als kardinaal had hij bepaald niet stilgezeten. Ondanks zijn lastige
rode hoed had hij bij ten minste drie vrouwen acht kinderen verwekt, en die
moesten nu allemaal onder de pannen. Zijn grootste voorkeur ging uit naar de vier
kinderen die zijn aristocratische minnares Vannozza Catanei hem schonk. Twee van
hen, Lucretia en Cesare, zijn in de geschiedenis niet onopgemerkt gebleven. Vader
had Cesare al op zijn achttiende de kardinaalshoed opgezet, maar toen wás Cesare
al aartsbisschop. In het Heilig College was hij bepaald niet moederziel alleen: maar
liefst vijf Borgia-zonen werden tot kardinaal verheven. Alexander VI had het tijdens
zijn pontificaat zo druk met zijn familiebelangen dat hij aan geen enkele geestelijke
activiteit toekwam. Dat was trouwens maar goed ook, want hij miste elk greintje
religieus besef. Historici, professioneel en amateur, hebben niet nagelaten hem
neer te zetten als een monster.
Dat historische beeld is overigens niet algemeen. Er is een beroemde (of
beruchte) uitgave uit eind negentiende, begin twintigste eeuw die aantoont hoe
controversieel het pausdom en zijn geschiedenis zijn. Ludwig Freiherr von Pastor
(1854-1928) was zoon uit een gemengd huwelijk, bekeerde zich na de vroege dood
van zijn evangelische vader tot het geloof van zijn katholieke moeder, en heeft de
katholieke kerk verder te vuur en te zwaard verdedigd, vooral tegen het
modernisme van zijn tijd. Tussen 1886 en 1933 verscheen zijn 16-delige Geschichte
der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dit standaardwerk was een
katholieke poging tot rectificatie van een eerdere Duitse pausgeschiedenis, Die
römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (1834-1836) van Leopold von
Ranke. Wel gedegen, maar naar roomse smaak niet katholiek genoeg.
Pastors Geschichte is door het Vaticaan geweldig gepromoot. Het werk is
meteen vertaald in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans en gold tientallen jaren als
dé pausenbijbel. Uitgangspunt: de paus heeft altijd gelijk. Zijn handelen als
stadhouder van God wordt door de voorzienigheid geleid. De pauselijke
levenswandel ontslaat de gelovige niet van absolute gehoorzaamheid aan het
kerkelijk leergezag. En daarom krijgt fra Savonarola, die de euvele moed had tegen
de levenswandel van zijn Alexander VI te fulmineren, er in de Geschichte flink van
langs. Volgens Pastor vindt hier een ‘grossartiger Kampf’ plaats tussen ‘Licht und
Finsternis’, waarbij, jawel, de immorele Borgia het licht vertegenwoordigt, en de
duisternis van die hoogmorele dominicaanse broeder ten slotte wordt verlicht door
het vuur van een welverdiende brandstapel. Zo zijn talloze geschriften pro en
contra verschenen, en toch ook menige poging tot neutrale geschiedschrijving.
De pausen. Een geschiedenis
Een recent boek over deze dienaren van de kerk is De pausen. Een geschiedenis,

van de Engelse historicus John Julius Norwich. In 566 bladzijden vat hij twintig
eeuwen kerk van Rome samen. Norwich (1929) had meer dan veertig jaar
gestudeerd op de geschiedenis van landen rond de Middellandse Zee en was
daarbij al heel wat pausen tegengekomen. Een afsluitende geschiedenis van het
hele pausdom lag voor de hand.
2000 jaar beschrijven in één boekdeel dwingt tot beknoptheid en keuzes, en
daar wordt De pausen dan ook door gekenmerkt. Het boek is in de eerste plaats
een politieke geschiedenis; daarnaast wordt vooral aandacht geschonken aan
culturele prestaties, met name in bouwkunst en architectuur. Met een zekere
lichtheid van toon (Norwich’ eigen woorden) en een soms ironische benadering
leest De pausen gemakkelijk weg. En de beknopte overzichtelijkheid heeft nog een
belangrijk voordeel: je overziet de historische waarde van de religieuze en vooral
morele claim die het rooms-katholiek oppergezag de wereldgemeenschap
voorhoudt. Pauselijke standpunten over huwelijk en seksualiteit, abortus en
levensbeëindiging, over racisme en vreedzame coëxistentie worden ietwat
ongeloofwaardig als je ziet hoe de ‘Alleenzaligmakende Kerk’ daar in twintig
eeuwen mee is omgegaan. De rooms-katholieke kerk beroept zich altijd op zijn
onafgebroken traditie, op de onveranderlijkheid van zijn fundamentele
leerstellingen en moreel kompas. En juist in dit opzicht is het lezen van Norwich’
boek een leerzame en ontnuchterende bezigheid, waarvan ik vind: dat zouden
meer mensen moeten doen, eerst en vooral orthodoxe katholieken.

in de stad Rome bleef onverminderd groot. De pausen moesten nu hun positie van
heerser over de kerk ook nog eens verdedigen tegenover de Byzantijnse keizer,
terwijl ze anderzijds voor hun militaire verdediging tegen bijvoorbeeld Goten,
Vandalen en Longobarden van hem afhankelijk waren. Dat veranderde pas toen
een nieuwe speler op het West-Europese toneel, de Franken, zijn machtsgebied
almaar uitbreidden. Koning Clovis had zich in 499 laten dopen. Dat was het
startpunt van het verbond tussen de Frankische heersers en de kerk van Rome. Een
voorlopig hoogtepunt was de koningszalving van de Frankische Karolinger Pepijn de
Korte; de kroon op dit werk was natuurlijk de verheffing van Karel tot keizer van
het Heilige Roomse Rijk tijdens het kerstfeest van het jaar 800.
Over de pausen van de eerste acht eeuwen is vooral veel niet bekend. Het
zijn er een kleine honderd geweest (plus een tiental tegenpausen). Er zijn wat
beroemde namen: Petrus zelf, Leo de Grote (440-461), en Gregorius de Grote (590604), volgens Norwich ‘een van de meest formidabele figuren die ooit de Troon van
Petrus bezetten’. Gregorius was een benedictijner monnik, en als paus was zijn
levenswandel onberispelijk. Hij was ‘een bekwaam en kundig organisator en een
gedreven geloofsverkondiger […] Hij verzekerde zijn opvolgers van hun wereldlijke
macht, die tot dertien eeuwen na hem stand zou houden’ (Norwich pp. 63-64).
Maar veel informatie over de periode tot 800 is er niet, en dus concluderen we: op
ethisch en moreel gebied was dit waarschijnlijk niet de slechtste tijd in de
geschiedenis van het pausendom.

Custodes fidei
Een geschiedenis in vogelvlucht. De eerste acht eeuwen van het christendom waren
de pausen vooral druk met verdedigen. Aanvankelijk was hun zorg vooral het
lijfsbehoud van de geloofsgenoten. Christenen werden met een zekere regelmaat
voor de leeuwen gegooid of aan het kruis genageld. Ze bleven een onbeduidende,
ondergrondse sekte in het uitgestrekte Romeinse imperium, totdat keizer
Constantijn hun in 313 met het Edict van Milaan vrijheid van godsdienst
garandeerde. Constantijns bekering leidde ertoe dat het christendom al gauw de
officiële religie van het Romeinse rijk werd.
Maar intussen waren er intern leerstellige problemen ontstaan en moesten
de pausen de orthodoxie verdedigen tegen onder meer het arianisme. Met de
afbrokkeling van het Romeinse imperium daagden de volgende vijanden op. Al die
barbaren werden als een magneet aangetrokken door de Eeuwige Stad. De keizer
verbleef elders – of hij was zelf een barbaar –, maar voor de pausen was Rome hun
zetel die kost wat kost verdedigd moest worden. Dus trok paus Leo de Grote in 452
Attila de Hun tegemoet en werd Rome als door een wonder – ditmaal – gespaard.
De vreugde was van korte duur. Met het einde van het West-Romeinse Rijk (476)
kwam het politieke zwaartepunt in Byzantium te liggen, maar de chaos in Italië en

Pornocratie
Vanaf de negende eeuw verandert dat beeld. Rome is nu definitief de stad van de
paus geworden. Dat betekent dat het pausdom met zijn bezittingen in stad en
streek (de latere kerkelijke staat) een begeerlijke prooi wordt van machtsbeluste
(Romeinse) families. Ten slotte gaan alle remmen los en verwordt de Heilige Stoel
tot een, in Norwich’ woorden, pornocratie, waarin moord en hoererij aan de orde
van de dag zijn. Pogingen van Duitse keizers om de orde – en daarmee tevens hun
gezag – te herstellen hebben tijdelijk succes, maar daana vervalt Rome weer tot
anarchie. Het wordt nog erger als de voortdurende competentiestrijd tussen de
paus en de Byzantijnse keizer uitmondt in het Oosters Schisma; in 1054
excommuniceren paus en oosters patriarch elkaar wederzijds. Die breuk is nooit
geheeld, en heeft de toch al troebele verhoudingen binnen de christenheid voor
eeuwen blijvend gecompliceerd.
In diezelfde elfde eeuw komt nog een andere machtsstrijd tot een climax. De
investituur, het recht om bisschoppen aan te stellen, was lang een strijdpunt tussen
paus en keizer. Paus Gregorius VII (1073-1085) dreef de boel op de spits. Toen de
Duitse keizer Hendrik IV op eigen houtje twee bisschoppen benoemde, deed
Gregorius hem in de ban. Voor Hendrik zat er toen niets anders op dan de

vernederende gang naar Canossa te aanvaarden (1077).
Canossa was maar een pyrrusoverwinning en dus ging de strijd vrolijk
verder. Natuurlijk ook in Rome zelf, waar de situatie zo chaotisch werd dat de
pauselijke zetel bij wijze van spreken van dag tot dag verplaatst moest worden, als
een pausmobiel avant la lettre. Het ritselde van de tegenpausen en dat was ook al
niet bevorderlijk voor het aanzien van Gods plaatsbekleder op aarde. In de Heilige
Stad zat hij ingeklemd tussen wedijverende plaatselijke dynastieën, hij had te
maken met een permanente druk van de Duitse keizers en de om Italiaanse
gebieden vechtende Europese grootmachten: de paus zou de ongewilde
verplaatsing van zijn zetel naar Avignon eigenlijk hebben moeten verwelkomen.
Maar de Fransman Clemens V (1305-1314) wilde Rome aanvankelijk niet opgeven.
Pas onder druk van de Franse koning koos hij voor een compromis: hij vestigde zich
in Avignon, net buiten het Franse territorium. Zo begon de ‘Babylonische
gevangenschap’, die bijna de hele veertiende eeuw duurde. De Franse invloed op
het pausdom werd erdoor versterkt, en het was allerminst een treurige detentie.
Het weelderige leven ging vrolijk verder, evenals de intriges en de chronische
banvloekerij.
Toen in 1378 de zetel schoksgewijs weer verplaatst werd naar de
moederstad van de kerk, brak de beer pas goed los. Tijdens het eerste conclaaf in
Rome werd een Italiaan gekozen: de zittende, nu inmiddels op zijn doodsbed
liggende paus had flink wat Italiaanse kardinalen benoemd. Dat zinde de overige
(Franse) kardinalen niet en dus slopen ze uit Rome weg en kozen ze in het
koninkrijk Napels een Zwitser tot paus: het begin van het Westers Schisma dat bijna
veertig jaar zou duren. Oogst: zes pausen en zeven tegenpausen. Tout Europa
bemoeide zich ermee, van Schotland in het noordwesten tot Sicilië in het
zuidoosten. Het onontwarbare kluwen van militaire, politieke en diplomatieke
zetten en tegenzetten werd pas uit elkaar gehaald door het Concilie van Konstanz,
waar het gezonde verstand zegevierde met de afzetting van beide partijen (1417).
Maar de stad Rome bleef een wespennest. En weer zwierven de pausen, door Italië,
van stad naar staat naar stadsstaat en weer terug. Pas Rodrigo Borgia zou als paus
Alexander VI de rust en orde in Rome herstellen. Met hem zijn we aangeland bij de
Renaissance-pausen, tijdgenoten van Rabelais en kampioenen van de twijfelachtige
reputatie van het Petrusambt.
Renaissance-pausen
Norwich geeft zijn bespreking van Alexander VI en Julius II als titel ‘De Monsters’ en
is vervolgens vooral druk bezig dat beeld te nuanceren. Want Borgia was óók ‘een
uiterst intelligent man’ en een ‘ervaren bestuurder’ (Norwich p. 298), hij had gezag,
was present als hij er zijn moest en begreep daardoor hoe de hazen liepen.
Bovendien was hij in gezelschap geestig en charmant. Gerard Noel gaat – volgens

de bespreking van Gerritsen – in The Renaissance Popes (2006) nog verder: paus
Alexander was ‘helemaal niet zo slecht als hij traditioneel wordt afgeschilderd’. Hij
was een ‘goede paus’. ‘Veel beruchte beschuldigingen – zoals incest (Alexander en
Lucrezia) en gifmoorden – zijn onterecht, want gebaseerd op roddel.’
Nee, dan Julius II. Op hem was van toepassing het oordeel van Barbara
Tuchman: zijn ‘dwaasheid en perversiteit [was] wellicht de meest vérstrekkende in
de westerse geschiedenis, gemeten aan het resultaat van eeuwen van voortgaande
vijandschap en oorlogen van broedermoord’ (Gerritsen). Deze Giuliano della
Rovere had het, zoals gezegd, in 1492 moeten afleggen tegen Borgia en zijn enorme
omkoopsommen, maar toen hij in 1503 als Julius II de Heilige Stoel ging bezetten
haalde hij de schade dubbel en dwars in. In de jaren van zijn pontificaat, van 1503
tot 1513, strooide hij met geld, hij bevoordeelde zijn familie waar hij kon, was
‘corrupt, belust op wraak, een slechte organisator, en zijn mensenkennis was
betreurenswaardig beroerd’ (Norwich p. 321). De tien jaar dat hij de tiara droeg
heeft hij vrijwel uitsluitend besteed aan oorlogvoering ter verdediging en
uitbreiding van zijn kerkelijke staat. Toch plaatst Norwich ook hier een nuancering.
Julius II was een groot bevorderaar van de kunsten – opdrachten voor de nieuwe
St. Pieter, fresco’s voor de Sixtijnse Kapel –, ook al waren ze vaak bedoeld ter
meerdere eer en glorie van hemzelf (standbeeld en graftombe). Inderdaad, Julius
was tegelijk praktiserend homoseksueel en verwekker van drie dochters, en zeker,
hij is overleden aan syfilis, maar het verwijt van sodomie is toch tamelijk
onwaarschijnlijk.
Na een Borgia, Piccolomini (Pius III, 26 dagen paus), en Della Rovere mocht eindelijk
en voor het eerst een telg uit de Medici-clan plaatsnemen op de stoel van Petrus.
Alhoewel. Het was misschien wel heel anders gelopen als keizer Maximiliaan in
1512 zijn plan had kunnen doorzetten afstand te doen van zijn keizerschap om zich
bij het kardinaalscollege te kandideren voor het allerhoogste ambt. Hij dacht zo een
belangrijker bijdrage te kunnen leveren aan ’s werelds welzijn. Dat het plan niet
doorging kwam door een gebrek aan de nodige fondsen om de kardinalen om te
kopen. Zo ging het bij Maximiliaan altijd, verzucht De Iongh (pp. 267-269).
Giovanni, zoon van Lorenzo Il Magnifico, was een levensgenieter, vandaar
zijn – waarschijnlijk apocriefe – reactie toen hij in 1513 als Leo X aantrad. Hij bleef
tot 1521 en deed eigenlijk hetzelfde als zijn voorgangers, maar dan op een
fatsoenlijke manier. Nette simonie, keurige corruptie, redelijk nepotisme. Hij was
een fijnzinnige en kunstlievende homoseksueel. Hartstochtelijk jager, kunstminnaar, diplomaat. Eerder Renaissance-vorst dan kerkvorst, want als leider van de
kerk stelde hij niets voor. Van de religieuze omwenteling die onder zijn pontificaat
begon begreep hij niets, en toen hij na een nachtelijk banket aan een opgelopen
kou stierf, liet hij de Heilige Stoel achter met een schuld van 800.000 dukaten. En

dat terwijl het Vaticaan in zijn jaren beschikte ‘over meer dan 2150 verkoopbare
ambten, met een verkoopwaarde van zo’n drie miljoen dukaten’. Maar ja, hij zou er
‘zo’n vijf miljoen dukaten doorheen hebben gejaagd’ (De Iongh p. 334).
Leo X zou eigenlijk worden opgevolgd door Giulio de’Medici, zijn onechte
neef, maar haat en nijd van andere machtige families verhinderden dat eventjes.
Dus werd op voorspraak van keizer Karel V diens leermeester, Adriaan Floriszoon
Boeyens uit Utrecht, tot paus gekozen. Hadrianus VI (1522-1523), zoals hij de
geschiedenis inging, was een streng doch fatsoenlijk man, maar speelde in de korte
tijd dat hij op de zo gewilde pausentroon zat niets klaar. Zijn belangrijkste
verdienste is het feit dat hij de enige Nederlandse paus is.
Nu was dus Giulio de’ Medici aan de beurt. Als Clemens VII (1523-1534) was
hij geen onverdeeld succes. Norwich noemt hem ‘aarzelend en besluiteloos’
(Norwich p. 338), een snelle panikeur. En juist deze slapjanus werd geconfronteerd
met de felste gevechten om Italië tussen de Europese grootmachten Valois en
Habsburg. Tijdens zijn pontificaat vond de slag bij Pavia plaats, waarin Frans I van
Frankrijk verpletterend verslagen werd door het Habsburgse huurleger van Karel V.
Deze slag heeft de verhouding tussen Frankrijk en Spanje, de Nederlanden en Italië
voor decennia op oorlogsscherpte gebracht. Clemens deed niets om de chaos die
na Pavia in Italië ontstond te verminderen, met het gevolg dat het anarchistische
Habsburgse huurleger door Italië ging zwerven en in mei 1527 Rome bestormde. De
daaropvolgende Sacco di Roma is een van de gruwelijkste plunderingen in de
geschiedenis genoemd. Clemens zat, zoals velen van zijn voorgangers in zo’n
situatie, bibberend van angst in de Engelenburcht het einde van de catastrofe af te
wachten. Hij wist het vege lijf te redden door concessies te doen, zoveel dat er van
de pauselijke staat weinig overbleef. Zelf ontsnapte hij door vermomd uit Rome
weg te sluipen. De Damesvrede van Kamerijk (augustus 1529) normaliseerde de
situatie in Italië enigzins, maar daar heeft Clemens part nog deel aan gehad. Het is
tekenend voor zijn pontificaat dat het enige succes, helemaal aan het einde van zijn
loopbaan, bestond uit een gunstige regeling voor het geslacht de’ Medici. Door een
dubbelhuwelijk verbond hij zijn huis aan dat van de koning van Frankrijk en van de
Duitse keizer.
Alessandro Farnese, als Paulus III (1534-1549) zijn opvolger, stond voor zijn
uitverkiezing bekend als de ‘kardinaal in de onderrok’ (Norwich p. 350), omdat hij
de kardinaalshoed te danken zou hebben aan het feit dat zus Giulia een van de
minnaressen was van Alexander VI. In veel opzichten continueerde hij de traditie
van zijn voorgangers. Hij verwekte de nodige kinderen, praktiseerde een
schaamteloos nepotisme en trakteerde zijn vrienden op uitbundige feesten en
banketten. Om zijn Farnese-dynastie op het aristocratische niveau te brengen van
oude Romeinse geslachten als Colonna of Orsini verhief hij in een paar jaar tijd
twee generaties van zijn ‘liederlijk’ nageslacht tot de hoogste geestelijke en

wereldlijke rangen. Maar in tegenstelling tot de vorige Renaissance-pausen had hij
door dat zijn functie ook iets met religie had te maken. En zo bleek Paulus III ook
‘een man met een streng moreel besef en een echte hervormer’, en ‘juist dat
contrast tussen zijn wereldse en zijn geestelijke kanten maakt hem tot een van de
meest interessante pausen van de zestiende eeuw’ (Norwich p. 351).
Inderdaad ging er een andere wind waaien. In 1540 kreeg Ignatius van
Loyola voor zijn Sociëteit van Jezus (jezuïeten) pauselijke goedkeuring. En in 1545
kon eindelijk het hervormingsconcilie van Trente geopend worden. Maar of het
imago van het pausdom met de Contrareformatie nou zoveel opschoot valt zeer te
bezien. Die nieuwe katholieke wind was een ijskoude, althans voor alle overige
religies. De (Spaanse) inquisitie moordde er lustig op los en de Moren en joden en
protestanten hebben het geweten. Spanje, Frankrijk en de Nederlanden
veranderden – voor de zoveelste keer – in slagvelden, en toen daar de ene of de
andere religie, welke dan ook, had gezegevierd, ondergingen de Duitse landen in de
zeventiende eeuw de gesel van de Dertigjarige Oorlog.
Gesloten luiken
Na de zestiende eeuw wordt het redelijk stil rond de Stoel van Petrus. De pausen
blijven zich bezighouden met de verdediging van de orthodoxie (Galilei, de
Verlichting) en het behoud van de Kerkelijke Staat, maar hun profane macht en
geestelijke dictatuur worden steeds meer aangevreten. Op wereldlijk gebied is de
negentiende eeuw voor de paus een ramp. Eerst bezet Napoleon heel Italië en
wordt de kerkvorst een tijd gevangengezet. Later in de eeuw berooft de Italiaanse
vrijheidsstrijd de paus definitief van zijn pauselijke staat. Machteloos blijft hij
mokken in het Vaticaan, totdat een concordaat met Mussolini hem de
soevereiniteit teruggeeft over een halve vierkante kilometer Romeinse grond.
Ook op kerkelijk gebied was het streven gericht op behoud en ook daar ging
dat steeds lastiger. Berucht zijn de vlammende encyclieken van Pius IX (1846-1878)
tegen de ‘geest van de eeuw’, het liberalisme. De door brave katholieken
decennialang bewierookte encycliek van Pius’opvolger Leo XIII (1878-1903), Rerum
Novarum, met daarin de uitgangspunten van de katholieke sociale leer, was in feite
‘het schandelijk late antwoord van de Heilige Stoel op Das Kapital en Het
communistisch manifest’ (Norwich p. 471). Goed bedoeld, maar met overleefde
uitgangspunten van eergisteren: de armen zult ge altijd bij u hebben! En de Piuspausen, de nummers XI en de XII, hebben het pauselijk conservatisme nog danig
versterkt. In zijn afkeer van het socialisme leunde Pius XI (1922-1939) sterk aan
tegen het fascisme, en het oordeel van Norwich over Pius XII is dan ook
vernietigend: autocraat en anti-semiet.
Een verrassend intermezzo in dit theater van reactionair conservatisme was
het blijmoedig democratisch pontificaat van Johannes XXIII (1958-1963). Met zijn

stijl van Aggiornamento – modernisering – en door het bijeenroepen van het
Tweede Vaticaans Concilie wilde hij ‘de vensters van de Kerk openzetten en wat
frisse wind naar binnen laten stromen’ (Norwich p. 504). Maar Johannes kreeg de
tijd niet en zijn opvolgers wisten niet hoe gauw ze de vensters weer moesten
dichtgooien én de luiken sluiten. En ze bleven gesloten.
Terwijl ik de laatste zinnen aan het opschrijven was, trof een bliksemschicht de
koepel van de St. Pieter. Aha, dacht ik, dat is snel! Straf van God. De pausen hadden
inderdaad wel erg veel gebreken, en de goddelijke voorzienigheid heeft dat bij het
lezen van dit stuk – want de voorzienigheid leest mee terwijl je schrijft – nu ook
ingezien en actie ondernomen. Maar ik zat er natuurlijk naast. God luistert alleen
naar notoire gelovigen zoals een paus. En dus was de Vaticaanse bliksemschicht de
visuele goedkeuring van het besluit van de huidige paus Benedictus XVI om zijn
pontificaat niet met de dood, maar met abdicatie af te sluiten. De opzienbarende
goddelijke instemming onderstreept ook de historische bijzonderheid van de
pauselijke beslissing. We moeten zo’n 600 jaar terug voor de vorige troonsafstand.
En nu maar hopen dat het ook allemaal gaat zoals Joseph Ratzinger wenst. Want
het duurt nog een paar maanden, en met die voorzienigheid weet je het maar
nooit.
* Toegeschreven aan Giovanni de’ Medici, toen deze in 1513 aantrad als paus
Leo X.
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