Paus Adrianus VI
Context, biografie, politieke achtergrond, visie op de kerk
Rol in de reformatie, relaties met Luther en Erasmus
Balans
Totaal andere persoon en situatie dan de andere twee

26-11-2017
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• Context
• Twee grote tegenspelers Karel V en Frans I
•
•
•
•
•
•
•

26-11-2017

Karel V van Habsburg, geboren in 1500
In 1506 overlijdt Filips: Karel heer van de Nederlanden. Oom Maximiliaan wordt regent
Margaretha van Oostenrijk voogdes over Karel en over het land
In 1506 wordt Adrianus naar het hof gehaald, vanaf 1509 permanent aan het hof
1515 wordt Karel meerderjarig verklaard. In zijn naam trekt Adrianus naar Spanje
Moeder Johanna is in naam koningin van Castilië. Koning van Aragon is Ferdinand
Mede door Adrianus werd Karel heer van geheel Spanje. Johanna werd opgesloten
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• Context
• Twee grote tegenspelers Karel V en Frans I
•
•
•
•
•
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Frans I koning van Frankrijk (geb 1497, koning sinds 1515)
Net als Karel jong en ambitieus
Zoekt invloed in Rome
Voelt zich omsingeld door de Habsburgse macht
Als Karel in 1519 gekozen wordt tot Rooms keizer en in 1520 als zodanig gekroond
wordt, bedreigt dit macht van Frans I
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• Context
• Positie Paus
•
•
•
•
•
•

Leo X de’ Medici is meer bezig met kunst en de jacht dan met de kerk
Pausschap is wel bron van inkomen ook voor omringende ambtsdragers (nepotisme)
Hij heeft geen werkelijke besef van het belang van de gebeurtenissen in Duitsland
Onderschat Luther en denkt dit met banvloek op te lossen
Hij doet Luther in de ban op 3 januari 1521, het document wordt door Luther verbrand
Sinds Julius II en Leo X werden Pauselijke staten machtsfactor in het
machts(on)evenwicht tussen Habsburg en Frankrijk
• Hij maakt geld van Vaticaan op (geen geld voor uitvaart kaarsen): Adrianus erft lege
schatkist
26-11-2017
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• Context
• Engeland: Hendrik VIII
•
•
•
•
•
•
•
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Katholieke vorst
Katholiek schrijver van theologische teksten
Ontmoeting Karel V in 1513
Wil ook Rooms keizer worden
Opvolgingskwestie drijft hem naar de reformatie: geen theologische kwesties, maar gezag
Krijgt geen zonen, alleen dochters
Verwerft geen nietigverklaring van huwelijk met Catharina van Aragon
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• Adriaan Florenszoon Boeyens
• Geboren 2 maart 1459
• Brandsteeg (nu Brandsstraat) in Utrecht
• Geboortehuis lange tijd bewaard en nu verbouwd, alleen gevelsteen
• Gedoopt in Geertekerk (geen doopregisters: pas met Trente verplicht)
• Adrianus’ school was er gevestigd

• Vader timmerman, stierf toen Adrianus nog jong was
• Familie niet arm, wel volgens latere mythevorming
• Bewoog zich in bourgeoisie

26-11-2017
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• Broeders gemene leven en moderne devotie
• Kritiek van Geert Grote tegen project van de bouw van de Domkerk
• Invloed op jonge Adrianus

• Geert Grote (1340-1384):
• kritiek op aflaten handel, op het morele leven van priesters in concubinaat, maar hij had ook
academische interesse
• Gemeenschappelijk leven van de broeders
• Verlangde directe ervaring van geloof
• Kritiek op gehoorzaamheid aan hiërarchie, gemeenschapsleven onttrokken aan gezag

• Reformatie van hart en leven!
• Vervolg opleiding Adrianus in Zwolle (waarschijnlijk, of Deventer of Delft)
• 1470-1476
26-11-2017
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• Humanisme
• Adrianus vlak voor de opkomst van humanisme
• Italië 14e eeuw, pas in 15e eeuw in Nederlanden
• Tien jaar verschil Adrianus en Erasmus, laatste heeft wel die kennis opgedaan
• Bij Broeders gemene leven interesse voor die studie, vroomheid en studie niet
tegengesteld aan elkaar
• 1480 Erasmus heeft wel humanistische docenten

• Geert Grote (afbeelding) en Luther:
• Eerste wilde religieuze hervorming en Luther ook kerkhervorming
• Aanvankelijk vond Luther weinig weerklank in Nederland vanwege de invloed van de
broeders vh gemene leven
26-11-2017
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• Leuven
• Student in Leuven vanaf 1476
• College van ‘t Varken
(alle vier de grote colleges genoemd naar dieren: college de Valk bestaat nog: rechten)
• Klassieke opleiding zonder invloed van humanistische studies: volop scholastiek
• Priesterwijding in 1483
• Promotie in 1490

• Theologische positie
• Enerzijds klassieke scholasticus
• Soms interessante keuzes buiten gebaande wegen: hij bespreekt controversiële theologen
• Relativeert belang van leergezag en pauselijke onfeilbaarheid (nog geen dogma, maar wel
leerstellig onderbouwd) [tekst 1]
26-11-2017

basic concepts of canon law

9

• Leuven
• Rector en vicekanselier universiteit,
• 1493 rector universiteit
• Streeft naar vernieuwing van onderwijs door professoren
• Vicekanselier verantwoordelijk voor diploma’s en doctoraten

• Deken in Leuven van Sint Pieter
• 1497: proost kapittel en hoofd van andere theologieprofessoren die ook in kapittel zaten
• Eerste hervormingen:
•
•
•
•
26-11-2017

Onderhouden celibaatswet (leidde tot poging hem te vergiftigen)
Verbetering zielzorg
Tegen opeenstapeling van geestelijke ambten als inkomstenbron
Zelf verwierf hij er veel: bv pastoor Goederede [tekst 2]
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• Adrianus in Leuven
• Lijstje prebenden:
•
•
•
•
•

Pastoor Goederede (Margaretha van York)
Kannunik van Domkerk (Filips de Schone)
Kannunik Sint Marie (Julius II)
Proost Salvatorkerk
Kannunik in Anderlecht

• Inkomsten aangewend voor studentenhuisvesting (later vb: pauscollege)
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• Leuven
• Ontmoeting met Erasmus in 1502
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gemeenschappelijke achtergrond broeders gemene leven
Beiden Nederlandse afkomst en Utrechtse bisdom
Respect en afstand tot elkaar
Verschillen in karakter
Erasmus heeft wel colleges gevolgd, maar geen student van Adrianus
Adrianus bood hem hoogleraarspost, maar Erasmus bedankte
Adrianus waardeerde Erasmus’ benadering
Leuven te traditioneel voor nieuwe aanpak humanisten zoals Erasmus
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• Leven aan het hof in Mechelen
• Tutor van Karel V in 1506/7
• Wapen: twee pijlers: zuilen van Hercules, grootmeester orde Gulden Vlies

•
•
•
•

Levendig internationaal hof
Opvoeding in geest broeders gemene leven: grote invloed op Karel V
Opvoeding tot vrome vorst.
Combinatie geloof en bestuur: komt later van pas in Spanje en Rome

26-11-2017
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• Gezant in Spanje
• Karel in Nederlanden, 1515 meerderjarig verklaard
• Claimt troon van Castilië en Aragon
• Moeder Johanna aangewezen als opvolger van haar man, zoon Ferdinand
(broer van Karel) werd haar plaatsvervanger
• Karel wilde als oudste zoon de troon verwerven (Spanje en ook Napels, Sicilië
en overzeese gebiedsdelen!)
• Adrianus als betrouwbaar onderhandelaar vanaf 1515 in Spanje (hij komt
nooit meer terug naar NL)

26-11-2017
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• Gezant in Spanje
•
•
•
•

Onderhandelt met stervende koning Ferdinand van Aragon
Medestander in kardinaal Francisco Ximenez de Cisneros
Aanvankelijk toonde Adrianus zich onhandig en meegaand
Op laatste moment slaagt de opzet: op sterfbed verklaart Ferdinand dat Karel
erfgenaam van Spaanse landen wordt.
• Probleem: Johanna ‘de waanzinnige’: had rechten
• Toch dwong Karel af dat hij tot koning verklaard werd

26-11-2017
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• Gezant in Spanje
•
•
•
•

Concurrentie met kardinaal Francisco Ximenez de Cisneros (afbeelding)
Tegengestelde karakters en aanpak
Taakverdeling: kardinaal was gouverneur en de deken van Leuven ambassadeur
Zij vonden elkaar in hervormingsagenda, kardinaal organiseerde hervormingssynode
in 1497:
•
•
•
•
•
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Tegen concubinaat clerus
Geestelijk leven clerus bevorderen, bv biecht, evangelie verkondigen, catechese aan jongeren
Voorloper van Luther in Spanje
Onderwijs bevorderen in klassieke talen (tien jaar vóór Erasmus in Leuven collegium trilingue)
Overgang van middeleeuwen naar Renaissance
basic concepts of canon law
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• Gezant in Spanje
• 1516 Adrianus wordt bisschop van Tortosa
• Bescheiden inkomen
• Afstand Nederlandse beneficiën, behalve Utrecht

• Leo X benoemt Adrianus grootinquisiteur
• Gematigde opstelling van Adrianus in processen
• Wel groot vertrouwen in de rechters van wie hij uitspraken bevestigde
• Ook voorbeelden van hardvochtige beslissingen

• 1517 benoeming tot kardinaal (op aandringen Karel V)
• Titelkerk Johannes en Paulus (Bij Colosseum, foto)
• Ontvangt kardinaalshoed in aanwezigheid van Karel V in Valladolid
26-11-2017

basic concepts of canon law

17

• Grootinquisiteur en reformatie
• 1419 Leuvense hoogleraren uit Leuven vragen advies aan Adrianus [tekst 3]
•
•
•
•
•
•
•
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Sacramententheologie
Adrianus schrijft tekst na analyse van Luther, verbetert kopieën van Luthers teksten
Zijn (zorgvuldige) tekst gebruikt als voorwoord van repliek Leuvense theologen
Luther: ‘Leuvense ezels’
Adrianus verbiedt boeken van Luther in Spanje
Boekverbrandingen op last van Adrianus
Adrianus spoort Karel V aan tot compromisloos verzet tegen Luther
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• Opstand in Spanje
• Karel V gaat in tegen rechten van Spaanse steden
•
•
•
•
•
•
•
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Vertrokken om tot keizer gekroond te worden in Aken (keuze in 1520)
Machtsvacuüm in Spanje, Adrianus stadhouder,
Adrianus bekritiseert Karel vanwege zijn politiek en zijn afwezigheid
Machtsgreep en revolutie door adel en steden samen
Adrianus vast in Valladolid, vlucht naar Medina de Rioseco
Toenadering tot edelen om verzet tegen Karel V te breken: verdeel en heers
Overwinning eind 1520
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• Conclaaf in Rome
• Leo X sterft 1 december 1521
• 8 jaar pontificaat
• Familie de’ Medici: nepotisme
• Bouwactiviteiten en kunsten
• Bouw Sint Pieter

• Geen oog voor hervorming kerk
• Onderschatting van Luther en zijn beweging
• Vaticaan bankroet

26-11-2017
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• Conclaaf in Rome
• 39 kardinalen aanwezig
•
•
•
•
•
•
•

Tegenstelling tussen oudere en jongere kardinalen
Tegengestelde belangen van de naties en vorsten beïnvloeden kardinalen
Conclaaf schaakbord waarop christelijke grootmachten meespelen
Hekeldichten in de stad: Pasquino
Ongezonde omstandigheden in Sixtijnse kapel (200 personen opgesloten)
Protocol van stemrondes zijn bewaard
Voordracht Adrianus door neef van Leo X die zelf ambitie heeft Giulio de’ Medici (later
Clemens VII)
• Steun van kardinaal Cajetanus, had in Duitsland discussie gevoerd met Luther
• Verzet Alessandro Farnese (later paus Paulus III)
• Keuze op 9 januari 1522 na veertien dagen conclaaf
26-11-2017
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• Keuze onder kritiek
• Overwinning Karel V?
• Komt Adrianus wel naar Rome?
• Pasquino: paleis te huur

• Bericht bereikt Adrianus op 22 januari 1522 vlak voor de mis
• Hij wacht tot officiële gezant komt
•
•
•
•

Wel in bezit van bevoegdheden omdat hij keuze aanvaardt
Notariële akte op 16 februari [tekst 4]
Publieke verklaring 8 maart
Rome schrikt van verslag dat gezant Studillo daar uitbrengt over Adrianus:
•
•
•
•
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Sobere levensstijl,
Dagelijkse mis
Spreekt Latijn
Geen accumulatie van beneficiën: ‘hij wil beneficie voorzien van een priester en niet priesters van
beneficiën’
basic concepts of canon law
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• Op reis naar Rome
•
•
•
•

Vertrek 12 maart. Pas op 31 augustus zal de pauskroning zijn
Verslag van de reis is bewaard gebleven
Via Ebrodal naar Barcelona
Kardinalen in Rome dragen hem op zich niet met staatszaken te bemoeien: maar hij doet het toch
•
•
•
•
•

Hij start al hervormingsprogramma
Reglement voor pauselijke kanselarij
Geen distributie privileges door kardinalen, alleen door paus sub annulo (onder de vissersring)
Afwikkeling van 1800 verzoekschriften onderweg naar Rome
Eerste bulla geeft Franciscanen pastorale bevoegdheid over de nieuwe wereld Bulla Omnimoda

• Rust in Zaragoza: twee maanden
•
•
•
•
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Voorbereiding op het echte werk
Verlaat het Spanje van Karel V, persoonlijke overdracht stadhouderlijke bevoegdheden niet mogelijk
Nieuwe fase, neemt ook zekere afstand tot Karel, wil niet diens vazal zijn
Bezoekt ook Tortosa (foto), zijn bisschopsstad, slechts voor tweede maal
basic concepts of canon law
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• Aankomst Rome
• Er heerst pest in Rome en de kardinalen bieden Adrianus aan zich te vestigen in Bologna. Hij
weigert: Rome is zijn doel
• Cività Vecchia (foto) 25 augustus: Adrianus bekritiseert overdadig leven van kardinalen
• Dag daarna: Ostia: ‘met onstuimige kracht springt Adrianus van boord’
• In Rome: Pasquino zegt: ‘een barbaar aan de poorten van Rome’

26-11-2017
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• Rome: herstel uit crisis:
• Door paus verwaarloosd: van 1309-1377 In Avignon
• 1377-1415 Westers schisma
• 1400: slechts 20.000 inwoners
• Koeien grazen op forum
• Ruïnes van Romeinse paleizen als steengroeves

• 1450 Nicolaas V verplaatst zetel van bisschop van Rome van Lateraan naar Vaticaan
• Begin van herstel van Rome: renaissance pausen niet erg religieus, wel ontwikkeling van de stad
tot politiek en economisch centrum
• Wel pogingen tot hervorming, zelfs door Alexander VI

• Luther in Rome (1510?)
• hij was onder de indruk van de stad, deed mee aan devoties
• Kritiek op Rome groeit pas nadat Hervorming is doorgezet
• Altaar in S. Maria del Populo staat er nog
26-11-2017
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• Adrianus als paus
• Welkom kardinalen
• Hervormingsgezinden kardinalen heten hem welkom [tekst 5]

• Eerste maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
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Intrede Rome com pompa mediocri: bescheiden, ook vanwege pest
Kardinalen moeten recht opgeven om asiel te verlenen aan misdadigers
Weigert aanstelling van leden hofhouding Leo X te bevestigen
Weigert geldbedragen indien hij gunsten verleent
Kardinalen moeten baarden afscheren
Kroning zo spoedig mogelijk om twijfel over zijn gezag weg te nemen
In Sint Pieter die nog tussen oud en nieuw staat. Volgens Geurts in de open lucht
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• De pest heerst in Rome
•
•
•
•
•

Kardinalen verlaten Rome
Tientallen doden per dag
Duurt tot einde van het jaar
Openbare leven komt stil te liggen
Adrianus blijft in Rome, wel een tijdlang geen audiënties

26-11-2017
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• Adrianus als paus
• Hervormingsprogramma ingegeven door ervaring in Spanje
• Entourage
• Weinig vertrouwen in kardinalen zelfs niet in hervormingsgezinden
• Wilhelmus van Enckevoirt: ervaren Nederlandse clericus
•
•
•
•
•

Sinds Julius II in Rome
Kent Romeinse strategieën
Geestverwant van Adrianus
Wordt door hem kardinaal gecreëerd (enige)
Is onderdeel van het corrupte systeem dat hij moet bestrijden

• Adrianus verzamelt Nederlandse en Vlaamse vertrouwelingen
• Isoleert zich van Romeinse kardinalen en medewerkers
• Veronderstelt te vaak goede bedoelingen bij mensen die hem benaderen
• Adrianus wordt teleurgesteld, wordt wantrouwend en onvriendelijk
26-11-2017
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• Adrianus als paus
• Enige maatregelen voor de kunsten
• Voortzetting bouw Nieuwe Sint Pieter
• Terugkoop van verpande gobelins (van Leo X)
• Schenkt klassieke beelden aan Italiaanse vorstenhuizen (om er vanaf te zijn?)

26-11-2017
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• Adrianus als paus
• Onoplosbare problemen
• Opeenhoping van beneficiën
• Gunsten aan van Enckevoirt

• Aflatenhandel
• Financiële en juridische belemmeringen
• Geeft zelf nauwelijks nieuwe aflaten uit

26-11-2017
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• Adrianus en Luther
• Roept geleerden naar Rome
• O.a. Johannes Eck, succesvol tegen Luther
• Probeert ook Erasmus naar Rome te halen [tekst 6]
• In Rome omstreden en verdacht van Lutherse sympathieën
• Adrianus en Erasmus schrijven elkaar brieven in 1522-23

• Stuurt diplomaat naar Duitsland: Chieregati
•
•
•
•
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Roept op tot maatregelen tegen Luther
Benadrukt ambities paus om tegen Turken te strijden
Verzacht Vaticaanse belastingen in Duitsland
Maar Reformatie escaleert (Thomas Münzer en Schwärmer)
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• Adrianus en Luther
• Instructio
met openlijke pauselijke verontschuldiging (3 januari 1523 voorgelezen in
Neurenberg) [tekst 7]
•
•
•
•
•
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Na oproep tot maatregelen tegen Luther
Boetekleed in de geest van Moderne Devotie
Reactie: verscherping
Prelaten durven paus niet te steunen
Neurenberg wordt fiasco, ondanks Adrianus’ instructio
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• Adrianus en de Turken
• In 1521 is Belgrado door de Turken veroverd
• In 1522 wordt Rhodos bedreigd door de Turken.
• Adrianus roept christelijke vorsten op om samen te werken en een gezamenlijk leger op de
been te brengen
• Karel V en Hendrik VIII werken samen tegen Frans I. Deze wil Milaan innemen
• Intriges en spionnen in het Vaticaan: een kardinaal wordt ontmaskerd als spion en gevangen
gezet
• Adrianus wil zelf leger financieren en op pad sturen. Heeft geen geld, toevlucht tot een
pauselijke belasting
• Uiteindelijk door aanval Frans I op Noord Italië treedt Adrianus toe tot coalitie van
Karel/Hendrik: augustus 1523
• Van grootscheepse reddingsoperatie voor Rhodos komt niets: valt op 22 december 1522
26-11-2017
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• Het einde
•
•
•
•
•
•

Verbond met de vorsten geeft Italië veiligheid
en opent mogelijkheden voor campagne tegen Turken
Triomfantelijke viering in Santa Maria Maggiore
Krijgt koorts, ook door hete zomer
Ontvangt nog de grootmeester van de Hospitaalridders (Rhodos)
Testament: alle goederen worden vermaakt aan vrome of charitatieve doelen,
geen nepotisme
• Sterft na ziekenzalving op 14 september 1523
• Verdenking van vergiftiging: maar is onwaarschijnlijk

26-11-2017
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• Begrafenis
• Goedkope uitvaart volgens zijn wens (25 dukaten)
• Begraven in Sint Pieter Andreaskapel, met opschrift:
• Hier ligt Adrianus VI die niets in zijn leven voor ongelukkiger hield dan dat hij
moest regeren
• maar na tien jaar verplaatst naar S. Maria dell’ Anima, kerk van de Duitse natie
• Pronkgraf door Willem van Enckevoirt gemaakt
• Na hem Giulio de’ Medici: Clemems VII (conclaaf van 50 dagen): rampzalige elf
jaar
• Paulus III: begin concilie van Trente 1545-1563

26-11-2017
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• Balans:
• Elementen
• Moderne devotie: theologie
• Internationale wereld in Mechelen: kennis van het wereldtoneel
• Spanje: bestuurder en hervormer

• Opstelling
•
•
•
•

Voorzichtig maar ook aarzelend?
Vertrouwt te weinig hervormingsgezinden kardinalen
Te laat voor Luther
Te zwak in Europese strijdtoneel en kon niet optreden tegen Turkse opmars.

• De juiste man in de verkeerde tijd
• Nieuw grafschrift: Ach wat hangt er veel van af in welke tijd ook de beste man
zijn werk verricht
26-11-2017
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Hand-out 21 november 2017 Adrianus VI van Utrecht – Ad van der Helm
1. Adrianus in theologisch traktaat te Leuven: Wanneer men onder de Roomse Kerk het hoofd ervan verstaat,
dus de paus, dan is het zeker dat deze Roomse Kerk kan dwalen in aangelegenheden die met het geloof te
maken hebben, wanneer namelijk de paus in een van zijn geloofsdefinities of oordelen een ketterij verkondigt;
meerdere pausen van Rome zijn immers ketter geweest (Johannes XII die later gecorrigeerd werd door
Benedictus XII over de vraag of zielen God kunnen aanschouwen vóór het laatste oordeel) (Commentaar op
Petrus Lombardus, rond 1495)
2. Brief als pastoor van Goederede: gemaakt tegen het verwerven van genade door vroomheidspraktijken.
Adrianus wil dit bestrijden. Hij heeft een vicaris ter plekke en komt jaarlijks een maand in Goederede om op
te treden tegen iemand die het lezen van missen voor overleden zielen belachelijk maakt. Er wordt een
stemming georganiseerd om zijn ambt kracht bij te zetten. (brief 1496)
3. Reactie op Luther vanuit Spanje: u geeft er blijk van hoeveel liefde u Christus toedraagt. Ik heb de dwalingen
gezien in verschillende geschriften en traktaten van Luther, magister in de heilige theologie, zelfs geen
beginneling zou zo kunnen uitglijden. Hij laat zich nog het meest als ketter kennen wanneer hij zich bereid
verklaart voor zijn stellingen de brandstapel te ondergaan. Ik ben hoogst verbaasd dat een man die zo
overduidelijk en hardnekkig in het geloof dwaalt en zijn ketterijen overal rondstrooit, anderen zo ongestraft in
zijn rampzalige dwalingen kan meesleuren. U doet er goed aan en verdient alle lof dat u met al uw vermogen
ingaat tegen deze pestdragende stellingen, met het tegengif van een leerstellige veroordeling (brief aan
Leuvense hoogleraren 1519)
4. Aanvaarding pauskeuze: Al dagenlang kent u de keuze van mijn persoon door het Heilig College in Rome.
Zeker, ik heb de aanvaarding tot nu toe uitgesteld uit vrees voor een zo zware verantwoordelijkheid. Ik besef
dat er in dit leven weinig plezieriger en profijtelijker is, zeker tegenwoordig, dan de aanvaarding van een
bisschopsbenoeming en nog veel meer een pausbenoeming, vooral wanneer dit gebeurt om bij de mensen in
de smaak te vallen en problemen op te lossen met strijkages. Maar het is ook gevaarlijk, omdat de mensen die
deze taken vervullen zich steeds de uiterst strenge rekenschap voor ogen moeten houden die zij aan God
moeten afleggen. (…) Daarom verklaar ik, vertrouwend op Gods hulp en in uw tegenwoordigheid, dat ik deze
hoogheilige waardigheid aanvaard. Omdat de Heer mij met zijn goddelijke kennis van de toekomst tot deze
verheven dienst roept, hoop ik, met de hulp van zijn goddelijke genade, zijn waardige vertegenwoordiger te
zijn op deze aarde. (notariële akte van aanvaarding 1522)
5. Kardinaal Carjaval bij begroeting Adrianus in Rome: ‘God heeft u precies op tijd het bewind toevertrouwd over
de Roomse kerk die een schipbreuk nabij leek en van alle kanten belaagd werd door wrede wolven. (…) U heeft
het pausschap niet verworven op slinkse wijze of langs geheime paden. Het waren niet de eerzucht of de
intriges die u zover hebben gebracht. U bent opgeklommen door de wil van God die zich heeft geopenbaard in
het unanieme oordeel van alle kardinalen.
6. Felicitatie van Adrianus door Erasmus: ‘Deze storm in het mensdom vereist absoluut een stuurman van uw
kaliber. (…) Alles is omgewoeld door wapengekletter, tegenstrijdige opvattingen, naijver, partijzucht, haat. De
hele wereld kijkt alleen naar u als degene die de rust voor de mensheid kan terugbrengen.’
7. Instructio voor nuntius Chieregati, pauselijk gezant in Neurenberg: ‘Wij beseffen dat bij deze heilige Stoel
gedurende enkele jaren vel verwerpelijke dingen zijn gebeurd, misbruik in geestelijke zaken, overdaad in
benoemingen, ja dat alles zich ten kwade heeft gekeerd. En het is geen wonder dat de ziekte van het hoofd
naar de ledematen, van de pausen naar de prelaten is afgegleden. Wij allemaal, prelaten en geestelijken, zijn
van de weg der gerechtigheid afgeweken. Sinds lang is er niet één die iets goeds heeft gedaan, absoluut
niemand. (brief met instructie voor nuntius in Neurenberg, voorgelezen 3 januari 1523)
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