y be�ae�en. Daerover ick my seer onst
elden ende h evych woerd
; :
en en seyde: ick soue
�r met i ngaen, daer men hoerre e nde dy
e ff se tte.

Hertaltng van Janssen: Daarop li eten de
heren zich veel vilein
· e woorden ontvallen en ZIJ·· ze·i den ':,e1 t_� weten w

at �un te doen stond: ik
zou ervoor zorgen geld te geven anders
wil'
de n Zl) ml) een maand in Emmaus reen
· EvM] zetten om
g
e
v
a
ng
ems,
.
L
me nader te beraden.
Hierover raakte 1k
. zeer. ontsteld en eëmotioneerd
• Ik zei· d�t
g
,. ik daar me· t zou b.
Innengaan'
waar men hoeren en dieven geva ngenzet.

Bovenstaand citaat maakt me teen al d
·d li"k at het w r� van de tekstbezor
doorzien van het han dschrift, maar oo: :/ ':i
g er _is. Nie t alleen het
h Vlll
. en van ;e JU1ste woorden om de Inho
.
ud in modem
.
_
Nederla nds uit te drukke I d in1 1
· a ve be slaat, gee
a
h;:f}
v
an d� ui tg
ft Janssen
uitgebreid aan op welke ;bs�e�s hi; �!
s :t r:t)-:)-� :!:.
e reerst is d aar he t zo enaam
de taaleigen va n de tekst, met andere woorden
g
het 'individuele dialect' van Willemk v
an Wanray. H_e t blijk
.. t
duid_elijk uit de_ tekst dat zij, hoewel nie
.
t bekend met de conventies van s e:
en Interpunctte, goe d
w as Ingevoerd In het religieuze en politi
.
e ke discours. In een fione
ttsche optPk
.
e emng
? van haar Nijmeegse
taa1 wordt ,reli�e. , blJVoo
.
rbeeld 'rylyese (rieliese)' en 'resolutie' 'r
es eluisy (reselusie)'. Ondanks
zijn gro te
kenms en ervarmg wordt ook Janssen
door het handschrift van Van Wanray
hier en daar voor een
onmogelijke opgave gesteld.
Janssen heeft me t zijn editie van de tekst
en van Will mken :an W
anray een schoolvoorbeeld
�
gegeven van het historisch handwerk• Naa
st een treffende illustratie van de stri1"
d tussen de N"lJ"meegse
rekkeliJk
.. en en preciezen aan de hand van d
e bi). tiJ.d en WlJ
""le emotto
. ne1e wederwa ardigheden van de
N""
1J meegse weduwe , b"1edt
Om den gelove een proeve van bronnenkriu·
ek die studenten en vakhistori
ci tot
voorbeeId kan dienen, met name om de
wijze waaro i d · 1el·ding alle voetan
gels en klemmen aa
de orde worden gesteld. Een voorbeeld
dat navolgintve:di:n:
�
Edwin van Meerkerk

Dr. E.M. van Meerkerk (1972) studeerd
e
hi dem·s _en WlJsb
· · egeerte in Nij egen en prom oveerd
hier in 2001 op Achter de schermen van het boe!:
e
�
:�ri
-� Henn Du Sauzet (1687-1754) zn de wereld
ijf
van de uitgeve
rij en boekhandel in de &publiek. ff.1) werk m
omenteel als docent bij de opleiding ACW
, aan de lerarenopIeid. ing geschiedems
. van Hoge school Windesheim te Zwo
lle en aan het Ame rikaanse Emerson coll
ege
te WeIl. verder Is
· hi") ee
, , n van de auteurs van de in 2005 t
e verse hiJ ne
. n stadsgeschi·edems
·
v
a n Nijmeen
.
g

194

ET•VT 22 (2003) 193-198

P.J.A.N. Rietbergen, De retoriek van de eeuwige stad. Rome Gelezen (Nijmegen: Valkhof
pers, 2003) 191 pp., ISBN 90.5625.137.6, € 18,00.
'Wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondem
des alten und neuen selbst aufeinander.' J.W. von Goethe

die

verschiedenen Epochen

n het boek De retoriek van de eeuwige stad schetst hoogleraar cultuurg eschiedenis te Nijme gen Peter
Rietbergen een beeld van de retoriek van Rome, de verhalen va n de stad die volgens Goethe uit zo
vele steden bestaat die, oud en nieuw, nog altijd naast elka ar be staan. Om deze retoriek te belichten
maakt de auteur gebruik van een drietal invalshoeke n: vereeuwigen, vieren en bejubelen. Binnen de
eerste invalshoek, ve reeuwigen, gaat Rietbergen in op de verhalen va n Rome-reizigers door d e eeuwen
heen. Hij staat hier, hoe kan het ook anders , voornamelijk stil bij een van de grootste schrijvers over
de eeuwige stad, J W. von Goethe. Zijn verhalen zijn een beginpunt voor de vertelling over het ver
.
eeuwig en van Rome en va nuit het be ginpunt Goethe komen nog vele schrijvers uit pre- en postgoe
theaanse tijden aan het woord. Vervolgens komt de auteur te spreken over het Rome van na 1870, van
na de verove ring door het nieuwe , verenigde, Italië. D e vie ringen die i n de nieuwe hoofdstad va n het
verenigd Italië plaatsvonden en de retoriek eromheen zijn de rode draad van het verhaal. Hier wordt
mes scherp aangegeven hoe bela ngrijk Ro me was voor het nieuwe Italië, terwijl de nie uwe rohran de
stad zeker niet zonder probleme n was. Tenslotte ko mt Rietberg en te spreken over het bejubelen van
Rome, over de jubeljaren van verscheide ne pa usen en de verhalen hieromtrent. Ook hier maakt de
auteur het belang van de stad - of misschien het b elang van de mythe rond de sta d - haa rscherp dui
delijk en trekt hij een parallel tussen de vroege pa uselijke jubeljaren en het gedee lde wereldlijke en ker
kelijke jubelja ar 2000.
Binnen deze drie invalshoeken vallen twee zaken op. Ten eerste het bronnengebruik. Het boek
wordt gekenmerkt door vele voorbeelden uit boeken, essays, reisverslagen en film- en geluidsmateri
aal. Over alles wordt gesproken en va n alles worden voorbeelden in overvloed ge geven. Zonde r dat
het boek afhankelijk wordt van citaten, zonder dat citaten de lijn va n het verhaal bepalen, weet de au
teur de door hem genoemde onderdelen van de Rome-retoriek op te voeren en uit te leggen. Een
tweede opvallend punt is het taalgebruik. Bij lezing van het boek vergeet je bijna dat dit een histori
sche studie is en geen roman, en dat is voor het grootste gedeelte de verdienste van het taalgebruik
va n de auteur. Met literaire zinnen weet Rietbergen zijn overduidelijke passie voor de stad Rome op de
lezer over te brengen en zelfs een niet R
- omekenner als ik word meegesleept door het vurige taalge
bruik: 'Dit levende organisme van duizenden jaren oud, dat zijn lee ftijd en daarmee de tijd zo duidelijk
draagt. Laat zien hoe iets voortdurend kan veranderen en toch tegelijk ook fundamenteel zichzelf
blijft.' (p.19)
Dit taalgebruik is geen uitzondering. In het gehele boek blijft de literaire stijl aanwezig en in het
gehele boek blijft de passie van Rietbergen voor Rome helder zichtbaar. Op dit punt ligt, behalve de
grote kracht van het boek, ook de grootste zwakte. Op sommige punten laat de auteur zich meeslepen
in de grootsheid van de door hem zo bewonderde s tad en verliest hij zijn wetenschappelijke achter
grond enigszins uit het oog: 'Dat is toch onnozele feministische romantiek - ook al heeft die culturele
wortels in de topos van de sterke volksvrouw die door a ctrice s als Anna Magnani en Sophia Loren
vaak zo fraai is geportretteerd.' (p.147) Zinnen als deze, waarin Rietbergen zijn persoonlijke optiek
sterk zichtbaar maakt, komen in het boek een aantal malen meer voor. Zij maken het boek persoonlij-
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..
somrmge punten zelfs lezenswaardig er' maar ZlJ
.
n voor een zwver wetenschappelij
k werk
H et is be wonderenswaardig da t de auteur het boek
een persoonli'k
J
e noot wil meeg even,
.
maar dit maakt het voor studen ten rm·sschien mm
. der geschikt. Het versehil tussen dit werk en Riet
bergens Europe, a cufturaf history is o dit
vallend. Waar het eerste boek overduidelijk geschr :
e
t
ven is voor gebruik door studenten datt���t
lJ t oe k zeker met het geval.
Dit laatste wil ru·et zeggen dat de algemene beoorde
ling van het boek een negatieve moet ZiJ'n·
Da t zou het boek sc hromeli1'k tekort doen. De ret .
one k van de eeuwig
· e stad is
• een lezenswaardig en
i· nteressant boek voor eenieder die naar Rome g aat o .
f 1n Rom_ e is· ge wees t. zelfs degene die de eeuwige
stad nog nooit met eigen ogen gezien hee ft, kan .
1
1c h na e zmg_ van_ he t boek een voors
telling maken
van de indruk die de stad op een mens maakt D:
e ze s aardighe1d van het boek
kan
mijns inziens
t ::
b
dan ook nie t in twijfel getrokken w
orden, de r uik aar e1 van het boe
k wel. Voor degenen die iets
meer willen weten over de retoriek en verhalen ron om
d
de stad Rome is
· het een nuttig boek wanneer
.
men 1n
· staat is door de af en toe te persoonli'k b
d
g
hen te _ l�zen. Voor d
_ iegenen ech ter die
snel afgeleid worden door Rietbergens persoo��ke ::=
en en op1rues is het mmder bruik
baar· Dit
betekent. echter, nogmaals' niet dat het boek m. etJ aan
.
te raden is.
· D�or d_e lite�aire
.
•
Sà.J
.
l en persoonlijke
b�nadering is he t een voudig te lezen voor diegenen
die het lezen wt zuivere interesse. Hier benadert
Rietbergen naar mijn mening de sta tus van het werk
van de eerder genoemde Goethe. Gij zult niet
meer naar R ome reizen zonder Rietbergen mee te ne
men .
ke r

en op

onverstandig.
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Maarten van den Bos

Maarten van den Bos (1984) studeert geschiedenis
aan de KUN.

G. Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705)
.
(Amsterdam: Prometheus/ Bert Bakker, 2003) 569 pp., ISBN 90.351.2575.4, € 30,00

H

t beeld van de
istorici die zich bezighouden met het Nederlands katholicisme gebruiken vaak he
ent, waarin
stam
e
T
e
uw
e
herder en de kudde. Dit beeld vinden we onder meer terug in het Ni
en, Hij
schap
zijn
voor
J ezus als opperherder wordt voorgesteld: Hij zal zijn leven te allen tijde wagen
nnes
ha
Oo
t
en
k
m
e
st
zal ze leiden, Hij kent ieder bij naam en de kudde zal hem volgen omdat ze zijn
ge
lijk
de
l
e
g
op
uit
10, 1-21). Te genover dit ideaalbeeld staat het beeld van de huurling. Deze is alleen
elt
t
en
p
cha
s
e
d
van
win of prestige en zal de kudde alleen voor eigenbelang gebruiken; het zielenheil
tie
a
rt
e
diss
de
in
t
l speel
voor hem niet. Het is dit beeld van herder en huurling dat een belangrijke ro
.
en
e
van Gian Ackermans, docent kerkge schiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijm g
e eerst onze aandacht rich
w
en
t
e
mo
,
en
k
oe
rz
e
d
n
o
wil
s
e
ci
e
pr
rmans
e
Ack
t
a
w
Om te begrijpen
e eeuw. De noordelijke Nederlanden waren sinds
ten o p het Nederla nds katholicisme in de zeventi end
vicaris verliep nogal
korte tijd een missiegebied , geleid door een apostolisch vicaris. H et w erk van deze
g waarin
e om ge
moeizaam vanwege een priestertekort, het gebrek aan inkomsten en de protestants
ettemin
Ni
p.
o
aam
gewerkt moest worden. Toch krabbelde het Nederland s k atholicisme weer langz
wrijving
e
d
en zoals
kwamen er in de loop van de eeuw nieuwe controv ersen bij. Oude tegenstelling
e, de opvattingen over de
nism
e
jans
t
e
h
r,
ee
sf
en
uït
ez
anti-j
e
d
clerus,
e
r
e
guli
e
r
tussen de seculiere en de
kerk verscherpten zich.
status van het missiegebied en de rol van de pauselijke primaat in de lokale
en culmineerden in de
Uiteindelijk liepen door deze zaken de gemoederen zeer hoog op. De problem
e - hij wer d namelijk
schorsing van apostolisch vicaris Petrus Codde (1702) door de Romeinse Curi
n h ere sie. Kort daarna
ve rdac ht van jansenistische gezindheid en dat stond voor de Curie bijna gelijk aa
deel van de seculiere
werd zonder overleg Theodorus de Cock aangesteld als de nieuwe vicaris. Een
standvastig verzet tegen
clerus, die Codde door dik en dun had geste d, accepteerde dit niet en bood
er deel van de se culiere
De Cock en de Curie, die op h beurt weer werden geste d door een and
. De problemen sleepten zich voort tot 1723 toen
clerus. De s eculi ere clerus raakte gr ondig v erde eld
elde : de Cleresie .
een aantal gelovigen zich buiten het verband van de Rooms-Katholieke kerk opst
plaatsen. De
Tegen de achtergrond van deze troebelen moeten we de studie van Ackermans
nen de groep van de secu
schorsing van Codde bracht grote tegenstellingen en loyaliteitsconflicten bin
bestudering van het
liere geestelijkheid met zich mee. Dit aspect is, aldus de kerkhistoricus, in de
theologische en instituti
schisma en haar voorgeschiedenis onderbelicht gebleven. Anders gezegd : de
bestudeerd, de sociale component te weinig. Ac
onele aspecten van het schisma zijn wel uitgebreid
aal te stellen. Dit doet hij
kermans hoopt die lacune nu weg te nemen door de seculiere clerus centr
. Op deze wijze hoopt hij een nieuw sociaal licht te
door het schrijve n van een collectieve biografie
werpen op de schorsing van Codde en het schisma.
en twee tot en met
De collectieve biografie van de seculiere clerus krijgt gestalte in de hoofdstukk
ografische en sociale her
vijf. Elk van deze hoofdstukken behandelt een bepaald onderdeel: de ge
e de kerkelijke loopbaan.
komst, opleiding en vorming, ambtsopv atting en ambtuitoefening en ten slott
us b eeld van het leven en
Over het geheel genomen schetsen deze hoofdstukken een goed en minutie
de lezer die niet zo ver
werk van de seculiere clerus. Het geheel is vlot en helder geschreven, al zal
. Met name het hoofdstuk
tro uwd is met kerkelijke termen af en toe het woordenboek moeten pakken
zeer boeiend. Enerzijds gee ft het inzicht in de hoge eisen
over ambtsopvatting en ambtsuitoef ening is
zielzorgers oplegden,
aan h
die de apostolisch vicarissen Johannes van Neercassel en Petrus Codde
vin

un

un

un

un
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