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treffen, is verantooord in de Inleiding.
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hebben. Niet zelden is het geduld van velen tot het uiterste op de proef gesteld.
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dankbaarheid hun namen genoemd: Reina, Noor en Han.
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Maria, 1992.
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Inleiding

De katholieken in de Noordelijke Nederlanden waren vanaf de zeventiende eeuw
gedwongen hun liturgie te vieren in de beslotenheid van een streng beschermde
ruimte. Niet zelden leidde het bekendworden van een katholieke viering tot
grote onrust in de samenleving. De katholieken werden voor deze paapse
stoutigheden beboet, verbannen, gevangen gezet of soms zelfs met het leven
bedreigd1. Toch hebben zij in deze bijzondere maatschappelijke situatie hun
liturgie gevierd. Maar de vraag is: hoe dan wel?
Deze studie heeft het antwoord op deze vraag gezocht in het rituale dat door de
missionarissen in de Hollandse Zending is gebruikt. De apostolisch vicaris Ph.
Rovenius bepaalt per decreet in 1622 dat voortaan de priesters voor de sacra
mentenliturgie het Romeinse rituale dienen te gebruiken. Dit Rituale Romanum
was in 1614 in Rome verschenen als model voor een uniforme sacramenten
bediening voor de gehele katholieke christenheid. Maar de grote moeilijkheid
voor de katholieken in de Noordelijke Nederlanden was nu juist dat in dat
Romeinse rituale volstrekt geen rekening wordt gehouden met enige maatschap
pelijke beperking in de uitvoering van de rituelen. De maatschappelijke kontekst
waarvan het Rituale Romanum uitgaat is die van een katholieke samenleving
waar in alle vrijheid, zonder enige beperking van overheidswege, de katholieke
liturgie gevierd kan worden.En hier ligt de frictie tussen het Rituale Romanum
en de maatschappelijke situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlan
den in de zeventiende en achttiende eeuw.
Rovenius zoekt een oplossing voor dit probleem door in hetzelfde decreet van
1622 aan de priesters in de Noordelijke Nederlanden toestemming te geven
gebruik te maken van een ingekort rituale, het "Rituale Romanum Contractum
et Abbreviatum in usum Sacerdotum, qui ad remota en peliculosa loca submde
coguntur excurrere", kortweg genoemd het Rituale Contractum. De studie
beperkt zich tot de rituelen van dit rituale.

1

Uitvoerige nuanceringen van deze maatschappelijke situatie in
L J Rogier, Geschiedenis
Ρ Polman, Katholiek Nederland
M G Spiertz, De ontwikkelingsgang van de katholieke missie
M G Spiertz, Pastorale problemen
Μ Τ J van der Vorst, Godsdienstig
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De studie is verdeeld in 2 delen. In een Iste deel2 wordt een overzicht gegeven
van alle 18 edities van dit rituale, de inhoudelijke veranderingen worden
genoemd, die het rituale ondergaan heeft in zijn lange leven, en tenslotte eindigt
dit deel met de tekstkritische uitgave. Dit eerste deel vormt het basismateriaal
voor deze studie.
Het 2de deel is een inhoudelijk kommentaar op de rituelen van dit Nederlandse
ntuale. Achtereenvolgens komen aan de orde de liturgie van de kinderdoop, de
ziekencommunie, de ziekenzalving, het ziekenbezoek en de stervensbegeleiding,
de uitvaartliturgie en tenslotte de huwelijksliturgie. Deze hoofdstukken zijn
volgens een vast schema geschreven. Het Rituale Contractum presenteert zich
als een "samenvatting en inkorting" van het officièle Rituale Romanum. Voor
de hier genoemde rituelen wordt telkens de versie van het Rituale Romanum en
het Rituale Contractum naast elkaar gelegd. In het kommentaar wordt dan
gesignaleerd wat de verschillen zijn en telkens wordt gezocht naar een verklaring van die verschillen. De methode die hierbij gebruikt wordt is die van de
"close reading", door Wegman omschreven als: "dichtbij lezing, lezen wat er
staat" . Zo kom je op het spoor wat er nu eigenlijk aan de hand is met de
rituelen uit het Nederlandse rituale. Voor alle rituelen kan dan gezegd worden
dat de eigen maatschappelijke situatie van de katholieken in de Noordelijke
Nederlanden herkenbaar aanwezig is in dit Rituale Contractum. Of anders
gezegd: door de naden en plooien van het Rituale Contractum sijpelt de invloed
door van de maatschappelijke situatie van de katholieken in de Noordelijke
Nederlanden.
Maar dit is niet alles wat in deze studie aan de orde komt. Bij de bestudering
van de nederlandse liturgie in de zeventiende en achttiende eeuw is tevens
aandacht besteed aan de liturgie van de omringende diocesen, т.п. van de
Zuidelijke Nederlanden en van Keulen. In de eerste hoofdstukken wordt telkens,
daar waar het voor het kommentaar nodig en nuttig is, geciteerd uit deze
regionale liturgieën, in het slothoofdstuk komen deze liturgieën in samenvatting
aan de orde. De konklusie van deze aandacht voor de regionale liturgieën is dat
daar in die gebieden niet het Romeinse model gevolgd is. Het beeld van de
regionale liturgieën die de Noordelijke Nederlanden omringen is veelkleurig
geschakeerd. Dat betekent dat Rovenius in 1622 voor de Noordelijke Nederlanden een ideaal nastreeft dat nog eeuwen lang niet gevolgd is door de omringende diocesen. Het motief voor de keuze van Rovenius spreekt hij zelf duidelijk uit in zijn decreet: door het volgen van de Romeinse liturgie worden wij
doordrenkt van het katholieke geloof*. Het ideaal dat Rovenius nastreeft bete-

2
3
4
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F.X Spiertz, Het Rjtuale Contractum.
H.A.J.Wegman, Riten en Mythen, pag. 12
Zie hoofdstuk VI, par 3, Rovenius kiest voor hel Romeinse model In die paragraaf wordt de
integrale tekst van het decreet van Rovenius weergegeven en van kommentaar voorzien.

kende voor de Noordelijke Nederlanden dat het een Romeinse enclave werd
omgeven door een veelkleurige verscheidenheid van regionale liturgieën. De
konklusie van de eerste hoofdstukken van de studie geeft aan dat dit ideaal van
Rovenius niet haalbaar was. De katholieken in de Noordelijke Nederlanden
leefden in zulke bijzondere maatschappelijke situaties dat men noodgedwongen
aanpassingen moest aanbrengen in het Romeinse ideaal dat men nastreefde. De
eindkonklusie van de studie is van een algemene strekking: wanneer het liturgische ideaal dat men nastreeft in conflict komt met de maatschappelijke situatie
van de vierenden, dan zal uiteindelijk deze maatschappelijke situatie van de
vierenden in dit conflict winnen en het liturgische ideaal doen herschrijven naar
de kontekst van de concrete gemeente.
De lezer van deze studie moet hier nu gewaarschuwd worden om niet na lezing
teleurgesteld te zijn. De studie is een kommentaar op de rituelen van het
Nederlandse rituale. Het gaat dus slechts over de rituelen van dit rituale, en niet
over de eucharistieviering of het breviergebed in de zeventiende en achttiende
eeuw. Het rituale zegt daar helemaal niets over. In deze studie vindt men ook
niets over huisliturgie, en dit dan te verstaan zoals men momenteel zegt:
diensten onder leiding van een leek. Gegevens over deze huisliturgie in de
Noordelijke Nederlanden zijn er wel degelijk. Rovenius zelf geeft in zijn
reglement voor de broederschap van de hl. Willibrordus en Bonifatius aanwijzingen wat de leden van de broederschap moeten doen wanneer er op een zondag
geen priester aanwezig kan zijn. Dan moet men in de huiskamer een altaartje
opstellen, met kaarsen en kruisbeeld, men leest de gebeden van de dag uit het
volksmissaal en de oudste leest een preek voor5. Helaas, het Rituale Contractum
heeft als boek voor priesters geen enkele verwijzing naar deze huisliturgie. En
nogmaals helaas, de keuze van het onderwerp heeft tot gevolg dat dit zeer
interessante aspect van de katholieke liturgie in de Noordelijke Nederlanden in
de zeventiende en achttiende eeuw hier niet aan de orde komt.

Zie J. Visser, Rovenius, pag. 78' "Wenn es keinen Pnester gab, so sollte man im Hause einen Altar
emchten, bei dem man am Sonnlag die Gebete sagen und eine Predigt verlesen könne" Op derelfe
pagina geeft Visser de verwijzingen waar in de werken van Rovenius men deze regelingen uitgebned
kan vinden, alsmede de moderne literatuur daaromtrent
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HOOFDSTUK I

De regionale ritualia van de Zuidelijke Nederlanden en van het diocees Keulen
De beslissende vraag in deze hele studie zal zijn een helder licht te werpen op
de motivering van Rovenius in 1622 bij zijn keuze voor de Romeinse liturgie
als standaardmodel voor de liturgie in de Noordelijke Nederlanden. Maar
alvorens deze vraag voldoende genuanceerd beantwoord kan worden, zal eerst
aandacht besteed moeten worden aan de indeling van de hiërarchie in de
Nederlanden van 1559 en het invoeren van de nieuwe regionale ritualia in de
Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw. Pas wanneer
een duidelijk licht schijnt op de verscheidenheid van regionale liturgieën ten
zuiden van de Republiek komt de beslissing van Rovenius in 1622 in een juist
daglicht te staan. Met dezelfde vraag kijken we ook naar het aangrenzende
gebied van Duitsland, naar het diocees Keulen. Ook voor de gebieden ten oosten
van de Republiek geldt dat de bisschoppen een eigen regionale liturgie hebben
ingevoerd, waarbij de richtlijnen van het concilie van Trente, met behoud van
de eigen regionale liturgische gebruiken, werden gepraktizeerd. Pas na een
schets van de eigen regionale liturgie van de omringende gebieden kan een
voldoende duidelijk licht schijnen op de draagwijdte van de beslissing van
Rovenius bij zijn keuze voor het Romeinse model.

1.1 Het voorspel: de instelling van de hiërarchie in de Nederlanden in 1559
Na moeizame onderhandelingen tussen wereldlijke en kerkelijke overheid en
vele compromisvoorstellen is uiteindelijk bij bul "Super Universas" van 12 mei
1559 voor het gehele gebied van de Nederlanden een nieuwe kerkelijke hiërarchie vastgesteld. Voor het Nederlandse taalgebied van de Nederlanden werden
twee aartsbisdommen ingesteld, Utrecht en Mechelen. Tot de Utrechtse kerkprovincie behoorden, naast het bisdom Utrecht zelf, de bisdommen Middelburg,
Haarlem, Leeuwarden, Groningen en Deventer. Tot de Mechelse kerkprovincie
behoorden, naast het bisdom Mechelen, de bisdommen Brugge, Gent, leper,
Antwerpen, Den Bosch en Roermond. De geografische begrenzingen van de
toenmalige bisdommen Roermond en Den Bosch lopen niet parallel met de
huidige begrenzingen; met name geldt dit voor het gebied van oost Brabant
(Boxmeer en het land van Cuyk) en voor het huidige gedeelte van de provincie
Gelderland dat nu tot het bisdom Den Bosch gerekend wordt (het Rijk van
15

Nijmegen en het Land van Maas en Waal). Al deze gebieden werden in 1559
toebedeeld aan het bisdom Roermond.1 Voor de liturgische praxis kan het van
belang zijn in concrete gevallen met deze situatie rekening te houden. Voor het
Franstalige gebied van de Nederlanden wordt in 1559 de Waals-Franse kerkprovincie Kamerijk ingesteld, waartoe gerekend werden de bisdommen Kamerijk,
Atrecht, St.Omaars, Doornik en Namen. Het prins-bisdom Luik, dat niet tot de
Nederlanden behoort, blijft buiten de nieuwe hierarchieindeling van 1559.
Hoewel het in 1559 belangrijke gebieden verloren ziet gaan aan de nieuwe
bisdommen, voornamelijk aan het bisdom Mechelen, blijft het bisdom Luik tot
na de Franse Revolutie behoren bij het aartsbisdom Keulen. Om het beeld van
de hiërarchie volledig te maken: het hertogdom Luxemburg is altijd een twistpunt geweest tussen de oude kerkelijke rechten, voornamelijk van het bisdom
Luik en het aartsbisdom Trier, en de wens van de wereldlijke overheid tot het
verheffen van Luxemburg tot een zelfstandig bisdom. Pas in 1870 krijgt Luxemburg een eigen bisschopszetel.2
Hoewel met deze weergave van de nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden
een globaal beeld wordt geschetst van de scheidslijnen tussen de verschillende
bisdommen, wordt in vele gevallen de concrete plaatselijke situatie nog gecompliceerd door de enclaves, die binnen de nieuwe indeling toch toebedeeld bleven
aan andere kerkelijke overheden. En dit geldt niet alleen voor kerkelijke enclaves binnen de nieuwe bisdommen. Ook voor de wereldlijke overheid geldt
dat na het beëindigen van de opstand tegen de Spanjaarden, niet het gehele
gebied, dat tot de Noordelijke Nederlanden wordt gerekend, ook daadwerkelijk
onder hun bestuursmacht viel. Met name geldt dit voor de grensgebieden langs
de oostzijde van de Republiek. Tekenend in dit geval is de situatie voor het
oostelijke gebied van Noord-Brabant. Na de inname van Den Bosch door
Frederik Hendrik (1629) en de vrede van Münster ( 1648) werden de Meierij van
den Bosch en de stad zelf onder rechtstreeks bestuur gesteld van de Staten
Generaal te Den Haag. Samen met andere veroverde gebieden, zoals StaatsVlaanderen en de Landen van Overmaze, vormden deze gebieden de Generaliteitslanden. Maar binnen het territorium van deze Generaliteitslanden bestonden
in het oosten van Noord-Brabant belangrijke enclaves, die onder het gezag
bleven van buitenlandse heren, welke allen van katholieke huize waren en
bleven. Voor het gebied van Noord-Brabant waren dit de enclaves van het
graafschap Bokhoven, het graafschap Megen, de commanderij van Gemert, het

1
2
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Zje W A J.Munier, Kerkelijke circumscnptie
Zie hiervoor M Dienckx, De oprichting, pag 62-69. De opnchüngsbul der bisdommen van 12 mei
1559. Voor een recente studie over de geestelijke vader van de nieuwe bisdommemndeling in 1559
zie, F Postma, Nieuw licht. In tegenstelling tot M Dienckx, die de inquisiteur generaal in de
Nederlanden Ruard Tapper ziet als de bedenker van de nieuwe indeling van de bisdommen in de
Nederlanden, komt Postma, na een grondige analyse van de beschikbare documenten, tot de conclusie
dat Franciscus Sonmus de geestelijke vader is van de nieuwe kerkelijke indeling

ambt Oeffelt, de baronie van Boxmeer en het land van Ravenstein. De Staatse
plakkaten, die de openbare uitoefening van het katholicisme verboden, hadden
in deze gebieden geen kracht van wet. In al deze gebieden kon de roomse
religie in alle vrijheid worden uitgeoefend, en precies deze gebieden hadden een
grote aantrekkingskracht op verschillende religieuze orden en congregaties om
zich in het territorium van deze politieke enclaves te vestigen. Tevens werden
langs de west-grens van deze enclaves met het Staatse Brabant een reeks van
grenskapellen gebouwd, waar de katholieke buitenlanders in alle vrijheid hun
roomse religie konden beleven. In het land van Ravenstein kennen we deze
grenskapellen (van zuid naar noord) in plaatsen als De Mutshoek, Esdonk, De
AA, de Haan, Duifhuis, Bedaf, Schaijk, Koolwijk en natuurlijk de parochie- en
kloosterkerk van de paters Capucijnen van Velp.3 Voor de liturgische praxis in
de zeventiende en achttiende eeuw is het van belang met deze concrete gegevens terdege rekening te houden. Met name voor de sacramentenliturgie in de
parochies van de politieke enclaves in het oosten van Noord-Brabant geldt, dat
men daar gebruik zal blijven maken van de regionale ritualia van de bisdommen
waartoe men behoort, en dat zal voornamelijk het rituale van Roermond,
Keulen, Luik of Mechelen zijn geweest.

1.2 De regionale ritualia van de Zuidelijke Nederlanden
Op het concilie van Trente (1545-1563) werden de grondtrekken vastgelegd van
de vernieuwing van de katholieke liturgie. De concrete uitwerking van deze
richtlijnen is na beëindiging van het concilie overgenomen door commissies, die
uiteindelijk onder directe verantwoordelijkheid van de paus de Trentse liturgieboeken hebben samengesteld. In chronologische volgorde verschijnen dan voor
het gehele gebied van de catholica het vernieuwde brevier ( 1568), het missaal
(1570), het pontificale (1596) en tenslotte het ceremoniale episcoporum (1600).
Het boek met de vernieuwde sacramentenliturgie voor de parochies, het rituale,
heeft zeer lang op zich laten wachten. Particuliere pogingen om tot een eenheidsrituale te komen voor de gehele catholica zijn niet gelukt. De regionale
verschillen binnen de parochiële sacramentenliturgie waren te groot, zodat men
er niet in slaagde een eenheidsrituale voor de gehele kerk samen te stellen. Met
name geldt dat voor vieringen waarin de volkse betrokkenheid sterk vertegenwoordigd was, zoals de huwelijksliturgie en de begrafenisvieringen, die getekend werden door zulk een grote regionale verscheidenheid dat een eenheidsrituale geen kans van slagen had. Het door Rome in 1614 gepubliceerde Rituale
Romanum, bestemd als standaardmodel voor de sacramentenvieringen in de

3

Voor een korte samenvatting van de situatie in het oosten van Noord-Brabant zie: A.v.d.Berg G.Rooijakkerï, Een prentenmaker, pag. 260-265: Spiegel van religieuze topografie.
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parochies, wordt dan ook niet meer verplichtend opgelegd. In de bul van paus
Paulus V wordt het slechts ten stelligste aanbevolen.
De bisschoppen hebben de vernieuwing van de parochieliturgie zelf ter hand
genomen en naar regio en landstreek telkens anders ingekleurd en geordend.
Wel werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de grondlijnen zoals die door het
concilie van Trente waren vastgelegd.
Dit proces van regionale ritualia is voor het gebied van de Zuidelijke Nederlanden duidelijk te volgen. Ook daar hebben de eerste bisschoppen van de nieuwe
diocesen de uitwerking van de bepalingen van Trente zelf ter hand genomen.
Eerste in de rij van vernieuwde ritualia in de geest van Trente voor de Zuidelijke Nederlanden is het Rituale van het bisdom GENT, door bisschop Cornelius
Jansenius in 1571 uitgegeven. De volledige titel luidt: "Liber Ecclesiae Gandavensis. Ritus, Formulas atque succinctas quasdam Instructiones continens in
usum Parochorum editus, Gandavensis 1571". Dit Gentse rituale van 1571 is de
trendsetter geweest voor de regionale ritualia van vele andere bisdommen uit de
Zuidelijke Nederlanden. Het Gentse rituale heeft herdrukken gekend in 1576,
1595 en 1640.
De tweede bisschop van DEN BOSCH, Laurentius Metz, bisschop van Den
Bosch van 1570-1580, nam de reorganisaie van zijn bisdom naar de mogelijkheden van die tijd krachtig ter hand. Op de eerste synode van het Bossche
bisdom (1571) werd de taak van de dekens bij de visitatie van het bisdom
beschreven. Uit de visitatieverslagen van deze dekens, alsmede uit de eigen
observatie van Metz, weten we dat er in het bisdom vele misstanden heersten
onder de clerus, welke veroorzaakt werden door onkunde en/of door onwil.''
Deze geconstateerde behoefte aan een grondige vernieuwing van heel de
pastorale zielzorg heeft Laurentius Metz er ongetwijfeld toe gebracht orde op
zaken te stellen in de liturgische vormgeving van de sacramentenbediening.
Daartoe werd op zijn gezag, en voorzien van een inleiding, door hemzelf
geredigeerd, gepubliceerd het: "Manuale Pastorum, sive formulae aut ritus
administrandi sacramenta pro dioecesi Buscoducensi cum quibusdam succinctis
instructionibus circa singulorum sacramentorum administrationem, juxta sacrosancti Concilii Tridentini praescriptum, necessario adhibendis. Sylvaeducis, apud
Joannem à Turnhout Anno M.D.LXXII".
In de inleiding op dit Bossche pastoorsboek geeft de bisschop zelf aan wat de
motieven voor hem geweest zijn om deze handreiking aan de parochies aan te
bieden. Vooreerst is dit de grote wanorde op liturgisch gebied in zijn bisdom.
Letterlijk schrijft hij dat bij de visitatie in het bisdom nauwelijks twee gelijke
ritualia zijn aangetroffen. Wat wellicht nog erger is in de ogen van Metz: vele
van de gebruikte ritualia waren vermengd met allerlei niet tolerabele gebruiken

4
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Zie M.G.Spiertz, Succes en falen, pag. 65. Voor een biografische levensschels van bisschop Metz,
zie: J. Peijnenburg, Zij maakten Brabant katholiek, deel 1, pag. S1-S8.

en praktijken.5 Het tweede motief voor Metz om zijn priesters dit rituale aan te
bieden is wellicht een nog duidelijkere illustratie hoe laag het ontwikkelingspeil
van de priesters was in de nadagen van Trente. Letterlijk zegt Metz dat hij met
dit rituale de slecht gevormde priesters tenminste enigszins tegemoet komt en
instrueert hoe zij op een waardige wijze hun parochianen kunnen opwekken met
eerbied de sacramentenliturgie te vieren.6 Een meer verhulde vorm om uitdrukking te geven aan zijn zorg over de slechte staat van vorming van de diocesane
clerus is nauwelijks denkbaar. Het effect van deze herziening en uniformering
van de liturgische praxis voor het bisdom Den Bosch is slechts van beperkte
omvang geweest. "De voornaamste oorzaken waren de moeilijke politieke
situatie, waardoor hun (nl. Sonnius en Metz, F.Sp.) werk veelal beperkt bleef tot
de stad 's-Hertogenbosch, en de onwilligheid van de geestelijkheid".7
Het Manuale Pastorum van bisschop Metz heeft slechts één editie gekend. In
1617 schrijft de vijfde bisschop van Den Bosch, Nicolaas Zoes, gewijd op 10-51615, het recent gepubliceerde Rituale Romanum (1614) verplichtend voor voor
het Bossche diocees.8 Slechts enkele eigen gebruiken, zoals de eigen verlovingsritus, worden door hem behouden in een appendix.
In chronologische volgorde is IEPER het derde bisdom van de Mechelse
kerkprovincie waarvoor een eigen regionaal rituale wordt gepubliceerd. Op
gezag van de eerste bisschop van leper, Martinus Rythovius, of Riethoven,
bisschop van leper van 1561-1583, worden de organisatie en de vernieuwing
van het katholieke leven in zijn diocees krachtig ter hand genomen. Rogier
omschrijft hem als "de grote stuwende kracht van de katholieke reformatie in de
Mechelse kerkprovincie".9 Op zijn gezag wordt in 1576 voor dit diocees het

5

6

7
8
9

Manuale Pastorum van Den Bosch, pag I, begin van de inleiding van Laurcntius Melz, "Cum inlcr
alia hoc etiam ad debitam, exactamque Sacramenlorom Ecclesiae administralmnem magnopere
pertineat, ut libri, ex quibus ipsae fonnae Sacramenlorum. el modus ea conferendi, necnon orationes
el preces ш eoiundem administraüone adhiben consuetae. proferunlur et praelcgunlur, mendis et vitus
careant, nihilque dissonum, aul а те alienum contineant, ac nos partim ex quomndam vestrum
relatione didicenmus, omnia fere exemplana manualium Pastoralium. qui hactenus usi estis,
depravatae esse lectiones atque unum ab alio dissidere. vixque pauca repen π, quae inter se per omnia
convemant, ac demum in nonnullis dissona quaedam, et a re aliena interiecta esse existimavimus rem
vobis non solum non ingratam, verumetiam utilem et commodam nos fauuros. ы antiquis diversorum
Episcopatuum manuabbus pastoralibus inter se collatis, uniformem modum et rationem conferendi
Sacramenta conciperemus et edi curaremus"
Manuale Pastorum van den Bosch, pag II Middels dit manuale beoogt de bisschop dat "impentiores
Pastores aliqua ex parte informarenlur, quibus verbis Parochianos suos ad debitam et dignam
Sacramenlorum susceptionem adhortan, excitareque debeant, cum permagni referat, qua animi
praeparatione Sacramenta suscipiantur"
Zie M G Spiertz, Succes en falen, pag 65
Voor een korte levensschets van bisschop Zoes, zie L Peijncnburg. ZIJ maakten Brabant katholiek
deel 1, pag 77-84
Zie L.J Rogier, deel 1, pag 349 Voor een biografische levensschets van de eerste bisschop van leper
zie Ρ Η Verhoeven, Maarten van Rjethoven
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regionale rituale gepubliceerd: "Manuale Pastorum ad usum dioecesis Yprensis
cum Instructione Pastorum adversus demonum infestationes et incantationum
maleficia, Parisiis 1576". Zoals de titel al aangeeft omvat dit handboek voor de
pastores meer dan alleen maar de rituele vormgeving van de verschillende
vieringen. Alle vieringen zijn voorzien van een gedegen inleiding. Bovendien
kent dit handboek voor de pastores aanwijzingen in het geval dat bij het
overlijden van een parochiaan de hulp van de clerus wordt ingeroepen bij het
opstellen van een testament. Het zijn voor de clerus zeer voorzichtige aanwijzingen, die er op gericht zijn om het kwaad van de geldelijke hebzucht van de kant
van de clerus de kop in te drukken.
De drie hier genoemde diocesane ritualia voor enkele van de Mechelse suffragaanbisdommen hebben lange tijd model gestaan voor de vernieuwing van de
liturgische pastoraal in deze Mechelse kerkprovincie. Pogingen op het eerste
(1570) en tweede (1574) provinciale concilie van Mechelen om een rituale
samen te stellen voor de gehele kerkprovincie heeft in de uitvoering lange tijd
op zich laten wachten. Een verzoek aan de Gentse bisschop, Cornelius Jansenius, om het door hem voor het Gentse bisdom uitgegeven "Liber Ecclesiae
Gandavensis" (1571) te bewerken voor de gehele kerkprovincie, heeft hij niet
meer kunnen realiseren. Jansenius overlijdt in 1574. Het verlangen naar een
eigen Mechéis rituale is pas in de bestuursperiode van Jean Hauchin, aartsbisschop van Mechelen van 1583-1589, gerealiseerd.10 Op zijn gezag wordt in
1589 bij Plantijn in Antwerpen gepubliceerd: "Pastorale. Cañones et Ritus
ecclesiasticos, qui ad Sacramentorum administrationem aliaque pastoralia Officia
rite obeunda pertinent, complectens, jussu et auctoritate reverendissimi et
illustrissimi Domini, Domini loannis Hauchini, Mechliniensis Archiepiscopi, pro
uniformi pastoralium officiorum exercitio in hanc formam redactum, et in lucem
emissum, Antverpiae, Ex Officina Christophori Plantini Architypographi Regii
M.D.LXXXIX".
In de door Hauchin zelf geschreven Approbatie bij de editie van dit Mechelse
pastorale geeft hij aan dat het praktische liturgieboek voor de pastores is
samengesteld door de kring van Leuvense theologieprofessoren. De samenstellers hebben volgens de woorden van Hauchin daarbij gebruik gemaakt van een
groot aantal diocesane ritualia uit die tijd en zijn vervolgens bij hun eigen
kennis van de liturgie te rade gegaan en hebben de rituelen naar rijp beraad in
de voorgestelde vorm gepresenteerd." Hauchin ondertekent zijn Approbatio

10 Voor een levensschets van bisschop Hauchinus zie L Jadin, Hauchin
11 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag I, Approbatio van Hauchin "Hoc Pastorale, a professonbus
Sacrae Theologiae facultatis Lovaniensis, ex selectionbus abarum praeterea doctorum virorum ludicio
diligenterrecogmtumatque probatum, in commodum parochorum praesertim Mcchehniensib dioecesis
usum, typis mandan curravimus" Op het einde van de Approbatio konil Hauchin hierop nog eens
terug Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag II "Hue ergo el nostra in illius Pastoralis Libri editione
cura respexit, quem a Lovaniensis Sacrae Theologiae professonbus, ex multarum Dioecesium
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aldus: "Actum Lovanii, die vigésima tertia Septembris 1688. Joan. Hauchinus,
Archiepiscopus Mechliniensis". Deze datum van ondertekening van de Approbatio door Hauchin heeft in de recente literatuur verwarring gegeven over het
juiste jaar van uitgave.12 De titelpagina van de eerste uitgave van Plantijn geeft
duidelijk 1589 aan.
Dit pastorale van Mechelen heeft in totaal 11 edities gekend.13Tijdens de
bestuursperiode van Mathias Hovius als aartsbisschop van Mechelen (15961620) verschijnen de tweede en derde editie van dit Mechelse pastorale. Beide
uitgaven verschijnen bij Plantijn in Antwerpen, resp. in 1598 en 1607. De
titelpagina van deze edities geeft ons een inkijk in de intentie van Hovius door
te stellen dat dit Mechelse pastorale aangepast is aan de 'usus romanus'. De titel
luidt: "Pastorale, ad Usum Romanum accommodatum. Cañones et Ritus ecclesiasticos, qui ad Sacramentorum administrationem aliaque pastoralia Officia rite
obeunda pertinent, complectens. lohannis Hauchini jussu olim editum, nunc vero
Matthiae Hovii auctoritate, multis locis auctum et recognitum". De vraag kan
hier gesteld worden wat Hovius in 1598 resp. 1607 bedoelt met 'usus romanus',
aangezien het Romeinse standaardmodel van het rituale pas verschijnt in 1614.
In de bestuursperiode van de opvolger van Hovius, Jacobus Boonen, aartsbisschop van Mechelen van 1621-1655, worden wederom twee edities van het
Mechelse pastorale gepubliceerd, resp. in 1625 en 1649."* In de titel van deze
edities van het Mechelse pastorale wordt de intentie van Hovius door Boonen
gecorrigeerd in: 'rituali romano acommodatum'. De volledige titel luidt dan:
"Pastorale, Rituali Romano Accommodatum. Cañones et Ritus ecclesiasticos, qui
ad Sacramentorum administrationem, aliaque pastoralia officia rite obeunda
pertinent, complectens, lohannis Hauchini jussu olim editum, nunc vero Jac.
Boonen auctoritate multis locis auctum et recognitum". De beide edities van
1625 en 1649 zijn verschenen bij Verdussen in Antwerpen. Het is deze editie
van Jac. Boonen van het Mechelse pastorale die na zijn overlijden gedurende
meer dan 150 jaar in gebruik is gebleven. Het kent ongewijzigde herdrukken in
1697, 1749, 1775 en 1796.
De laatste wijziging ondergaat het Mechelse pastorale in de negentiende eeuw.
Tijdens de bestuursperiode van kard. E. Sterckx als aartsbisschop van Mechelen,
van 1832-1867, verschijnt een nieuwe editie van het Mechelse liturgieboek.15
En wederom verandert de titel. Deze luidt nu: "Pastorale Mechhniense, Rituali
Romano accommodatum. Cañones et Ritus ecclesiasticos ... etc." zoals de titel

12
13
14
15

officialibus hbns, magno et maturo ludicio colleclum, ac aliorum praelcrea praestantium virorum
calculo probatura, idcirco in lucem emillimus"
Bv bij H J Spital, Der Taufntus Vanaf pag 212-284 een "Bibliographie der Ritualien" Op pag 251
noemt Spital 1588 als jaar van uitgave van de eerste editie vjn het Mechelse Pastorale
Zie hiervoor, G Malherbe, Le pastorale de Маііпеь son histoire, pag. 369-398
Voor een levenschets van bisschop Boonen zie L. Ceyssens, Boonen, Jacobus
Voor een levenschets van kard E Sterckx zie A Simon, Sterckx, Engelbert
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luidt vanaf de editie Boonen. In deze vorm verschijnt het Mechelse pastorale in
1838 en 1852.
Maar hiermede is nog niet het gehele verhaal van de Mechelse parochieliturgie
verteld. Op het einde van de zeventiende eeuw verschijnt voor de eerste maal
een samenvatting van het grote Mechelse pastorale, bestemd voor het praktische
gebruik van de pastores. De volledige titel van deze samenvatting luidt: "Manuale Pastorum, compendiose complectens Cañones et Ritus ecclesiasticos pro
administrandis sacramentis juxta praxim usitatam in Belgio, et signanter per
totam provinciam Mechliniensem, et exorcismis ad ejiciendos daemones e
corporibus obsessis, eorumque infestationes repnmendas, et alia quaedam
documenta omnibus curam animarum habentibus aut necessaria aut utilia,
Leodii, apud N. Streel, et prostant apud G. Lints". In deze vroegste uitgave van
dit Mechelse manuale komt alleen op het einde, pag. 178, een datum aanduiding
voor in de approbatie: "J.Lackman, S.T.D. et lib.Cens. datum Mechliniae 14
nov. 1680". Van dit Mechelse manuale is een tweede uitgave bekend, eveneens
alleen met dezelfde datumaanduiding van de approbatie. Deze tweede uitgave
kent op de titel pagina de uitgever: "Bruxellis, Typis Eugenii Henrici Fricx,
Typographi regii. Cum Approbatione".16 Van dit Mechelse manuale zijn verder
herdrukken bekend uit dejaren 1704 (bij Verdussen Antwerpen), 1706 (bij Fricx
Brussel), 1722 (bij Verdussen Antwerpen) en tenslotte uit 1730 (bij Fricx
Brussel).17 Na dit jaar wordt niets meer vernomen van het Mechelse manuale.
In de inleiding op dit manuale, die in alle edities gelijkluidend is, wordt de
reden van dit compendium aangegeven. Voornamelijk de grote omvang van het
officiële Mechelse pastorale is de aanleiding geweest om voor de pastores een
handzaam boek uit te geven, dat zij gemakkelijk ook buiten het kerkgebouw
kunnen hanteren. Dit wordt tenminste met evenzoveel woorden gezegd aan het
begin van de inleiding.18 Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks met het compendium. De samensteller beperkt zich niet tot een gemakkelijke samenvatting
van de meest gebruikte rituelen uit het Mechelse pastorale, maar hij voegt ook
nieuwe rituelen toe, die nu dus voor de eerste maal voor de Mechelse kerkprovincie gepubliceerd worden.19

16 De approbatie staat in deze uitgave niet op het einde, zoals in de eerst genoemde uitgave van Streel,
maar op pag. V aan het begin van de editie
17 Alle hiergenoemde data slaan vermeld op de desbetreffende titelpagina' s In alle edities komt dezelfde
approbatie voor als in de eerste twee edities
18 Manuale van Mechelen, ed Streel Leodii, pag. III "Cum Pastorale Mechliniense in forma valde
ampia Impressum sit quo sit, ut non sine incommode Iransfem valeat, rogarunt me saepius plures
insignes vin, ut in forma minore seorsim praelo ederem, quae magis necessaria, magisque lilis obvia
viderentur".
19 Manuale van Mechelen. ed Streel Leodii, pag III "Quorum votis ut plenius satisfacerem, partim in
compendium redigi ea, quae fusius habentur in praefato Pastorali, partim quaedam ranus occurentia
ex toto omisi, partim alia quaedam, quorum usus frequentior. ex varus libns impressis et manuscnplis
addidi"
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Het Mechelse Manuale Pastorum is verdeeld in drie delen. In het eerste deel
worden de meest gebruikelijke rituelen uit het grote pastorale van Mechelen
overgenomen: de doop, de ziekenzalving, de stervensbegeleiding, de begrafenis
en tenslotte het huwelijksritueel.20 Het tweede deel omvat een groot aantal
exorcismen over personen en zaken.21 Het derde deel bevat een aantal zegeningen (water, brood, etenswaren, kaarsen, huis en heiligenafbeeldingen) en
toegevoegd worden een aantal gebruikelijke kerkelijke formulieren (doopbewijs,
etc). Tot slot worden toegevoegd, voor het geval de pastoor te hulp wordt
geroepen bij het opstellen van een testament, enkele modellen van een testament, met uitgebreide instructie.22 Het is vooral in dit tweede en derde deel
van het Mechelse manuale dat men afwijkt van het officiële pastorale.
Dit Mechelse manuale heeft wellicht nog sterker dan het pastorale de intentie de
eenheidsritus te zijn van geheel België, of althans van de gehele Mechelse
kerkprovincie. Zo presenteert het manuale zich immers in haar titel: het zijn de
kerkelijke rituelen "juxta praxim usitatam in Belgio, et signanter per totam
provinciam Mechliniensem". In de inleiding wordt dit nog eens met nadruk
herhaald. De rituelen van het 1ste gedeelte van het manuale omvatten de
sacramentenliturgie niet alleen voor het diocees Mechelen, maar tevens voor alle
suffragaanbisdommen. En zij worden allen met name genoemd.23 Het is
wellicht de pretentie van dit manuale geweest, dat het de eenheidsliturgie van de
gehele kerkprovincie Mechelen weergaf, wat geleid heeft tot mislukking. Na
1730 wordt er niets meer van vernomen. De meeste suffragaanbisdommen van
de Mechelse kerkprovincie, zoals leper. Gent en vooral Roermond, kenden hun
eigen diocesane rituale.
Van de Zuid-Nederlandse bisdommen volgt als laatste ROERMOND dat een
eigen rituale voor zijn clerus publiceert. In 1599 wordt door bisschop Henricus
Cuyckius voor zijn diocees uitgegeven het "Pastorale Ecclesiae Ruraemundensis,
ab Henrico Cuyckio Ruraemundensis Episcopo in tres partes distinctum et in
lucem emissum". Dit Roermondse pastorale verschijnt bij Keschedt in Keulen.
Rond de publikatie van dit Roermondse pastorale kunnen verbindingslijnen
gelegd worden met het enkele jaren eerder verschenen pastorale van Mechelen.
Zoals bekend is het pastorale van Mechelen samengesteld door de kring van
Leuvense theologieprofessoren. De inleiding van de eerste editie van dit Mechelse pastorale wordt, naast de handtekening van aartsbisschop Hauchinus, mede
voorzien van de handtekening van de decaan van de Leuvense faculteit:
"H.Cuyckius, Facultatis Theologicae Lovaniensis Decanus, et librorum Aposto-
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Ed Streel Leodii, pag 1-74
Ed Streel Leodn, pag 74-135
Ed Streel Leodii, pag 136-178
Ed Streel Leodii, pag IV: "'Prima pars commet Cañones cl Ritus Ecclesiasticos, quae ad debitam
Sacramentorum administrationem pertmel, prout ea administran soient in Dioecesi non tantum
Mechliniensi, sed et Antwerpiensi, Gandensi, Buscoducensi, Brugensi, Iprensi et Ruraemondensi"
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licus et Regius censor". In 1590 werd de Roermondse bisschopszetel door
Parma reeds aangeboden aan Hendrik Cuyck. De koning benoemde hem tot die
functie nog in datzelfde jaar. De aanvaarding van deze bisschopsbenoeming
betekende voor hem echter een zware beslissing. Hij vervulde op dat moment
naast de functies van hoogleraar en decaan van de Leuvense faculteit, nog de
functies van vicaris en officiaal van het aartsbisdom Mechelen, en bovendien
van deken en kanunnik van de St.Pieter te Leuven. Alles bij elkaar een belang
rijke bron van inkomsten voor hem. Zes jaar bedenktijd heeft het Hendrik
Cuyck gekost alvorens de benoeming te aanvaarden. Op 30 juli 1596 werd hij
bisschop gewijd door de aartsbisschop van Mechelen, Martinus Hovius.24
Hendrik Cuyck had als decaan van de Leuvense faculteit weet van het Mechelse
pastorale en misschien heeft hij er wel zelf aan meegewerkt. Desondanks publi
ceert hij als bisschop voor zijn Roermondse diocees in 1599 een eigen pasto
rale, dat op niet onbelangrijke onderdelen afwijkt van het Mechelse. Met name
in het eerste deel van het Roermondse pastorale, het deel met de sacramentenliturgie, onderscheidt het zich van het Mechelse pastorale, door een ruim
gebruik van de volkstaal in de sacramenenliturgie en door een groot aantal
preekmodellen in de volkstaal die de pastores als handreiking voor hun zielzorg
worden aangeboden.
De vierde bisschop van Roermond, A. Creusen, op 23 juli 1651 tot bisschop
gewijd te Brugge, geeft het Roermondse pastorale opnieuw uit. Deze editie
verschijnt bij Prae, te Roermond. A.Creusen is slechts zes jaar bisschop van
Roermond geweest. Op 16 maart 1657 bevestigt paus Alexander VII zijn
benoeming tot aartsbisschop van Mechelen. Hij wordt daarmede in Mechelen de
opvolger van Jacob Boonen.25
In de achttiende eeuw verschijnen opnieuw twee edities van het Roermondse
Pastorale. Het is een bewerking van de 1 ste editie. Vele gegevens uit het derde
deel van het pastorale van Cuyck komen nu grotendeels te vervallen. De titel
luidt: "Pastorale Dioecesis Ruraemundensis, illustrissimi ас reverendissimi
Domini D'Angeli d'Ongnyes, episcopi Ruraemundensis iussu emendatum,
Ruraemundae, apud Petrum Vallen, 1708".26 Deze uitgave van d'Ongnyes
wordt in 1763 nog eens ongewijzigd herdruk in Antwerpen "Ex Archetypographia Plantiniana". Van deze uitgave wordt in hetzelfde jaar 1763 eveneens te
Antwerpen een korte samenvatting gepubliceerd, met alleen de ziekenliturgie.
De titel van dit compendium luidt: "Manuale Pastorum aliorumque animarum

24 Zie L J Rogier, Geschiedenis, deel I, pag 388 Voor zijn verdere activiteiten als bisschop van
Roermond zie L J Rogier, Geschiedenis, deel II, pag 630-635
25 Zie L J Rogier, Geschiedenis, deel II, pag 642-643
26 Voor de moeilijke positie van deze Roermondse bisschop tussen de strijdende partijen op zijn
grondgebied zie Ρ Polman, Katholiek Nederland, deel III, pag Π1-136 Voor een korte beschrijving
van de inhoud van het Pastorale van Roermond uit 1708 zie Ρ Polman. Katholiek Nederland, deel
IH, pag 162-165
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curatorum, complectens ritus ecclesiasticos pro administrandis SS. Eucharistiae
et Extremae Unctionis sacramentis collectum ex Pastorale Ruraemundensi pro
eadem dioecesi, Antverpiae (s.n.) 1763. 48 pag".
Voor de Mechelse kerkprovincie geldt nu dat vanaf het einde van de zestiende
eeuw maar liefst vijf van de zeven bisdommen van deze kerkprovincie een eigen
rituale kennen. Alleen de bisdommen Brugge en Antwerpen hebben nooit een
eigen rituale gehad. Daar gebruikte men steeds het pastorale van Mechelen.27
De meeste van deze diocesane ritualia van de Mechelse diocesen hebben
verscheidene herdrukken gekend. Dit wijst erop dat in de liturgische praxis de
diocesen in de Zuidelijke Nederlanden gedurende een lange periode een eigen
koers hebben gevaren.
Hetzelfde kan gezegd worden van het bisdom LUIK., dat behoorde tot de kerkprovincie Keulen. Voor het overzicht van de regionale ritualia in het gebied ten
zuiden van de Noordelijke Nederlanden is het van belang hier een overzicht te
geven van de edities van het Luikse rituale in de zeventiende en achttiende
eeuw.
Reeds tijdens het concilie van Trente komt men in Luik tot een editie van het
rituale dat geldend is voor het gehele diocees. In de vijftiger jaren van de
zestiende eeuw melden de dekens dat hun bij de visitaties van de parochies is
opgevallen dat er nauwelijks volledige ritualia in gebruik zijn, en dat de boeken
die de pastores gebruiken veelal van plaats tot plaats van elkaar verschillen.28
Het is een getuigenis dat bijna woordelijk overeenstemt met hetgeen bisschop
Metz van Den Bosch in 1572 zegt in de inleiding op het Bossche Manuale
Pastorum. De bisschop van Luik, George van Oostenrijk (bisschop van Luik van
1533-1559), geeft dan een opdracht aan zijn vicaris generaal, Jean Huet, om een
voor het gehele bisdom geldend rituale samen te stellen. Het ideaal van Huet is
dat binnen één diocees de liturgische rituelen in de parochies eensluidend
zijn.29 Deze renovatie van de parochieliturgie voor het bisdom Luik heeft
geleid tot het eerste volledige rituale voor dat bisdom met de uitgebreide titel:
"Liber Sanctae Ecclesiae Leodiensis, continens ritus, formulas et succinctas
quasdam instructiones ad Mysteriorum seu Sacramentorutn administrationem
spectantes, ad usum parochorum, diligenti collatione veterum exemplarium
reparatus, una cum doctrina de septem Sacramentis Ecclesiae tradita in concilio

27 Zie G Mahlherbe. Le Pastorale de Malines, son histoire, pag 373. "Les diocèses d'Anvers et Bruges
se contentèrent du Pastorale de Malmes".
28 Zie G.Malherbe, Les rituels liégeois, pag 43-44 "Les rituels variaient de région à région et ne
s'accordaient pas entre eux. Ils étaient incomplets et ne comprenaient que le baptême et l'exlrême
onction Ils étaient enfin incorrects et corrompus"
29 Liber Sanctae Ecclesiae Leodiensis, Leuven. ISS3, pag II "Cum convenent ut ritus quibus
Sacramenta adrmnistrantur ndem sint ei quam minimum inter se in ecclesus ejusdem dioecesis
discrepent".
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oecumenico Florentino. His accessit, juxta vetustissimum exemplarium diligenter
recognitus, ritus consecrandi campanas, Lovanii, Sassen, 1553".30 Vanaf de
eerste editie van het Luikse rituale wordt dit boek voor de pastores gekenmerkt
door het feit dat daarin is opgenomen een samenvatting van de sacramentenleer.
Het is dus uitdrukkelijk meer dan alleen maar een boek met de exacte tekst van
de rituelen. In deze eerste editie is dit nog de sacramentenleer zoals die is
verwoord op het concilie van Florence. Het concilie van Trente is nog in volle
gang en de besprekingen over de sacramentenleer van de Kerk komen pas aan
de orde in de laatste fase van het concilie.
Deze besprekingen van het concilie van Trente over de sacramentenleer van de
kerk maken het Luikse rituale vrij snel verouderd. De rituelen moeten worden
aangepast aan de bepalingen die daaromtrent zijn uitgevaardigd door het
concilie. Dit is de aanleiding geweest voor Bisschop Ernst van Beieren om aan
zijn vicaris generaal Thiery de Lynden de opdracht te geven het Luikse rituale
van 1553 te renoveren. In 1592 wordt bij uitgever H.Hovius in Luik het nieuwe
Luikse rituale gepubliceerd: "Parochiale, id est Liber in quo plane continentur
ea quae pastores praestare oportent in administratione Sacramentorum et aliis
plerisque peragendis quae ad parochiale munus spectant". Deze editie van het
Luikse rituale is verdeeld in vier delen: een sacramentale (met de sacramentenliturgie) - een funerale (met de stervensbegeleiding en het begrafenisritueel) een benedictionale (met een lange reeks van zegeningen over personen en
zaken) - en tenslotte een "libellus exorcismorum" (een relatief groot aantal
exorcismen over personen, het vee en de gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse
leven). Het gedeelte met de sacramentenliturgie wordt ingeleid met een uitgebreide samenvatting van de Trentse sacramentenleer. Het is niet bekend wie de
auteur is van dit tractaat, maar waarschijnlijk is hij Jean Chapeaville, stichter
van het priesterseminarie van Luik en auteur van verschillende werken over de
sacramentenleer.31 Bovendien kent het deel met de sacramentenliturgie tijdens
de rituelen telkens verschillende modellen van toespraken in de landstaal,
waarbij vermeld wordt dat de minder ontwikkelde pastores deze preekmodellen
uit het boek kunnen voorlezen of uit het hoofd kunnen leren. De meer ontwikkelde pastores staat het vrij zelf een toespraak te maken voor de gemeente.32

30 Voor een korte beschrijving van de inhoud van dit Luikse rituale uit 1SS3 zie G Malherbe, Les rituels
Liégeois, pag 43-58 Achtereenvolgens komen aan de orde de liturgie van het doopiel, de ziekenzalving en stervensbegeleiding, het huwelijksritueel en de zegening van de kerkklokken
31 Zie G. Malherbe, Les ntuels Liégeois, pag 61-62 "La tradition littéraire ne dit pas qui est l'auteur
de ce petit traité. Mais il est vraisemblablement l'oeuvre de Jean Chapeaville, fondateur du séminaire
de Liège, où il enseigna la théologie et qui publia sur les sacrements plusieurs traités remarquables
par leur clarté et leur simplicité, qualités qui caractérisent la théologie sacramenlaire du Parochiale"
32 Zie G Malherbe, Les rituels Liégeois, pag 62-63' "Les plus simples curés et vicaires pourront réciter
l'une des précédentes exhortations par coeur ou par livre Les autres plus savans en dresserons
d'autres suivant leur portée, l'exigence du lieu, du temps et des personnes" Het parochiale kent 2
toespraken voor de doopliturgie, een preek ter aankondiging van de toedoening van het sacrament van
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Dit parochiale kent naast de doopliturgie, huwelijksliturgie, ziekenzalving en
stervensbegeleiding, ook rituele aanwijzingen voor het sacrament van het
vormsel en de priesterwijding. In beide laatste gevallen betreft het niet het
ritueel van het vormsel, resp. de priesterwijding, maar de wijze waarop de
pastoor de parochiegemeenschap dient voor te bereiden op de toediening van het
vormsel en hoe hij in zijn parochie onderzoek dient te doen naar de geschiktheid
van een priesterkandidaat. Het begrafenisritueel in het parochiale van 1592
wordt gevolgd door een pseudo funerale, ofwel zoals de titel luidt: "modus
separandi leprosos a sanis": een rituele vormgeving van de uitbanning van de
lepralijders uit de maatschappij. Van bijzondere aard is ook de reeks zegeningen
uit het benedictionale van dit Luikse parochiale. Kenden het Liber Ecclesiae
Gandavensis (1571), het Manuale Pastorum van Den Bosch (1572), het Manuale
Pastorum van leper (1576) en het Pastorale van Mechelen (1589) geen zegeningen, het Luikse parochiale neemt een reeks zegeningen op welke we grotendeels
ook terugvinden in de Keulse traditie. Het betreft zegeningen van brood, wijn,
bier, olie, wijngaard, medicijnen, eieren, vruchten, nieuwe woning en een schip.
Een heel aparte inkijk in het leven van de gelovigen in de zestiende eeuw biedt
ons het laatste gedeelte van dit Luikse parochiale: het "Libellus Exorcismorum".
Het pastorale van Mechelen (1589) kent slechts drie exorcismen: één voor een
persoon die door de duivel bezeten is, één ter bescherming van een woning
tegen de macht van de boze en één ter bescherming tegen onweer. In het
parochiale van Luik is de reeks veel uitgebreider. Maar liefst zeven exorcismen
worden erin opgenomen, en wel twee exorcismen voor een door de duivel
bezeten persoon, één ter bescherming van het vee tegen veeziekte, één ter
bescherming van melk, boter en water tegen bederf, één tegen onweer, één tegen
schadelijke dieren en één tegen spoken."
In 1641 wordt een nieuwe editie gepubliceerd van dit Luikse rituale door
bisschop Ferdinand van Beieren: "Parochiale, id est Liber in quo plane continentur ea quae pastores praestare oportent in administratione Sacramentorum et aliis
plerisque peragendis quae ad parochiale munus spectant, jussu et auctoritate
Ferdinand! à Bavaria, episcopi et principis Leodiensis, magna cura hac nova
novissima editione emendatum et auctum, Leodii, G.Hovius, 1641". In de
inleiding wordt aangegeven dat correcties zijn aangebracht niet alleen door
theologen, maar dat men ook vergelijkingen heeft gemaakt met het Romeinse en
het Keulse rituale.34 Het rituale van Keulen, waar hier naar verwezen wordt,

het vormsel, een preek op paaszondag over de paascommunie en Icnslolte een korte preek bij
gelegenheid van de kerkgang van de moeder.
33 Voor een korte inhoudsbeschrijving van het parochiale van Luik van 1592 zie G. Malherbe, Les
rituels Liégeois, pag. 63-79.
34 Parochiale van Luik, ed. 1641, pag. II: " . non tantum a theologis recognitus et correctus. sed facta
collalione cum romano, coloniensi et alus lam antiqui; quam novis ejusdem argument! libris auctum,
multis quo ad Dei gratiam, Ecclesiae uliluatem et animarum salutem ulilibus documenlis locupletior
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betreft het door Ferdinand van Beieren in 1614 resp. 1637 gepubliceerde
Agenda Ecclesiastica Ecclesiae Coloniensis.35 Deze Ferdinand van Beieren,
bisschop van Keulen vanaf 1612, was tevens wereldlijk en geestelijk bestuurder
van Luik van 1618-1650.
In het begin van de achttiende eeuw verschijnt een nieuwe editie van het Luikse
rituale. De titel luidt nu: "Rituale seu Parochiale Leodiense Emesti et Ferdinand!
à Bavaria, jussu Josephi Clementis utriusque Bavariae ducis auctum, Leodii,
P.Denthez, 1701". De titelpagina geeft al aan dat deze derde editie van het
Luikse rituale rechtstreeks een voortzetting is van de Luikse sacramentenliturgie
zoals die door Ernst van Beieren in 1592 voor de eerste maal is gepubliceerd en
later door zijn opvolger Ferdinand van Beieren in 1641 verder is aangepast aan
de nieuwe ontwikkelingen.
De hier genoemde bisschoppen van Luik zijn allen prinsen uit het huis van
Beieren. Zij worden in de literatuur allerminst beschreven als waardige zieleherders.36 Het zijn eerder wereldlijke heersers, die de hoogste politieke functies
bekleden in hun territorium en dan vervolgens ook als gemijterde ambtsdragers
de hoogste geestelijke verantwoordelijkheid droegen voor zowel het aartsbisdom
Keulen als het bisdom Luik. Het zijn prinsen, politieke bestuurders met vele
belangen op geldelijk gebied. Velen van hen droegen reeds op zeer jeugdige
leeftijd het paars van hun geestelijke functie, en cumulatie van ambten, volstrekt
tegen de richtlijnen van Trente, was bij hen schering en inslag. Ernst van
Beieren was reeds op zeer jeugdige leeftijd bisschop van Freising, later ook van
Hildesheim, Münster en Luik en tenslotte aartsbisschop van Keulen. Hij is
berucht om zijn levenswandel, zodat de nuntius Frangipani zelfs overwogen
heeft hem, omwille van het belang van het geloof, af te zetten. Deze "prinsbisschop van Luik, wist een uitstekende godsdienstige politiek met losse zeden
en een aanstootgevende opeenstapeling van ambten te verenigen".37 Tenslotte
vindt men een tussenoplossing in de persoon van zijn neef Ferdinand van
Beieren, die hij als coadjutor krijgt toegevoegd. Bij zijn overlijden in 1612 volgt
deze Ferdinand van Beieren hem op als bisschop van Keulen, Luik, Paderborn,
Munster en Hildesheim. In het bisdom Luik voelde hij zich zo bedreigd van de
kant van zijn eigen onderdanen dat hij zich beschermde door het bouwen van de
Luikse citadel. Ook hij wordt bij zijn overlijden in 1650 opgevolgd door een
neef, Hendrik van Beieren, die naast bisschop van Luik tevens aartsbisschop van
Keulen was van 1650-1688. Hij wordt getekend als een zwakkeling, hevig
verstrikt in allerlei politieke intriges. Bij zijn overlijden wordt hij opgevolgd

redduus et magis completus"
35 Voor de nluaha van Keulen uit de zeventiende en achttiende eeuw 71e par. 3 van dit hoofdstuk, pag
30-34
36 Zie L J Rogier, Geschiedenis, deel II, pag 663-665 Voor bibiografische gegevens over de hier
genoemde bisschoppen zie M G Spiertz - L Willems, pag 50-56
37 Zie J E Halkin, Het katholiek herstel, citaat pag 345.
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door wederom een neef, Joseph Clemens van Beieren, die reeds op zeer j e u g dige leeftijd, om precies te zijn met 11 jaar, coadjutor was van het b i s d o m
Freising. Ook deze prins uit het Beierse huis had vele maatschappelijke verplichtingen en was hevig verstrikt in oorlogen, wat voor hem betekende d a t hij
in voortdurende geldnood verkeerde. Pas in de laatste jaren van zijn leven en
voornamelijk onder invloed van de bisschop van Cambrai, Fénelon, gaat hij zich
daadwerkelijk toeleggen op zijn geestelijke taken.38
Deze reeks van prinselijke benoemingen voor zowel Keulen als Luik volgens d e
nog lang geldende regels van carrièreplanning, stonden eerder voor de politieke
en financiële belangen van het huis Beieren, dan voor de geestelijke b e l a n g e n
van de Contra-Reformatie. Van enige roeping voor het hoogste geestelijke a m b t
was bij hen geen sprake, laat staan dat zij een verantwoorde theologische
opleiding hebben gehad. Het zijn deze dynastieke belangen van het huis v a n
Beieren geweest, die een zeer trage en late doorvoering van de Trentse h e r v o r ming in hun gebieden ten gevolge hebben gehad.
Op het einde van de achttiende eeuw wordt het Luikse rituale opnieuw u i t g e g e ven onder een nieuwe titel: "Rituale Ecclesiae Leodiensis, jussu Francisci
Caroli, Episcopi editum, Leodii, Ex Officina Typographica Clementis Plomteux,
1782". Het is een uitgave in 2 delen, waarin het tweede deel over de sacramentenleer aanzienlijk is uitgegroeid. De in de titel van het boek genoemde b i s s c h o p
is François Charles Clément, comte de Velbruck, prins en bisschop van L u i k
van 1772 tot 1786. Deze bisschop van Luik heeft veel aandacht gegeven a a n de
sociale voorzieningen van de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij
wordt omschreven als een vorst die dicht bij het volk stond en hij muntte uit in
goedheid en verdraagzaamheid ten opzichte van de noodlijdenden.39 O p m e r k e lijk voor zijn editie van het Luikse rituale zijn de regelingen voor de e e r s t e
communie van de kinderen. Aangegeven wordt hoe zij voorbereid dienen te
worden, welke gebeden zij van buiten dienen te kennen en dat zij kennis m o e t e n
hebben van de ordo missae. De mis bij gelegenheid van de eerste c o m m u n i e
begint met het zingen van het Veni Creator.
Tijdens de Franse Revolutie schijnt de eigen Luikse traditie geheel in o n b r u i k
te zijn geraakt. Bij het herstel van het bisdom in 1802 heeft de toenmalige
bisschop de Luikse eigen ritus officieel afgeschaft. Wel komt het nog tot e e n
proprium voor brevier en missaal, waarbij rekening gehouden wordt m e t d e
eigen feesten van het bisdom Roermond, dat tot 1840 tot het bisdom L u i k
behoorde. Van een eigen Luiks rituale is in de negentiende eeuw geen s p r a k e

38 J.M. Gijsen, Jozef Clemens \an Beieren.
39 Zie L. Roppe, Velbruck.
40 Zie LBrinkhoff, Luik.
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1.3 De regionale ritualia van Duitsland, in het bijzonder het
rituale van Keulen
Voor de vernieuwing van de liturgie hebben de bisschoppen van Duitsland in de
zeventiende en achttiende eeuw dezelfde lijn gevolgd als de bisschoppen in de
Zuidelijke Nederlanden. Ook voor die gebieden geldt dat de bisschoppen de
richtlijnen van Trente met betrekking tot de sacramentenliturgie hebben doorgevoerd in hun eigen diocesane ritualia. In hun studies over de doopliturgie in de
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw hebben de auteurs H.J.Spital en
M.Probst gesteund op een rijke documentatie van gedrukte ritualia voor deze
periode41. Daaruit blijkt dat de Duitse bisschoppen gedurende een zeer lange
periode een eigen regionale sacramentenliturgie hebben voorgestaan. Van deze
lange lijst van Duitse ritualia hebben we hier gekozen voor de liturgie van
KEULEN en wel om de reden dat dit diocees rechtstreeks grenst aan de oostzijde van de Noordelijke Nederlanden en omdat uit de overzichten van Spital en
Probst blijkt dat het diocees Keulen één van de diocesen is die het meest
gedocumenteerd over deze eeuwen kan worden bestudeerd.42
Keulen kende reeds vanaf het einde van de vijftiende eeuw een gedrukt rituale.
Het oudste Keulse rituale is gedrukt in 1485. Het is van zeer beperkte omvang
en heeft slechts het ritueel van de doop, de ziekenliturgie, huwelijksliturgie, de
kerkgang van de moeder en een waterzegening. In deze eerste druk ontbreken
volledig de begrafenisliturgie en een instructie aan de pastores over de sacramentenpastoraal43. Het is in deze zeer beperkte omvang dat dit Keulse rituale
gedurende heel de zestiende eeuw wordt herdrukt. Spital noemt herdrukken in
1500, 1521, 1537, 156244. Op aandringen van de nuntius Frangipani wordt in
Keulen het in 1589 klaargekomen Mechelse pastorale ingevoerd45, maar kort
daama komt men er op gezag van bisschop Ernst van Beieren tot een eigen
Keuls rituale waarin rekening gehouden wordt met de richtlijnen van Trente. De
titel luidt: "Agenda Ecclesiastica non Pastonbus solum et Sacellanis, verametiam
omnibus Sacerdotibus summo opere necessaria, secundum Dioecoesim Coloniensem" (Keulen, 1598). Vele van de Mechelse gebruiken hebben in de eerste
editie van het na-Trentse Keulse rituale een plaats gevonden. Het blijft echter
nog een rituale van zeer beperkte omvang, slechts 96 pagina's.

41 HJSpilal, Der Taufntus pag 212-284 Bibliographie der Ritualien M Probst, Der Ritus der
Kindertaufe, pag. 255-297' Der Verzeichnis der gedruckten Ritualien des deutschen Sprachgebietes
von 1700-1960
42 We maken hier gebruik van de inventarisatie van Spital en Probst van de gedrukte ntualia voor het
diocees Keulen. Zie H J. Spital, Der Taufntus, pag 240-243, M. Probst, Der Ritus der Kindertaufe,
pag 264-265.
43 Zie H J Spital, Der Taufntus, pag 240
44 Zie H J. Spital, Der Taufntus, pag 241
45 Zie L Bnnkhoff, Keulen.
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Tijdens de bestuursperiode van Ferdinand van Beieren (1612-1650) wordt de
gehele Keulse liturgie voorzien van eigen boeken. Op zijn gezag verschijnt in
1614 het omvangrijke: "Agenda Sanctae Coloniensis Ecclesiae, hoc est Liber
Pastoralis, in quo continentur, quae in Sacramentis administrandis, aliisque
Ritibus sacris peragendis, ad Parochorum, ac Sacerdotum animarum curam
habentium, officium spectant. Jussu et auctoritate D.D.Ferdinand!, Archi-Episcopi Coloniensis evulgata".
Na de liturgie voor de sacramentenbediening (pag. 1-189) kent dit Keulse
Pastorale achtereenvolgens aanwijzigingen voor de verkondiging van het Woord
(pag. 190-209), een lijst met verplichte feestdagen (pag. 209-216), de kleine
catechismus van Petrus Canisius in Duitse versie (pag. 217-237), een instruktie
aan de pastoor voor de vorming en begeleiding van de helpers in de parochie,
en dan gaat het om de kapelaan, de schoolmeester, de armenmeester, de koster,
de organist en de vroedvrouw (pag 237-243). Tenslotte eindigt het Keulse
Pastorale met een lange rij van zegeningen (pag. 244-271), een reeks exorcismen
(pag. 271-332) en enkele gebedsformulieren voor het ziekenbezoek (pag. 332358). Met name in het gedeelte van de sacramentcnliturgie en op het einde bij
de gebedsformulieren voor het ziekenbezoek wordt ruim gebruik gemaakt van
de volkstaal. Dit omvangrijke pastoorsboek kan met recht en reden genoemd
worden een uitgebreide handreiking aan de priesters van het Keulse diocees
voor hun directe pastorale zorg. Vrijwel alle pastorale situaties zijn er in
voorzien en men geeft er pastorale adviezen voor. Nog tijdens de bestuursperiode van Ferdinand van Beieren verschijnt in 1637 een 2de editie van dit
uitgebreide pastorale.
Een derde editie verschijnt in 1720 op gezag van Joseph Clemens van Beieren:
"Agenda Sanctae Coloniensis Ecclesiae, hoc est: Liber Pastoralis, in quo continentur, quae in Sacramentis administrandis, aliisque ritibus sacris peragendis, ad
Parochorum, ac Sacerdotum animarum curam habentium, officium spectant, jussu
et auctoritate rev. et ser. D.D. Josephi Clementis, Arch-Episcopi Coloniensis ad
usum Archi-Dioecesis Coloniensis recognita, aueta et emandatius evulgata". Het
is een duidelijke voortzetting van de twee voorafgaande edities van Ferdinand
van Beieren. De belangrijkste toevoevingen betreffen een 'Modus convertendi
et instruendi haereticos"16, en het ritueel voor een twaalftal processies47.
Tot het einde van de achttiende eeuw is geen nieuwe druk bekend van de
Keulse Agenda. Pas in 1794 verschijnt een geheel nieuwe uitgave van de Keulse
parochieliturgie. Het is een aanzienlijke bewerking van de oorspronkelijke
Keulse Agenda van Ferdinand van Beieren. De titel luidt: "Manuale Pastorum,
quo exhibetur modus administrandi Sacramenta aliaque munia parochialia
obeundi ad commodiorem usum curam animarum gerentium in hanc formam

46 Agenda van Keulen, ed. 1720, o.e., pag. 275-280.
47 Agenda van Keulen, ed. 1720, o.e., pag. 346-382: "De Proccssionibus".

31

redactus ab Adm. Rev. D. Joan. Jac. Ketteier, illustris Collegiatae Ecclesiae
S.Gereonis Vicario. Adjectum est in fine auxilium spirituale pro infirmis
idiomate germanico. Cum approbationc Superiorum ас privilegio Amplissimi
Magistratus. Apud Franciscum Balthasarem Neuwirth". Dit Keulse liturgieboek
van Ketteier wordt in de negentiende eeuw telkens opnieuw bijgewerkt en
gedrukt. In 1836 is het bewerkt door J.Thyssen, pastoor in Dreihorn"8, in 1862
door de seminarie professor A.Heuser49, en in 1867 en 1887 door de subregens
van het Keulse priesterseminarie dr W.Pingsmann50.
Evenals voor het diocees Mechelen geldt ook voor het diocees Keulen dat
hiermede nog niet het gehele verhaal verteld is van de Keulse boeken voor de
sacramentenliturgie. Ook in Keulen is men overgegaan tot het uitgeven van een
samenvatting van de grote Agenda van Ferdinand van Beieren. In 1674 verschijnt
voor de eerste maal: "Modus Administrandi Sacramenta baptismi, eucharistiae,
extremae unctionis et matrimonii, adjunctis modo introducendi mulierem post
partum et benedictionibus salis, aquae, carnium et aliarum creaturarum, in usum
Sacerdotum, qui ad remotiora et periculosa loca coguntur excurrere, in hanc
commodam formam redactus. Typis et Sumptibus Wilhelmi Friessem, Keulen,
1674". De titelpagina klinkt als een inhoudsopgave en geeft precies aan wat de
priester er in aantreft: de liturgie voor de doopbediening, uitreiking van de
communie, ziekenzalving en huwelijk. Vervolgens de kerkgang van de moeder
en de zegening van zout, water, vlees en andere etenswaren. Wanneer in 1682
een tweede editie verschijnt, dan kan uit de langere titel precies worden afgelezen
wat is toegevoegd in vergelijking met de eerste editie. De titel in 1682 luidt:
"Modus Administrandi Sacramenta baptismi, poenitentiae, eucharistiae, extremae
unctionis et matrimonii, introducendi mulierem post partum, sepeliendi mortuos,
benedicendi salis, aquam en vinum, cames, oleum, herbas et alias creaturas,
quibus hac ultima editione accedit modus adjuvandi, consolandi et in extremis
infirmum commendandi, resolutiones item praedicta sacramenta expedite admini
strandi, ас demum exorcismi quidam ad maleficia et infestationes daemonum
reprimendas, in usum Sacerdotum, qui ad remotiora et periculosa loca coguntur
excurrere, in hanc formam commodam redactum. Typis et Sumptibus Wilhelmi
Friessem, Keulen 1682". In deze tweede editie zijn dus toegevoegd in vergelijking

48 "Manuale Pastomm sive modus administrandi Sacramenta aliaque munia Parochialia obeundi ad
usum Sacerdotum Archidioecesis Colomensis Cum Approbatione Supenoram Recogmtum, auctum
en editum ab J J Thyssen, Past in Dreihom Prostat in Bibliopolo Rommerskirchio, 1836"
49 "Manuale Pastomm sive modus administrandi Sacramenta aliaque munia Parochialia obeundi ad
usum Sacerdotum Archidioecesis Colomensis Cum Approbatione Supenomm Novam edilionem
curavit dr A Heuser, seminarli clencalis Archiepiscopalis professor. Typis et sumptibus Bibliopolo
Rommerskirchen 1862 "
50 "Manuale Pastomm sive modus administrandi Sacramenta aliaque munia Parochialia obeundi ad
usum sacerdotum Archidioecesis Colomensis Cum Approbatione Supenomm Novam editionem
curava dr W Pingsmann, seminarli clencalis Archiepiscopalis subregens Sumptibus et Typis
Bibliopola Rommerskirchen" 1867, resp 1887
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met de eerste editie de liturgie van de boete en de begrafenisliturgie; de reeks
zegeningen is uitgebreid met de zegening van de wijn en enkele kruiden; de
stervensbegeleiding en enkele exorcismen zijn toegevoegd. Bovendien bevat het
boek nu niet alleenrituelen,maar ook de pastorale inleiding bij de sacramentenliturgie. De samenvatting van de Keulse Agenda begint hiermede steeds dichter
een volledig rituale te naderen. Er staat bijna alles in wat een pastor in zijn
zielzorg nodig heeft. In 1697 verschijnt een derde editie, wederom bij Friessem
in Keulen en de titel is gelijk aan die van de tweede editie. In 1715 verschijnt
de vierde editie en wederom blijkt uit de titelpagina wat er is toegevoegd in
vergelijking met de voorgaande editie. De titel luidt nu: "Modus Administrandi...
et alias creaturas, quibus hac ultima editione accedit modus adjuvandi et consolandi infirmum, assistendi agonizantibus per piissima virtutum, precum, et
susperioram jaculatorium exercitia, et affectus latino-germanicos, adhortandi,
confirmandi malefactores ad supplicia educendos, resolutiones item praedicta
sacramenta expedite administrandi, ас demum exorcismi quidam ad maleficia et
infestationes daemonum reprimendas, In usum Sacerdotum, etiam castrensium,
qui ad remotiora et peliculosa loca coguntur excurrere, in hanc formam commodam redactus, editio quarta multo auctior et corrcctior, in Officina Frissemiana
Joannis Everhardi Fromard, Keulen, 1715". De veranderingen in deze editie
hebben betrekking op een andere vormgeving van de stervensbegeleiding, waarbij
meer direct de familieleden betrokken worden door eigen gebeden in de volkstaal
en een reeks schietgebeden. Het is deze laatste editie die nog eens ongewijzigd
verschijnt in 1756 bij "Joannem Jacobum Horst" in Keulen.
De titel van deze samenvatting van het Keulse pastorale geeft nog iets anders
aan, dat een interessante parallel legt met het Nederlandse Rituale Contractum.
De priesters waarvoor het boek van Keulen bestemd is worden aangeduid als
rondreizende missionarissen. Zij worden genoemd: priesters die gedwongen
worden te reizen naar ver afgelegen en gevaarlijke plaatsen. En volgens de
vierde editie geldt dit ook voor de legeraalmoezeniers. De overeenkomst met de
titel van het Nederlandse Rituale Contractum is opvallend. Ook voor het zeer
uitgestrekte gebied van het Keulse diocees geldt de situatie dat er gebieden zijn
waar de katholieke bevolking in de minderheid is, en waar dezelfde situatie
geldt als voor de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. Juist voor de
liturgische pastoraal in die gebieden is deze inkorting van het uitgebreide Keulse
pastorale samengesteld. Maar hiermede houdt de parallel van het Keulse
compendium met het Nederlandse Rituale Contractum op. Grondmodel van het
Nederlandse Rituale Contractum is het officiële Rituale Romanum van 1614.
Grondmodel van het Keulse compendium is de eigen Keulse liturgie zoals die
is weergegeven in het pastorale van Keulen.51

51 We wijzen hier slechts op de overeenkomst wat betreft de motivering voor de samenstelling van het
Keulse compendium. Het zou een interessante studie zijn na te gaan of in Keulen, op een overeen-
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Na deze eerste schets van de regionale ritualia van de diocesen ten zuiden en
ten oosten van de Republiek kan het commentaar op de rituelen van het Rituale
Contractum geplaatst worden in het juiste liturgische landschap. In het hiernavolgende commentaar zal veelvuldig geciteerd worden uit deze regionale
liturgieën om duidelijk aan te geven waar de liturgie in de Noordelijke Nederlanden afwijkt van de liturgie in de omringende gebieden.
Wanneer op deze wijze de grote rituelen van het Rituale Contractum becommentarieerd zijn wordt in een laatste hoofdstuk opnieuw de aandacht gericht op deze
liturgieën van de omringende gebieden, maar dan in een totaaloverzicht. In dat
hoofdstuk zullen de grondtrekken van de liturgie van Mechelen en Keulen
worden omschreven. Op deze wijze wordt duidelijk wat de precíese draagwijdte
is van de beslissing van Rovenius in 1622 om voor de Noordelijke Nederlanden
de Romeinse liturgie verplichtend voor te schrijven.

komsUge wijze als in Nederland is gebeurd, een compendium is samengesteld van de eigen Keulse
Liturgie. Het uitwerken van deze studie overschrijdt de omvang van dit boek
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HOOFDSTUK Π

De doopritus in het Rituale Contractum

Voor een beschrijving van de doopritus in het Rituale Contractum is een
vergelijking gemaakt met de doopritus uit het Rituale Romanum van 1614. Door
een dergelijke vergelijking op te stellen wordt het mogelijk te bezien in hoeverre
het Rituale Contractum alleen maar een inkorting is van de doopritus uit het
Rituale Romanum of dat hier ook andere wijzigingen zijn doorgevoerd.

2.1 De onderdelen van de doopritus in het Rituale Contrac
tum in vergelijking met het Rituale Romanum
Wanneer we de onderdelen waaruit de gehele doopritus in het Rituale Contrac
tum is opgebouwd vergelijken met het Rituale Romanum van 1614, dan geeft
dit het volgende beeld:
Rituale Romanum
a. De Sacramento baptismi rite admi
nistrando
De materia baptismi
De forma baptismi
De ministro baptismi
De baptizandis parvulis
De patrinis
De tempore et loco administrandi
baptismum
De sacris oleis et aliis
requisitis
b. Ordo baptismi parvulorum
с De baptismo adultorum
d. Ordo baptismi adultorum
e. Ordo supplendi omissa super baptizatum
f. Ritus servandus, cum episcopus
baptizat
g. Benedictio fontis baptismi extra
Sabbatum Paschae et Pentecostés,
cum aqua consécrala non habetur.

Rituale Contractum
De sacramento baptismi rite administrando

Ordo baptismi parvulorum
Ordo supplendi omissa super baptizatum
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Het Rituale Romanum van 1614 wijdt een zevental paragrafen aan de doopritus.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
a. de pastorale-rubricale inleiding op de doopritus, waarbinnen weer een aantal
onderverdelingen kunnen worden aangebracht.
b. de ritus van de kinderdoop.
с de pastorale-rubricale inleiding op de volwassenendoop.
d. de ritus van de volwassenendoop.
e. datgene wat aangevuld dient te worden wanneer de voorafgaande toediening
van de doop niet volledig volgens de vastgestelde ritus heeft plaatsgevonden.
f. de veranderingen die in de doopritus worden aangebracht wanneer een
bisschop de doop bedient.
g. de wijding van het doopwater buiten de dagen van Pasen en Pinksteren.
Uit de vergelijking van de Latijnse titels van deze paragrafen in het Rituale
Contractum blijkt onmiddellijk dat in dit Nederlandse rituale een belangrijke
reductie wordt verkregen door alleen die onderdelen in het rituale op te nemen
die voor de directe dagelijkse pastorale zorg van belang zijn, te weten: de
pastorale-rubricale inleiding op het sacrament van het doopsel, de ritus van de
kinderdoop en de aanvullingen in de doopritus in geval van een onvolledige
bediening van de doop. Geconstateerd kan dus worden dat het Rituale Contrac
tum niets vermeldt over een ritus van de volwassenendoop, over de aanpassin
gen wanneer een bisschop de doop bedient en over de doopwaterwijding buiten
de dagen van Pasen en Pinksteren. Vooral dit laatste wekt wel enige verwonde
ring. Gezien de bijzondere pastorale omstandigheden waarin de pastores in de
Hollandse Zending hun werk dienden te verrichten zou men verwachten dat juist
dit ritueel wel in het voor hen bestemde rituale zou zijn opgenomen. Lang niet
altijd zullen zij hebben kunnen beschikken over gewijd doopwater. Hoe het ook
zij: het Rituale Contractum vermeldt niets over een doopwaterwijding.
Met betrekking tot de volwassenendoop heeft het Rituale Contractum op het
einde van de kinderdoop de rubricale verwijzing dat voor het toedienen van de
volwassenendoop men gebruik moet maken van het Rituale Romanum, ofwel
zoals het Rituale Contractum dit boek noemt het "Rituale Magnum": "In
baptismo adultorum recurratur ad ipsum Rituale Magnum, et ad literam servetur
1
ordo ibi praescriptus". Tot en met de laatste editie van het Rituale Contractum
(editie 18, 1841) wordt deze aanwijzing herhaald.
De boven opgestelde vergelijking van de doopritus in het Rituale Contractum en
in het Rituale Romanum kan de indruk wekken dat hiermede de volledige
inkorting van het Rituale Contractum duidelijk in beeld gebracht is. Niets is
echter minder waar. Ook voor de onderdelen die in beide ritualia gemeenschap
pelijk zijn worden in het Rituale Contractum in vele gevallen inkortingen en/of

1
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Rituale Contractum, Teksteditie pag. 73.

veranderingen aangebracht. Een vergelijking van de beide versies van deze
ritualia laat zien dat de veranderingen en wijzigingen in het Rituale Contractum
in vele gevallen veroorzaakt worden door de andere pastorale situatie dan
waarvan het Rituale Romanum uitgaat. Deze wijzigingen in het Rituale Contractum gelden niet op de eerste plaats de ritus zelf van de kinderdoop maar eerder
de pastorale-rubricale inleiding op de doopritus. Alleen een nauwkeurige
tekstvergelijking tussen beide versies kan aangeven waar en om welke reden het
Rituale Contractum afwijkt van het Rituale Romanum.2

2.2 De pastorale-rubricale inleiding op de doopritus
Zowel het Rituale Romanum als het Rituale Contractum openen de doopritus
met een hoofdstuk pastorale-rubricale inleidingen. Nu zou het voor het verwijzen naar de vindplaatsen van de betreffende teksten in het Rituale Romanum
gemakkelijk zijn dat we gebruik konden maken van de traditionele indeling van
dit Rituale in tituli, capita en numeri. Deze indeling van hel Rituale Romanum
is echter van betrekkelijk recente datum. Ze is voor de eerste maal gebruikt in
een editie van het Rituale Romanum uit 1881, verschenen bij Pustet, te Regensburg. Achteraf, nl. drie jaar later, is deze editie van Pustet door de Ritencongregatie tot editio typica verklaard.3 Voor onze onderzoeksperiode, nl. de periode
dat het Rituale Contractum gebruikt is, kan dus niet op deze wijze uit het
Rituale Romanum geciteerd worden. In ons onderzoek zullen we gebruik maken
van een editie van het Rituale Romanum die als tijdgenoot van de 1ste editie
van het Rituale Contractum verschenen is en die tevens is uitgegeven in het
gebied van de Nederlanden, te weten de editie die in 1617 verschenen is bij
Plantijn in Antwerpen: RITUALE ROMANUM PAULI V. PONT. MAX.
JUSSU EDITUM. ANTWERPIAE EX OFFICINA PLANTINIANA, Apud
Balthasarem et loannem Morelos. M.DC.XVII. Daar waar in de verdere geschiedenis van het Rituale Romanum veranderingen zijn aangebracht, die voor ons
onderwerp van belang zijn, zal de betreffende editie van dit rituale worden
genoemd.

2

3

Voor een geschiedenis van de doopliturgie in het Westen zie
A. Stenzel, Die Taufe.
R Cable, L'initiation chrétienne
В Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung
B. Neunheuser, Taufe und Firmung
A Nocent, I tre sacramenti
A Kanavagh, The shape of Baptism
H Auf der Maur - В Kleinheyer, hrsg , Zeichen des Glaubens
G. Farnedi, ed., I simboli.
Made, not bom.
Zie L.Bnnkhoff: Rituale, 2418
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De pastorale-rubricale inleiding op de doopritus in het Rituale Romanum kent
een eerste korte paragraaf zonder titel en vervolgens een aantal paragrafen over
de stof en de vorm van de doop - de bedienaar - de kinderdoop zelf - de
doopouders - de tijd en de plaats van de doopbediening - de heilige oliën en
andere noodzakelijke gebruiksvoorwerpen. De titels boven al deze paragrafen
ontbreken in het Rituale Contractum. Uit de volledige tekstvergelijking zal
blijken dat de versie van het Rituale Contractum aanmerkelijk is ingekort.
2.2.1 De heilsnoodzakelijkheid van het doopsel
Rituale Romanum.
De Sacramento Baptismi rite administrando.
Sacrum Baptisma, christianae religionis et aetemae vitae ianuam, quod
inter alia novae legis sacramenta a
Christo instituía primum tenet locum,
cunctis ad salutem necessarium esse,
ipsa ventas testatur illis verbis: nisi
quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
Sancto, non potest introire in regnum
Dei. Itaque summa ad illud opportune
riteque administrandum ac suscipiendum diligentia adhibenda est.
Cum autem ad hoc sacramentum
conferendum alia sint de iure divino
absolute necessaria, ut materia, forma,
minister, alia ad illius solemnitatem
pertineant, ut ritus ас caeremoniae,
quas ex Apostolica et antiquissima
traditione acceptas et approbatas, nisi
necessitatis causa, omitiere non licet;
de iis aliqua praemonenda sunt, ut
sacrum hoc ministerium rite ас sánete
peragatur.
Riuale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag5.

Rituale Contractum.
De Sacramento Baptismi rite administrando.
Sacrum Baptisma, christianae religionis et aetemae vitae ianuam,
cunctis ad salutem necessarium esse,
ipsa Veritas testatur illis verbis: nisi
quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu
Sancto, non potest intrare in regnum
Dei. Itaque summa ad illud opportune
riteque administrandum et suscipiendum diligentia adhibenda est.

Rituale Contractum, Teksteditie pag.
65.

Met betrekking tot deze inleidende paragraaf kan het volgende opgemerkt
worden. Zowel het Rituale Romanum als het Rituale Contractum openen met het
formuleren van de heilsnoodzakelijkheid van het sacrament van het doopsel als
de poort tot het eeuwige leven. Het concilie van Trente had in haar discussie
met de reformatie uitdrukkelijk de heilsnoodzakelijkheid van het doopsel onder38

streept.4 Het Rituale Romanum en Contractum beroepen zich beiden op het
evangelie van Johannes om de heilsnoodzakelijkheid van het doopsel aan te
geven. In het nachtelijke gesprek van Jezus met de farizeeër Nicodemus stelt
Jezus uitdrukkelijk in antwoord op de vraag van Nicodemus hoe iemand
opnieuw geboren kan worden wanneer hij al oud van dagen is: "Voorwaar,
voorwaar ik zeg U: als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het
Rijk Gods niet binnengaan". (Joh.3,5).5 In het Rituale Contractum ontbreekt de
opmerking uit het Rituale Romanum dat het doopsel de eerste plaats inneemt in
de reeks van de door Christus ingestelde heilstekenen. Bovendien ontbreekt in
het Rituale Contractum de volledige tweede alinea van de versie van het Rituale
Romanum. Daarin wordt de motivering gegeven waarom er in deze pastorale
inleiding over allerlei zaken die betrekking hebben op de bediening van de doop
gesproken gaat worden. Er moet nl. een onderscheid gemaakt worden tussen
datgene wat "iure divino" absoluut noodzakelijk is en wat meer voortkomt uit
overgeleverde tradities. Deze laatste ceremonies mogen niet ongeoorloofd
achterwege gelaten worden "nisi necessitatis causa". In geval van nood, zoals
dreigend stervensgevaar, kunnen deze ceremonies achterwege gelaten worden.
Er is nog een andere interpretatie mogelijk waarom deze bepalingen rond de
aanvullende ceremonies van het doopritueel in het Rituale Contractum ontbreken.
De pastorale omstandigheden van de missionarissen in de Noordelijke Nederlanden waren van dien aard, dat juist deze bepalingen van het Rituale Romanum
voor hen niet opportuun waren. Men verkeerde zelf in een noodsituatie, zodat
deze restricties van het Rituale Romanum voor hen niet toepasbaar waren.
2.2.2 Het Doopwater
Rituale Romanum.
De Materia Baptismi.
Ac primum intelligat parochus cum,
huius sacramenti materia sit aqua
vera ас naturalis, nullum alium liquorem ad id adhiberi posse.

Rituale Contractum.
Huius sacramenti materia est aqua
vera ас naturalis; unde non licet ad id
adhibere aliquem alium liquorem.

Voor een korte samenvatling van de Trentse bepalingen over het doopsel 7ie, В Neunheuser, Taufe
und Firmung pag. 119-120 In de 'Cañones de Sacramento Baptismi' van hei concilie van Trente
wordt in can. S de heilsnoodzakelijkheid bepaald "Si quis dixcnt, bapüsmum liberum esse, hoc est
non necessanum ad salutem, a s " Denzmger, Enchiridion Symbolorum, η 1618 (861)
Het concilie van Trente citeert precies deze passage uit het Johannescvangelie om de noodzakelijk
heid van de waterdoop te onderstrepen "Cañones de sacramento Baptismi, can 2 Si quis dixent,
aquam veram et naturalem non esse de necessitate baptismi, atque verba illa Domini nostri Jesu
Chris ti "Nisi quis renatus fuent ex aqua et Spmtu Sancto" (Io 3,5) ad metaphorem aliquam
détonent, a s ". Denzinger, о с , η 1615 (858) Voor de discussie op het concilie van Trente over de
doop zie: A Duval, Les sacrements, chap I, Le baptême des enfants, pag 11-19
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Aqua vera solemnis Baptismi sit eo
anno benedicta in Sabbato sancto
Paschatis, vel Sabbato Pentecostés,
quae in fonte mundo nitida et pura
diligenter conservetur: et haec, quando nova benedicenda est, in Ecclesia,
vel potius baptisterii sacrarium effundatur.
Si aqua benedicta tam imminuta sit,
ut minus sufficere videatur, alia non
benedicta admisceri potest, in minori
tarnen quantitate. Si vero corrupta
fuerit, aut effuxerit, aut quovis modo
defecerit, Parochus in fontem bene
mundatum ac nitidum recentem
aquam infundat, eamque benedicat ex
formula quae infra praescribitur.
Sed si aqua conglaciata sit, curetur ut
liquefaciat; sin autem ex parte congelata sit, aut nimium frigida, potent
parum aquae naturalis non benedictae
calefacere, et admiscere aquae baptismal! in vásculo ad id parato et ea
tepefacta ad baptizandum uti, ne
noceat infantulo.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 5-6.

Si aqua benedicta tam imminuta sit,
ut minus sufficere videatur, alia non
benedicta admisceri potest, in minori
tarnen quantitate.

Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
65.

De tekstvergelijking tussen de bepalingen van het Rituale Romanum en het
Rituale Contractum over de materia baptismatis, geven al direct enige kenmerkende verschillen aan. Het Rituale Romanum geeft een hele reeks van aanwijzingen: men moet zuiver, natuurlijk water gebruiken, het doopwater dient
gezegend te zijn in de dienst van de Paasnacht of de nacht van Pinksteren, de
doopvont moet zuiver zijn, bevroren water kan met een weinig warm water
worden verwarmd, enz. Het Rituale Contractum neemt van al deze aanwijzingen
slechts de meest noodzakelijke en praktische over: het moet zuiver water zijn en
bij een tekort aan gezegend water kan een weinig niet gezegend water worden
toegevoegd. Opvallend voor deze inkorting van het Rituale Contractum is dat er
met geen woord gerept wordt over de mogelijkheid van een zegening van het
doopwater ter plaatse. Het zou nu juist voor de praktische pastorale zorg van de
missionarissen in de Hollandse Zending uiterst zinvol zijn geweest wanneer dit
praktische liturgieboek een ritus voor de wijding van het doopwater, telkens bij
de bediening van de doop, zou bevatten. Deze mogelijkheid, die het Rituale
40

Romanum wel kent, wordt niet geboden aan de gebruikers van het Rituale
Contractum. Er stelt zich hier de vraag hoe de missionarissen in de Noordelijke
Nederlanden de doop bediend hebben? Droegen zij op hun missiereizen een
kleine hoeveelheid gezegend doopwater bij zich, welke bij de bediening van de
doop telkens, naar gelang de hoeveelheid die men nodig achtte, werd aangelengd met gewoon water? Bekend is tevens dat de priesters onderduikadressen
hadden bij betrouwbare katholieke families. In hun huizen was gewoonlijk een
schuilkerk, of kamer, waar tevens de geconsacreerde hosties, de heilige oliën en
het doopwater werden bewaard. Kwam er een rondtrekkend priester op bezoek
dan werden via vrouwen, klopjes, de buurtgenoten gewaarschuwd wanneer er
een viering in de schuilkerk plaats vond.6 Binnen deze pastorale praktijk in de
Noordelijke Nederlanden moeten we de bepaling lezen van het Rituale Contractum over het aanlengen van het aanwezige doopwater op het onderduikadres van
de priesters. Het Rituale Contractum geeft aan deze praktische oplossing om te
kunnen beschikken over voldoende doopwater de voorkeur boven de mogelijkheid van het Rituale Romanum, waar de priesters in de gelegenheid gesteld
worden telkens bij gebrek aan doopwater ter plaatse water te zegenen.
Opvallend is evenzeer dat in deze paragraaf in het Rituale Contractum niets
gezegd of bepaald wordt over de wijze waarop het doopwater bewaard dient te
worden. Het Rituale Romanum geeft duidelijk aan dat het doopwater bewaard
wordt in de doopvont.7 Het weglaten van deze bepaling in het Rituale Contractum wijst erop, dat dit rituale een andere pastorale situatie voor ogen heeft dan
het Rituale Romanum. De pastorale situatie van de missionarissen in de Noordelijke Nederlanden maakt de bepalingen van het Rituale Romanum over de
doopvont niet uitvoerbaar. De bediening van de doop in huiselijke kring lijkt
eerder de situatie te zijn die het Rituale Contractum beoogt dan de doopbediening in de doopkapel van een kerkgebouw.
2.2.3 De doopformule
Rituale Romanum.
De Forma Baptismi.
Quoniam baptismi forma his verbis
expressa, EGO TE BAPTIZO IN
NOMINE PATRIS, ET FILII, ET
SPIRITUS SANCTI, omnino necessaria est; ideo earn nullo modo licet

6
7

Rituale Contractum.
Quoniam baptismi forma his verbis
expressa: EGO TE BAPTIZO IN
NOMINE PATRIS ET FILII, ET
SPIRITUS SANCTI, omnino necessaria est; ideo earn nullo modo licet

M.G. Spiertz.Priest and layman, pag. 297-301
Voor een samenvatting van Je geschiedenis van de doopkapel en van het doopbekken, vooral voor
de periode na het concilie van Trente, zie: B. Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung pag. 149-154:
Taufe zwischen den Tridenlinum und dem Vatikanum II, die räumlichen Gegebenheiten.
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mutare, sed eadem verba uno ас
eodem tempore, quo fiat ablutio,
pronuntianda sunt. Latinus Presbyter
Latina forma semper utatur.
Cum baptismum iterare nullo modo
liceat, si quis sub conditione, de quo
infra, sit baptizandus, ea conditio
explicanda est hoc modo: SI NON ES
BAPTIZATUS, EGO TE BAPTIZO
IN NOMINE PATRIS, etc.
Нас tarnen conditional! forma non
passim, aut leviter uti licet; sed prudenter, et ubire diligenter pervestigata, probabilis subest dubitatio, infantem non fuisse baptizatum.

Baptismus licet fieri possit aut per
infusionem aquae, aut per immersionem, aut per aspersionem; primus
tarnen vel secundus modus, qui magis
sunt in usu, pro Ecclesiarum consue
tudine retineantur; ita ut trina ablutione caput baptizandi perfundatur,
vel immergatur in modum crucis uno
ас eodem tempore quo verba proferuntur, et idem sit aquam adhibens et
verba pronuntians.
Ubi vero baptismus fit per infusionem
aqua, cavendum est, ne aqua ex infantis capite in fontem, sed vel in
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mutare, sed eadem verba uno et
eodem tempore, quo fit ablutio, pro
nuntianda sunt.
Cum baptismum nullo modo iterare
liceat, si quis sub conditione sit bapti
zandus, ea conditio est explicanda
hoc modo: SI NON EST BAPTIZA
TUS (BAPTIZATA) EGO TE BAP
TIZO IN NOMINE PATRIS, etc.
Нас tarnen conditional! forma non
passim, aut leviter uti licet; sed prudenter, et ubire diligenter pervestigata
probabilis subest dubitatio, infantem
non fuisse baptizatum.
Attamen, omnes, de quibus, re dili
genter investigata, probabilis dubitatio
est, an baptizati fuerint, si nihil aliud
impediat, sub conditione baptizentur.
Heretici vero ad Ecclesiam Catholicam venientes, in quorum baptismo
debita materia aut forma servata non
est rite baptizandi sunt, sed prius
errorum suorum pravitatem agnoscant,
et detestentur, et in fide catholica
diligenter instruantur; ubi vero debita
forma et materia servata est, omissa
tantum suppleantur, nisi rationabili de
causa aliter Ordinario videatur.
Baptismus fiat
per infusionem aquae

ita ut trina ablutione caput baptizandi
perfundatur
in modum crucis, uno ac eodem
tempore quo verba proferuntur, et
idem sit aquam adhibens et verba
pronuntians.

sacrarium baptisterii prope ipsum
fontem extructum defluat, aut in
aliquo vase, ad hunc usum parato,
recepta, in ipsius baptisterii vel in
ecclesia sacrarium effundatur.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 6-7.

Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
65.

In navolging van de bepalingen van het Concilie van Trente geeft het Rituale
Romanum in zijn rubncale-pastorale inleidingen ruime aandacht aan de juiste
sacramentele formule, die de pastores bij de bediening van de sacramenten
hebben te gebruiken. Zo ook in deze inleiding op de doopliturgie8. De doopfor
mule is: IK DOOP U IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE
HEILIGE GEEST. Opvallend is dat het Rituale Contractum niet de bepaling uit
het Rituale Romanum overneemt, dat de Latijnse priesters deze woorden in het
Latijn dienen uit te spreken. Wat betekent deze weglating voor de praktijk van
de doopbediening?
In de eigenlijke ritus van de kinderdoop kent het Rituale Contractum in al haar
18 edities wel het gebruik van de landstaal voor de ondervragingen, de verzakin
gen aan de duivel, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader, maar de doopfor
mule wordt in alle edities alleen in de Latijnse taal weergegeven. Dit kan erop
wijzen dat in de praktijk van de doopbediening de doopformule alleen in het
Latijn werd uitgesproken.
Eenzelfde gebruik van de Latijnse taal voor de doopformule zien we in een van
de onmiddellijke voorgangers van het Rituale Contractum, ni. in het Bossche
pastoorsboek uit 1572.' Dit handboek voor de Bossche pastoors kent de uit
drukkelijke vermaning aan de priesters dat zij, ook in het geval van een nooddoop, de doopformule niet in het Nederlands mogen uitspreken.10 Dat dit zo
uitdrukkelijk aan de priesters van het Bossche bisdom wordt voorgeschreven
doet een andere praktijk vermoeden.
Eenzelfde accentuering van de Latijnse taal bij het uitspreken van de doopfor
mule geldt voor het Pastorale van Mechelen en het Pastorale van Roermond. Het

8 Voor een geschiedenis van de doopformule /ie- E С Whilaker, The history
9 Voor de volledige titel zie Hoofdstuk I pag 9
10 Manuale Pastorum van Den Bosch "Nolel hic sacerdos. quod etsi in necessitate mulier, aut laicus
quivis baptizando uti potest vernáculo sermone nunquam tarnen bapti7et sacerdos etiamsi in
necessitatis articulo nisi utatur sermone Latino. Laici vero ac mulleres in necessitate baptizantes hac
tantum forma utantur: N. lek doop u in den naem des Vaders + ende des Soons + en des heyligen
Geests +. Amen". Manuale Pastorum, о с , pag 16 Terloops wijzen we op de formulering van het
Manuale van den Bosch: naast de pnester mag de nooddoop toegediend worden door leken en
vrouwen. Met de eersten zijn kennelijk de mannen bedoeld
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Pastorale van Mechelen (Iste editie 1589)" legt nog sterker dan het Rituale
Contractum in de doopritus de nadruk op het gebruik van de Latijnse taal. Noch
de doopvragen, noch de verzakingen aan de duivel, noch de geloofsbelijdenis en
het Onze Vader, laat staan de doopformule zelf, zijn gesteld in de volkstaal.
Zelfs wanneer de nooddoop wordt bediend kent het Pastorale van Mechelen
slechts het gebruik van het latijn.12 Het Pastorale van Mechelen kent slechts
één opmerking die betrekking heeft op de gebruikte taal. Op het moment in de
ritus dat de geloofsbelijdenis gezegd wordt, worden de doopouders en omstanders aangespoord voor de dopeling te bidden opdat hij waardig de doop kan
ontvangen.13 Het ligt voor de hand dat genoemde kernteksten van het geloof
door de omstanders in de volkstaal worden uitgesproken. De formulering van
het Pastorale van Mechelen is een duidelijke verschuiving van de functie van
het reciteren van de kernteksten van het geloof binnen het doopritueel. In de
oude traditie van de kerk was het reciteren van Geloofsbelijdenis en Onze Vader
tijdens het doopritueel een getuigenis afleggen door de dopeling zelf dat hij of
zij de kemgebeden van het geloof kende. Met de opkomst van de kinderdoop
wordt het reciteren van deze teksten gezien als een repetitie door de doopouders
van deze kernteksten, die ze later aan hun petekind zullen overdragen. In
sommige late ritualia, en het Pastorale van Mechelen is hiervan een duidelijke
getuige, wordt het reciteren van deze kernteksten gezien als een bidden voor,
dus als voorbeden voor het geestelijk heil van de dopeling.14
In het Pastorale van Roermond worden in het doopritueel op dezelfde momenten
als in het Rituale Contractum en het Manuale van Den Bosch de volkstaal
gebruikt.15 De doopvragen, de verzakingen, de geloofsbelijdenis en het Onze
Vader zijn in de volkstaal gesteld, de eigenlijke doopformule wordt door de
priester in het Latijn uitgesproken.

11 Voor de volledige titel zie Hoofdstuk I pag 20
12 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 7 "Cañones Adimnistrationis Sacramenti Baptismi, can 7.
Si vita infantis vel catechumem timeatur, tune Baptismus minus solemms ila peragilur Sacerdos sive
alius baptizans, praeterrmssis alus omnibus baptizal eum, proferens verba Ego le baptizo in nomine
Patns, et Filli, et Spintus Sancii. Amen, 1er fundens parum aquae super caput baplizandi"
13 Het Pastorale van Mechelen wordt gekenmerkt door een dubbele doopnlus, een voor jongens en een
voor meisjes Pastorale van Mechelen. ed Plantijn, 1589 pag 9-21 (voor jongens), pag 22-31 (voor
meisjes) De aanmaning van de priester luid) "Hic moneal sacerdos susceptores ui sedulo orent pro
infante, quo digne per Ecclesiae el ipsorum ndem Sacramentum Baptismi suscipere possit, legentes
Pater noster, Ave mana, cum Symbolo Apostoloram". ed 1589, pag 18. resp pag 29
14 Zie В Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung pag 162-163 "Aus der Traditio und Redditio heiliger
Formeln ist die Repetition der Grundgebete geworden, die die Paten ihren Täuflingen spater
vermitteln mussen, gelegentlich wird gar die Rezitauon der zwei (oder drei) Texte als Fürbitte fur die
Täuflingen mißverstanden"
15 Pastorale van Roermond, ed 1599, Doopnlus pag 17-29
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In een volgende bepaling geven het Rituale Romanum en het Rituale Contractum op identieke wijze de bepaling weer hoe en onder welke voorwaarde 'sub
conditione' de doop bediend kan worden.
In de volgende alinea volgt het Rituale Contractum niet meer de versie van het
Rituale Romanum in de bepalingen rond de kinderdoop. In deze passage gaat het
om het geval dat ketters zich tot de katholieke kerk wenden om in deze gemeenschap opgenomen te worden. Het zal duidelijk zijn dat we hier niet meer van
doen hebben met een kinderdoop, maar met bekeerlingen. Zij moeten zorgvuldig
onderwezen worden in het geloof van de kerk, ze moeten hun ketterse dwalingen
afzweren en pas dan kan de doop aan hen bediend worden. De taal van het
Rituale Contractum en het Rituale Romanum waarin het standpunt wordt bepaald
ten aanzien van de doop van de protestanten is nog betrekkelijk mild in vergelijking met de bewoordingen van de Zuid-Nederlandse ritualia uit de zestiende en
zeventiende eeuw. In het Rituale Romanum en Contractum spreekt men slechts
van dwalingen die men dient af te zweren. In de Zuid-Nederlandse ritualia van
de zestiendee eeuw, ontstaan midden in de periode van de controverse met de
reformatie en ook tijdens de zo geheten Tachtigjarige Oorlog, spreekt men een
veel krassere taal. Daar spreekt men over een verachting en geringschatting van
de zijde van de reformatie ten aanzien van de liturgische traditie van de katholieke kerk.16 In deze Nederlandse ritualia van de zestiende en zeventiende eeuw
treft men uitdrukkingen aan dat men terecht twijfelt van katholieke zijde of de
reformatie nog wel sacramenten kent. Uit veiligheidsoverwegingen schrijft het
Pastorale van Mechelen dan ook voor dat zij die de ketterdoop hebben ontvangen
onder voorwaarde herdoopt dienen te worden.17 Op het punt van de herdoop ligt
een belangrijk verschil tussen de pastorale beleidslijn van de Noord-Nederlandse
apostolische vicarissen in de zeventiende eeuw en de beleidslijn van de ZuidNederlandse bisschoppen. In de Noordelijke Nederlanden was er voldoende
vertrouwen tussen de reformatorische en katholieke kerk om eikaars doopbediening te erkennen. Rovenius verklaart in 1628 uitdrukkelijk de doopbediening in
de gereformeerde kerk als geldig. Hetzelfde beleid wordt bevestigd door Neercassel, apostolisch vicaris van 1663-1686. Hoewel hij de priesters uitdrukkelijk
aanspoorde de ouders af te raden hun kinderen vrijwillig door niet-katholieken

16 Zo b v. in het Manuale Pastorum van Den Bosch. 1S72 pag 22 "Venire solct hacresis aul schismalis
temporibus, ut ex veterum nluum fastidio et Ecclesiae Calholicae conlemplu, neglectis exorcismis et
exsufflationibus, sive unctiombus, alnsque mysticis nlibus parvuli baplizentur"
17 Pastorale van Mechelen. ed 1589 pag 9, Cañones admimstralionis Sacramenti Baplismi, can 11 "De
us qui apud haereticos baptizan sunt Tametsi verum baptisma extra Catholicam Ecclesiam reperir!
posse definitum sit universalis Ecclesiae concensione, lusüssima tarnen est ratio dubitandi de ventate
baplismi ab haereticis nostn tempons administrai! Cum emm per crudelissimam insamssimamque
saevitiam oírme übe Sacramentorum lumen extinctum esse videatur, qui et Sacramentorum formas
pervertunt, malenam contemnunt. et ab Ecclesiae intentione menten alienam habent, mento eorum
Baptismus debet haben de nullitale suspectus Ideoque sub conditione baptizandi sunt tales more
Catholico, quoniam non potest in iterationis cnmen devenire, quod factum esse nescitur"
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te laten dopen, heeft ook hij steeds de ketterdoop als geldig erkend. Hij had
voldoende oog voor de moeilijke omstandigheid van de katholieken gelovigen
in de Noordelijke Nederlanden, waar ouders dikwijls gedwongen werden hun
kinderen door de bedienaar van de publieke kerk te laten dopen. Het beleid in
de Zuidelijke Nederlanden had grote bezwaren tegen de ketterdoop. Daar leefde
de idee dat de doop bediend door calvinistische predikanten aan ernstige twijfel
onderhevig was. Bij de doop in de gereformeerde kerk waren twee predikanten
betrokken, één predikant die vanaf de preekstoel de doopwoorden uitsprak, een
andere predikant of bedienaar besprenkelde het kind met het doopwater. Het
derde provinciale concilie van Mechelen (1607) spreekt de overtuiging uit dat
deze ervaring met de doop van de reformatorisch kerk een afwijking is van de
doopbediening van de oude kerk en derhalve als ongeldig moet worden bestempeld. Dit standpunt van de bisschoppen in de Zuidelijke Nederlanden is daar
uitdrukkelijk herhaald, zoals de bepalingen rond de ketterdoop van de Pastorale
van Mechelen in de latere edities van de zeventiende en achttiende eeuw eeuw
aangeven.18 Het is binnen deze Nederlandse context dat deze bepaling van het
Rituale Contractum gelezen dient te worden.
De reden waarom deze bepalingen hier opgenomen werden kan wellicht zijn dat
de ouders, die hun kind ten doop aanbieden, zelf niet in de katholieke kerk
gedoopt zijn, maar de doop hebben ontvangen van een bedienaar van het
protestantse geloof. In dat geval vraagt het Rituale Contractum dat ook deze
ouders eerst onderwezen worden in het katholieke geloof en dat ze hun dwalingen dienen af te zweren. Pas dan kunnen ook deze ouders al dan niet 'sub
conditione' de doop ontvangen. Heel deze alinea handelt dus uitdrukkelijk over
de ritus van een volwassenendoop, nl. over de doop van een bekeerling vanuit
het protestantisme. Het ligt voor de hand dat deze passage niet op deze plaats
voorkomt in het Rituale Romanum, maar we vinden haar wel terug in de
paragraaf waar het Rituale Romanum spreekt over de volwassenendoop." Uit
de boven opgestelde overzichten blijkt dat het Rituale Contractum geen enkele
aanwijzing geeft over een volwassenendoop, tenzij de bepaling dat men daarvoor zijn toevlucht dient te nemen tot het Rituale Romanum zelf. Het Rituale
Contractum voorziet dus wel degelijk de pastorale mogelijkheid van bekeringen
vanuit het protestantisme en heeft om deze reden deze passage uit het ritueel
van de volwassenendoop van het Rituale Romanum hier opgenomen.
Tenslotte spreekt het Rituale Contractum over de wijze waarop de eigenlijke
doophandeling wordt gesteld, nl. 'per infusionem' onder het gelijktijdige

18 Zie M G Spiertz, Pastorale problemen
19 Rituale Romanum, ed Plantjjn, 1617 De Baplismo Adultorum, pag 22-23 "Heretici vero ad
Cathohcam Ecclesiam venientes, in quorum Baptismo debita forma aut materia servala non est, nie
bapüzandi sunt- sed pnus errorum suorum pravitalem agnoscant, et detestentur, et in fide Catholica
diligenter instmanlur ubi vero debita forma et materia servata est, omissa tantum suppleantur, nisi
rationabili de causa aliter Episcopo videatur"

46

uitspreken van de doopformule. De twee andere wijzen van dopen in het Rituale
Romanum, nl. 'per immersionem' en 'per aspersionem' worden in het Rituale
Contractum niet genoemd. Hiermee sluit het Rituale Contractum zich aan bij
dezelfde gebruiken voor de bediening van de doop zoals we die aantreffen in
het Manuale Pastorum van den Bosch,20 het Pastorale van Mechelen21 en het
Pastorale van Roermond22. In al deze diocesane ritualia van Nederlandse
bodem wordt de doop uitsluitend bediend 'per infusionem'. De andere wijzen
van doopbediening zijn in deze Nederlandse gebieden in deze periode een
onbekende praktijk.
Voor de Duitse ritualia in deze periode gelden dezelfde tendenzen. Spital komt
in zijn studie over de gedrukte Duitse ntualia uit de vijftiende en zestiende eeuw
tot de conclusie dat aanvankelijk de voorkeur uitgaat naar een doopbediening
door onderdompeling, maar dat men in de eerste jaren van de zestiende eeuw
overgaat tot een doopbediening door begieting.23 Hij vermoedt dat de reden
voor de overgang naar een doopbediening door begieting in de eerste decennia
van de zestiende eeuw gezocht moet worden in de bezorgdheid van kerk en
ouders voor de gezondheid van het kind 24 In zijn studie over de Duitse dooprituelen uit de zeventiende en achttiende eeuw komt M.Probst alleen nog de
doopbediening door begieting tegen.^Ook in deze Duitse ritualia uit deze
periode komt alleen de doop 'per infusionem' voor.26
In het Rituale Contractum ontbreekt de laatste alinea van het Rituale Romanum,
waarin dit rituale aangeeft op welke wijze het doopwater dient opgevangen te
worden bij een doopbediening door begieting. Het doopwater mag niet terug-

20 Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572 pag 15 "Deinde sacerdos ι üben s susceptores apponete
manum baptizando, quaerat an propter penculum formidatum sit circa baptismum puen aliquid
attentatum a quoquam, et si respondeatur nihil huiusmodi factum, baptize! cum ter fundendo aquam
super caput eius"
21 Pastorale van Mechelen, ed 1589 pag 20 "Deinde sacerdos, jubens susceptores apponcre manum
baptizando, quaerat an propter penculum formidatum sit aliquid tentatum circa baptismum puen Et
sirespondeatur,mhil eiusmodi factum, baptize! eum, ter fundendo aquam super caput eius"
22 Pastorale van Roermond, 1599, pag 25
23 HJSpital, Der Taufritus, Doopbediening pag 112-117 Volgens В Kleinheyer stamt het eerste
doopntueel dat alleen een doopbediening 'per infusionem' kent uil Aquileia (1495) en het laatste
doopnlueel dat alleen een doopbediening 'per immersionem' kent uit Toul (1559), zie В Kleinheyer,
Die Feier der Eingliederung pag 163
24 H J Spital, Der Taufnlus pag 113 "Die Grunde fur den Übergang sind vor allen in der Rücksichtnahme auf die kleinen Täuflinge zu suchen, der Modus der "Memo" war doch relativ gefährlich"
25 M Probst Der Ritus der Kindertaufe, Doopbediening pag 208-211 Citaat pag 208 "Zunächst ist
festzuhalten, daß unsere Quellen von den drei möglichen Taufformen der Infusio, der Aspersio und
der Immersio nur noch die Infusio vorsehen"
26 Probst wijst nog op een bijzondere bezorgdheid voor de gezondheid van hel kind Gezien het feil dal
de beenderen van de schedel bij een kind in deze vroege penode nog niet gesloten zijn, is het voor
de gezondheid van het kind veiliger met het hoofd, maar de wangen van het kind met het doopwater
te begieten, с q aan te raken Zie M Probst, Der Ritus der Kindertaufe pag 208
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vloeien in de doopvont, maar dient in een apart bekken opgevangen te worden,
dat vervolgens geleegd wordt in het heilig putje. Het weglaten van deze aanwijzing in het Rituale Contractum sluit aan bij wat hierboven gezegd is over het
weglaten van iedere verwijzing naar de doopvont zelf. Ook op deze plaats in het
Rituale Contractum wordt een andere pastorale situatie beoogd dan in het
Rituale Romanum, wat een aanwijzing te meer is, dat eerder een doopbediening
in huiselijke kring het model is dat het Rituale Contractum voor ogen staat.
2.2.4 De bedienaar van het doopel
Rituale Romanum.
De ministro Baptismi.
Legitimus quidem baptismi minister
est parochus, vel alius sacerdos a
parocho vel ab ordinario loci delegatus, sed quoties infans aut adultus
versatur in vitae periculo, potest sine
solemnitate a quocumque baptizan in
qualibet lingua, sive clerico sive laico
etiam excommunicato, sive fideli sive
infideli, sive catholico sive haeretico,
sive viro sive femina, servata tarnen
forma et intentione Ecclesiae. Sed si
adsit sacerdos, diacono praeferatur,
diaconus subdiacono, clericus laico,
et vir feminae, nisi pudoris gratia
deceat feminam potius quam virum
baptizare infantem non omnino editum, vel nisi melius femina sciret
formam et modum baptizandi. Quapropter curare debet parochus, ut
fidèles, praesertim obstetrices, rectum
baptizandi ritum probe teneant et
servent.
Pater aut mater propriam prolem
baptizare non debet, praeterquam in
mortis articulo, quando alius non
reperitur qui baptizet, neque tunc
ullam contrahunt cognationem, quae
matrimonii usum impediat.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 7.
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Rituale Contractum.

Pater aut mater propriam prolem
baptizare non debet, praeterquam in
mortis articulo, quando alius non
reperitur qui baptizat, neque tunc
ullam contrahunt cognationem, quae
matrimonii usum impediat.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
65.

Het Rituale Contractum geeft geen enkele aanwijzing omtrent de bedienaar van
de doop, althans in deze rubricale inleiding op de doopbediening. Wanneer de
volledige doopritus zelf in het Rituale Contractum wordt afgedrukt, spreekt het
telkens over de "Parochus" ofwel over de "Sacerdos" als de bedienaar van de
doop. Uit het feit dat in de inleidende paragraaf op de eigenlijke doopritus het
Rituale Contractum niets zegt over de bedienaar van de doop kunnen geen
bijzondere conclusies getrokken worden voor dit rituale. Als praktische inkorting
van het Romeinse Rituale geeft het Rituale Contractum alleen de strikt noodzakelijke aanwijzigingen voor de pastores in de Hollandse Zending. Voor alle
ritualia van de omringende gebieden geldt zonder meer dat de normale bedienaar van de doop de priester is. Slechts in noodgevallen komen andere personen
voor de doopbediening in aanmerkimg. Het Rituale Romanum noemt dan de
reeks personen op die voor de bediening van de nooddoop in aanmerking
komen, en dat zijn kortom iedereen, mits zij maar op correcte wijze de doopformule kunnen uitspreken. Het Rituale Romanum geeft bovendien aan de volgorde
waarin deze personen in aanmerking komen, en dat is de strikt hiërarchische
volgorde de priester, de diaken, de subdiaken, de clericus, de leken, eerst de
mannen en dan de vrouwen. Het is dan wel opmerkelijk dat in het signaleren
van de mogelijkheden van de nooddoop, zoals die staan aangegeven in het
Rituale Romanum, het Rituale Contractum alleen het laatste voorschrift overneemt. De ouders mogen niet hun eigen kinderen de nooddoop toedienen, tenzij
in ernstig stervensgevaar en wanneer in een dergelijk geval er niemand anders
is die de doop kan bedienen. In dezelfde formulering van het Rituale Romanum
en Contractum komt deze bepaling reeds voor in het Pastorale van Mechelen.27
Deze tekstovereenkomst tussen het Pastorale van Mechelen en het Rituale
Romanum doet Spital vermoeden dat hier sprake is van beïnvloeding vanuit
Mechelen op het Rituale Romanum.28 In de besluiten van Trente of in de
Catechismus Romanus vindt men geen enkele aanwijzing omtrent dit verbod aan
de ouders29.

27 Pastorale van Mechelen, ed 1S89 Cañones de administratione Sacramenti Baplismi. pag 6, can 3
"Pater aut mater non debet baptizare filium, praelerquam in mortis articulo, quando alius non
repentur qui baptizat" De verwijzing naar hel geestelijk ouderschap, als gevolg van het feil dat de
ouders hun eigen kind dopen, ontbreekt in het Pastorale van Mechelen
28 H J Spital, Der Taufntus pag 184 "Eine Beschrankung der Tauferlaubnis fur Vater und Mutter
findet sich auch in den Buchem der Mechelner Gruppe Der Text der betreffenden Ausfuhrungen
stimmt so weitgehend mit dem (spateren) des Rituale Romanum uberein, daß eine Abhängigkeit
angenommen werden muß"
29 Zie H J Spital, Der Taufntus pag 184, voetnoot 1030 "In den als gemeinsame Quelle zunächst zu
vermutenden Verordnungen (Dekrelalen. Tndentinum. Catechismus Romanus) haben wir das
unmittelbare Vorbild unserer Formulierung nicht gefunden"
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2.2.5 De dopeling
Rituale Romanum.
De baptizandis parvulis.
Opportune parochus hortetur eos, ad
quos ea cura pertinet ut natos infantes
sive baptizandos, sive baptízalos,
quamprimum fieri potent, et qua
decet Christiana modestia sine pompae vanitale déférant ad Ecclesiam,
ne illis sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum periculo salutis, et ut iis, qui ex necessitate privatim baptizati sunt, consuetae
caerimoniae ritusque suppleantur,
omissa forma et ablutione.
Nemo in utero matris clausus baptizari debet. Sed si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat,
baptizetur in capite nec postea si
vivus evaserit erit iterum baptizandus.
At si aliud membrum emiserit, quod
vitalem indicet motum in ilio, si
periculum impendeat, baptizetur, et
tunc si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus, eo modo quo supra
dictum est: SI NON EST BAPTIZATUS EGO TE BAPTIZO IN NOMINE PATRIS, etc.
Si vero ita baptizatus deinde mortuus
prodierit ex utero, debet in loco sacro
sepeliri.
Si mater praegnans mortua fuerit,
foetus quamprimum caute extrahatur,
ac si vivus fuerit, baptizetur, si fuerit
mortuus et baptizari non potuerit, in
loco sacro sepeliri non debet.
Infantes expositi et inventi, si re
diligenter investigata de eorum baptismo non constat, sub conditione
baptizentur.
In monstris vero baptizandis, si casus
eveniat, magna cautio adhibenda est,
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Nemo in utero matris clausus baptizari debet; sed si infans caput emiserit et periculum mortis immineat,
baptizetur in capite, nec postea si
vivus evaserit erit iterum baptizandus.
At si aliud membrum emiserit quod
vitalem indicet motum, in ilio, si
periculum impendeat, baptizetur, et
tunc si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus.

de quo, si opus fuerit, Ordinarius
loci, vel alii periti consulantur, nisi
mortis periculum immineat.
Monstrum quod humanum speciem
non praeseferat, baptizari non debet;
de quo dubium fuerit, baptizetur sub
hac conditione: SI TU ES HOMO,
EGO TE BAPTIZO, etc.
lile vero, de quo dubium est, una ne
aut plures sint personae, non baptizetur, donee id discematur. Discemi
autem potest, si habeat unum vel
plura capita, unum vel plura pectora;
tunc enim totidem erunt corda et
animae, hominesque distincti et eo
casu singuli seorsim sunt baptizandi,
unicuique dicendo: EGO TE BAPTIZO, etc.
Si vero periculum mortis immineat,
tempusque non suppetat, ut singuli
separatim baptizentur, potent minister
singulorum capitibus aquam infundens omnes simul baptizare, dicendo:
EGO VOS BAPTIZO IN NOMINE
PATRIS ET FILII ET SPIRITUS
SANCTI. Quam tarnen formam in iis
solum, et in aliis similibus mortis
periculis ad plures simul baptizandos,
et ubi tempus non patitur ut singuli
separatim baptizentur; alias numquam
licet adhibere.
Quando vero non est certum in monstra esse duas personas, ut quia duo
capita et duo pectora non habet bene
distincta, tunc debet primum unus
absolute baptizari et postea alter sub
conditione, hoc modo: SI NON EST
BAPTIZATUS, EGO TE BAPTIZO
IN NOMINE PATRIS ET FILII ET
SPIRITUS SANCTI.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 7-9.

Rituale Contractum, Tekstedite, pag.
66.
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Omtrent de dopeling bevat het Rituale Romanum een paragraaf waarin uitvoerig
wordt ingegaan op de situatie die zich voordoet wanneer er complicaties
optreden in het geboorteproces, en een zeer lange paragraaf waarin op een
casuïstische wijze gesproken wordt over twijfelgevallen of er wel een menselijke
persoon geboren is. Hoe in deze situaties te handelen? Het Rituale Contractum
heeft een zeer drastische inkorting aangebracht. Het hanteerbare Hturgieboek
voor de pastores in het veld bevat alleen de opmerking van het Rituale Romanum over de doop bij complicaties in het geboorteproces.
Naar de strekking van een inleiding op een doopritueel is echter het weglaten van
de eerste alinea uit het Rituale Romanum voor het Rituale Contractum van veel
diepere betekenis. In het Rituale Contractum ontbreekt de zorg van het Rituale
Romanum dat de pasgeborenen "quamprimum" gedoopt dienen te worden. Deze
zorg van het Rituale Romanum komt voort uit de heilsnoodzakelijkheid van de
doop voor de dopeling, of zoals het Rituale Romanum het uitdrukt: opdat voor
hen dit voor het heil noodzakelijke sacrament niet al te lang wordt uitgesteld.
Gezien de hoge graad van kindersterfte is het aandringen op deze korte tijdsspanne tussen geboorte en doop alleszins begrijpelijk, uitgaande van de geloofsopvatting dat ongedoopten geen toegang hebben tot het heil. Deze overtuiging heeft
ongetwijfeld een grote rol gespeeld bij pastores en ouders in de periode van de
Hollandse Zending. Ook voor hen hebben dezelfde motieven gegolden om het
doopsel van de kinderen niet uit te stellen. De praktische onmogelijkheid om aan
deze opdracht te voldoen zou wel eens de reden geweest kunnen zijn waarom
het Rituale Contractum hierover zwijgt. De tekst van het Rituale Contractum geeft
geen toegang tot de concrete pastorale praktijk met betrekking tot de dooptermijn.
De benadrukking voor het zo vlug mogelijk ten doop aanbieden van de kinderen
komt voor de eerste maal in deze bewoordingen voor in het Decretum pro
Armenis. Op het concilie van Florence (26 febr. 1439-aug. 1445) werd in het
Decretum pro Armenis, gedateerd op 4 febr. 1442, bepaald dat de pasgeborenen
niet na 40 dagen of een nog langere periode gedoopt dienen te worden, maar dat
het doopsel van jonge kinderen dient te geschieden zodra het gepast kan. De
motivering tot geen uitstel van de kinderdoop luidt in dit Decretum pro Armenis
dat het doopsel voor deze jonge mensen de enige toegang is tot het heil.30 Deze
aanwijzing van het Decretum po Armenis uit 1442 heeft zijn invloed gehad in
de verdere concretisering van de dooptermijn. Zo treffen we in de Catechismus
Romanus (1566) bijna woordelijk de tekst aan betreffende de dooptermijn die
later overgenomen is in het Rituale Romanum van 1614. De gelovigen worden
aangespoord dat zij hun kinderen, zodra dit zonder gevaar voor hun gezondheid
30 Denzinger, Enchiridion Symbolorum. η 1349 (712)· "Circa pueros vero propter periculum mortis, quod
potest saepe contingere, cum ipsis non possit alio remedio subvenin, nisi per sacramentum baptismi,
per quod enpiuntur a diaboli dominatu et in Dei fihos adoptantur, admonet, non esse per quadraginta
aul octoginta dies seu aliud tempus juxla quorundam observanliam sacrum baptisma differendum, sed
quampnmum commode fien potest, debere confem"
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kan geschieden, naar de kerk brengen om gedoopt te worden.31 In deze beide
kerkelijke richtlijnen wordt geen vastgestelde interpretatie gegeven hoe dit
"quamprimum" moet worden toegepast. Uit de praktijk van de doopbediening in
onze gebieden zijn daarover wel enige gegevens te achterhalen uit de bronnen.
Het Bossche Manuale Pastorum uit 1572 heeft geen enkele aanwijziging over de
dooptermijn. De doopritus begint in dat manuale eenvoudig met het vragen naar
de naam van de dopeling aan het begin van de ritus.32 In het Pastorale van Mechelen komt in de eerste edities geen enkele aanwijzing voor met betrekking tot
de dooptermijn. Na het verschijnen van het officiële Rituale Romanum in 1614
laat de bisschop van Mechelen, Jacobus Boonen ( 1621 -1655) een herziene uitgave
van het Mechelse Pastorale verzorgen. De editie is een groot aantal malen herdrukt.33 Met betrekking tot de dooptermijn neemt dit pastorale van Boonen een
variant over van de versie van het Rituale Romanum van 1614. Het ongenuanceerde "quamprimum" van het Rituale Romanum wordt in dit Mechelse rituale
van 1625: binnen drie dagen.34 Het Pastorale van Roermond kent in zijn eerste
editie van 1599 geen enkele aanwijzing met betrekking tot de dooptermijn. Pas
in de 3de editie komt daarin verandering. Deze 3de editie verschijnt in 1708 in
opdracht van bisschop D.Angeli d'Ongnyes. De formulering van het Rituale
Romanum wordt overgenomen: 'quamprimum'. 3 5 Van de Nederlandse ritualia
geeft alleen het Pastorale van Mechelen vanaf 1625 een duidelijke dooptermijn
aan: binnen drie dagen. Het Roermondse Pastorale blijft bij de algemene bepaling
van het Rituale Romanum.
Deze tendens naar overname van het Romeinse model met betrekking tot de
dooptermijn kan ook geconstateerd worden voor de Duitse ritualia. In de Duitse
ritualia, verschenen vóór de eerste editie van het Rituale Romanum, treft men
zelden een duidelijke bepaling aan over een exacte dooptermijn. Soms komt de
uitdrukking 'quampnmum' van het Rituale Romanum terug, of bewoordingen
als 'statim' of 'quo citius'. In een enkel geval wordt gesproken van een termijn
met langer dan acht dagen. Een vaste richtlijn is kennelijk nog niet ingeburgerd

31 Catechismus Romanus,pag 135 Pars II, Caput II, Quaestio XXXIV "Hortandi aulem sunt magnopere
fidèles, ut hberos suos, quampnmum id sine p e n d i l o liceat, ad ecclesiam deferendos. et solemmbus
caeremoniis baptizandos curent"
32 Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572 pag 1 " "Ritus et forma administrandi Baptismi sacramentum
Si in quibusdam locis ante fores templi nomen mfantis inquin et ibidem exufflatio cum exorcisrms
atque adjunctis perfici solet, consuetudo haec ubi recepta est (quoniam laudabilis et antiqua) oimuno
retinealur"
33 Zie hoofdstuk I, par 2 De Regionale Ritualia van de Zuidelijke Nederlanden, pag 12-13
34 Pastorale van Mechelen, herziene editie van Boonen, ed 1697 pag 7 "Hortetur Parochus subditos
suos, ut infantes non différant ad baptismum offerre, ut saltern intra tnduum a partu baptizentur"
35 Pastorale Dioecesis Ruraemundensis, ed. 1708 pag 8 "Opportune Parochus hortetur eos, ad quos ea
cura pertinet ut natos infantes sive baptizandos, sive baptízalos, quampnmum fien potent, "
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in edities voorafgaande aan het Rituale Romanum.36 In de latere Duitse ritualia
komt hierin verandering. Daarin constateert men dat de aanbeveling van het
Rituale Romanum is doorgedrongen in de praktijk van de doopbediening. Juist
de hervormers in de Verlichtingsperiode reageren in hun verschillende voorstellen tegen deze praktijk van een vroege doopbediening vanuit een meer op de
parochiepastoraal ingestelde liturgische praktijk. Zij streven ernaar de doopbediening terug te brengen binnen de parochiegemeente en doen daarvoor
verschillende voorstellen. In sommige gevallen reageren zij tegen een praktijk
van doopbediening binnen 48 uur na de geboorte.37 Juist de voorstellen van
een andere doopbediening binnen de gehele parochiegemeenschap in de periode
van de Verlichting veronderstelt een praktijk van een snelle doopbediening.
Het opmerkelijke nu voor ons Rituale Contractum is dat heel deze discussie
over de dooptermijn, in welke richting deze zich ook uiteindelijk zal ontwikkelen, geen enkel spoor heeft nagelaten in de 18 edities van dit Nederlandse
liturgieboek. Noch de Romeinse bepaling van 'quamprimum', noch enige andere
aanduiding van een dooptermijn komt in dit Rituale Contractum voor.
2.2.6 De Peetouders
Rituale Romanum.
De patrinis.
Parochus antequam ad baptizandum
accédât, ab iis, ad quos spectat, exquirat ut diligenter, quem, vel quos
susceptores seu patrinos elegerint, qui
infantem de sacro fonte suscipiant, ne
plures quam licent, aut indignos vel
ineptos admittat.
Patrinus unus tantum, sive vir sive
muiier, vel ad summum unus et una
adhibeantur ex decreto Concila Tridentini: sed simul non admittantur duo
viri, aut duae mulleres ñeque ipsius
baptizandi pater aut mater.
Hos autem patrinos saltern in aetate

Rituale Contractum.

Patrinus unus tantum, sive vir sive
muiier, vel ad summum unus et una
habeantur:
sed simul non adhibeantur
duo viri, aut duae mulleres neque
ipsius baptizandi pater aut mater.

36 Zie H J Spital, Der Taufntus pag. 187· "Offenbar hat sich zur Zeit unserer Quellen noch kein fester
Kanon gebildet".
37 Zie M Probst, Der Ritus der Kindertaufe pag 127 De voorstanders van een directe bediening van
de doop na de geboorte pleiten voor een korte termijn "Bei den bedingungslosen Befürwortern der
Saughngstaufe ist die unterschiedliche Auslegung des 'Quampnmum' bemerkenswert Die Befürworter der Haustaufe setzen fast alle die Taufe innerhalb von achtundvierzig Stunden voraus" In de
praktijk komen andere gebruiken voor. die meer aandacht hebben voor een degelijke voorbereiding
en vienng van de doopliturgie voor alle betrokkenen Een periode van twee weken, of zelfs van vier
weken, wanneer het kind in goede gezondheid is. is geen uitzondering
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pubertatis, ас Sacramento Confirmationis consignâtes esse maxime convenir
Sciant praeterea parochi, ad hoc munus non esse admittendos infideles,
aut haereticos, non publice excommunícalos aut interdictos, non publice
criminosos aut infames, пес praeterea
qui sana mente non sunt, пес qui
ignorant rudimenta fidei: haec enim
patrini spirituales filios suos, quos de
baptismi fonte susceperint, ubi opus
fuerit, opportune docere tenentur.
Praeterea ad hoc etiam admitti non
debent monachi vel sanctimoniales,
ncque alii cuiusvis ordinis regulares a
saeculo segregati.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 9.

Sciant parochi ad hoc m u n u s non
esse admittendos infideles, a u t h a e r e ticos, non publice e x c o m m u n i c a t o s
aut interdictos, non publice c r i m i n o sos aut infames, пес p r a e t e r e a qui
sana mente non sunt, пес qui i g n o r a n t
rudimenta fidei: haec enim p a t r i n i
spirituales filios suos, quos d e b a p t i s mi fonte susceperint, ubi o p u s fuerit,
opportune docere tenentur.

Rituale Contractum, Teksteditie p a g .
66.

In het Rituale Contractum worden de bepalingen omtrent de peter en d e m e t e r
van het Rituale Romanum tot de meest essentiële ingekort: één peter e n é é n
meter per dopeling en zij moeten voldoen aan een aantal negatieve v o o r w a a r den: niet geëxcommuniceerd zijn, geen ongelovigen , geen geestesgestoorden en
zij moeten minstens kennis hebben van de fundamentele geloofswaarheden. D a t
het aantal doopouders zo uitdrukkelijk beperkt wordt tot twee kan nu v o o r o n s
verwondering wekken. In de periode voorafgaande aan het concilie van T r e n t e
waren er kennelijk misstanden gegroeid in het aantal peetouders, wat tot a l l e r l e i
verwikkelingen leidde mede in verband met erfeniskwesties, en v a n w e g e h e t
geestelijke verwantschap, dat voortvloeit uit het feit dat men peter en m e t e r i s .
Het concilie van Trente bepaalt daarom uitdrukkelijk dat het aantal p e e t o u d e r s
beperkt dient te blijven tot twee.3R Deze bepaling van Trente treffen we n a d i e n
vrij snel aan in de gedrukte ritualia.39

38 Concilie van Trente, Sessio XXIV, Decrelum de ReCormalione Matrimonii, caput 2, I n t e r q u o s
cognatio spirilualis contrahatur: "Docet expencniia. propter muUitudincm prohibitioiiem. m u l t o t i e s i n
casibus prohibitis ignoranler conlrahi matrimonia, in quibus vel non sine magno peccato perse v e r a t u r ,
vel ea non sine magno scandalo dirimunlur. Volens naque sancta synodus huis incommodo p r o v i d e r e .
et a cognationis spintualis impedimento incipiens, Matuil ut unus tantum, sivc vir, sive m u i i e r . j u x t a
sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo s u s c i p i a n t " .
J.D.Mansi, Sacrorum Conciliorum, tomus 33, col 153 D. Vanwege het geestelijke o u d e r s c h a p , d a t
ontstaat uit het peter en meter zijn, welk verwantschap een huwelijksbelelsel is, indien de p e e t o u d e r s
voornemens zouden zijn later met hun petekind te trouwen, staat de¿e bepaling van Trente o n d e r d e
bepalingen over het sacrament van het huwelijk
39 Zie H.J. Spital, Der Taufritus pag 197-198: Die Zahl der Palen; citaat pag. 198, "Aus alledem e r g i b t
sich, daß das Tndentinische Dekret einem echten seelsorglichcn Mißstand steuern wollte: u n d m a n

55

H e t Rituale Romanum geeft aan dat het zeer passend is dat de doopouders het
sacrament van het vormsel hebben ontvangen. Het is typerend voor het Rituale
Contractum dat het deze aanwijzing niet overneemt. De strikte binding van dit
sacrament aan de persoon van de bisschop als de bedienaar, maakte het voor
v e e l katholieken onmogelijk in deze periode dit sacrament te ontvangen. Slechts
v o o r hen die woonden in gebieden, die grensden aan bisdommen met een
residerend bisschop ,was het mogelijk om over de grens van hun eigen bisdom
d i t sacrament te ontvangen. Maar voor vele katholieken in de zeventiende en
achttiende eeuw in het gebied van de Hollandse Zending bestond deze mogelijkh e i d niet. Voor lange tijd zijn zij verstoken gebleven van een volledige christelijke initiatie. In dit verband wordt de Katholieke Kerk in de Noordelijke
Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw wel eens genoemd de Kerk
v a n de 6 sacramenten. Pas tegen het einde van de achttiende eeuw komt hierin
daadwerkelijk verbetering door de pastorale vormreizen van de internuntius
Ignazio Busca in de jaren 1778-178340. Het weglaten van de bepaling in het
Rituale Contractum, dat de doopouders bij voorkeur het sacrament van het
vormsel hebben ontvangen, is een teken dat dit rituale op een verstandige wijze
rekening houdt met de concrete pastorale situatie van de gelovigen.
I n het Rituale Romanum en in navolging daarvan in het Rituale Contractum
worden haeretici uitgesloten van de taak van peetouder. In vrijwel alle gedrukte
ritualia van Nederland en Duitsland komt deze bepaling terug. De motivering
van deze ritualia is duidelijk: de peetouders hebben als geestelijke ouders mede
verantwoordelijkheid voor het opgroeien naar een christelijke, lees katholieke
levensstijl van hun petekind. Voor gebieden met een overwegend katholieke
bevolking zal deze bepaling van het Rituale Romanum dan ook geen enkel
pastoraal probleem hebben betekend. Maar voor gebieden met een gemengd
christelijke bevolking, en hiertoe behoren bij uitstek in die periode Duitsland en
de Nederlanden, betekent dit wel degelijk een pastoraal probleem. Waar op den
duur in deze gebieden de verhoudingen tussen deze christenen wat meer
genormaliseerd werden, en waar het verschijnsel van gemengde huwelijken
steeds meer voorkomt, stond de pastoor voor de moeilijke taak dit discriminerend voorschrift van zijn rituale uit te voeren. In dit verband is het tekenend dat
precies met deze situatie als exempel van pastoraal beleid in 1838 in het Duitse
tijdschrift "Katholik" een artikel verschijnt, waarin met betrekking tot het
toelaten van een niet katholiek christen tot peetouder een tolerantere houding
wordt aangenomen.'11

kann angesichts des Gesamtbefundes sagen, daß die Bestimmungen sofort nach Erlaß Eingang in
unsere Bucher gefunden haben"
40 Zie AHM. van Schalk, De Noord-Nederlandse kerk, over de vormreizen van I Busca, pag 19-20.
41 "Wie hat sich der katholische Pfarrer zu benehmen, wenn Protestanten ein katholisches Kind aus der
Taufe heben sollen''" Katholik 70 (1838) 66-71. Het artikel is niet gesigneerd Zie verder M Probst,
Der Ritus der Kindertaufe pag. 117-118.
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De taakomschrijving van de peetouders in het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum is de weergave van de eindfase van een ontwikkeling die al gesignaleerd wordt in de Oude kerk. In deze vroege periode waren de peter en de
meter de getuigen van de gemeente die borg stonden voor de christelijke
levensstijl van de dopeling42. Het instituut van peter en meter is een uitdrukking van de gemeente-betrokkenheid bij de opvang en opgroei van de dopelingen.
Het Rituale Romanum kent na deze bepalingen over de peetouders een vrij
lange paragraaf over de tijd en de plaats van de doopbediening: "de tempore et
loco administrandi baptismum"43. Hierin wordt vermeld dat als voorkeurmoment van doopbediening geldt de paasnacht en de pinkstemacht, nl. precies
die dagen waarop het doopwater plechtig wordt gewijd. In het Rituale Romanum
komt in deze bepaling een opvallende tegenstrijdigheid tot uitdrukking ten
aanzien van wat het in een eerdere paragraaf bepaalde: het doopsel dient 'quam
primum' toegediend te worden aan de pasgeborenen44. Het in de Middeleeuwen sterk ontwikkelde denken in de richting van de heilsnoodzakelijkheid
van dit sakrament heeft ertoe geleid dat in de vijftiende en zestiende eeuw in
geen enkel rituale nog de doop in de dagen van Pasen of Pinksteren wordt
genoemd45.
Als plaats van doopbediening worden genoemd het kerkgebouw en de doopkapel in het kerkgebouw. Heel de concrete doopntus van het Rituale Romanum
is opgebouwd als een langzame binnengeleiding in kerkgebouw en doopkapel.
Het is een werkelijke rite de passage: men wordt door dit ritueel over de
drempel heen geleid naar de gemeenschap toe. Met betrekking tot de doopkapel
wordt bepaald dat er een vast doopbekken dient te zijn, met een deksel af te
sluiten zodat het doopwater niet verontreinigd kan worden. Het doopbekken is
bij voorkeur versierd met afbeeldingen van de doop van de Heer in de Jordaan46.
In het Rituale Contractum ontbreekt geheel deze paragraaf. Naar de juiste
betekenis van dit afwezig zijn van deze bepalingen kan uiteraard hier slechts
vanuit het rituale zelf een hypothese worden opgesteld. Het kan betekenen dat

42 Zie M Dujaner Le parrainage des adultes
43 Rituale Romanum, ed Plantijn, 1617, pag 9-10
44 Zie H J Spital, Der Taufntus pag 203 "Was die Tauflermine angeht, so liegen die Treue zur
liturgischen Überlieferung und die sakramententheologische Besinnung auf die unbedingte Heilsnotwendigkeit dieses Sakramentes miteinander im Widerstreit"
45 Zie H J Spital, Der Taufntus pag 203-204 Voor de ontwikkeling van deze dooppraktijk zie В
Kleinheyer, Die Feirer der Eingliederung pag 125-126 Taufe im Hochimllelalter, Taufe im
Pfarrkichen das Jahr hindurch
46 Voor de ontwikkeling van de doopkapel vanaf de zestiende eeuw zie В Kleinheyer, Die Feier der
Eingliederung pag 150-154 Taufe zwischen dem Tndentinum und dem Vatikanum II, die räumlichen Gegebenheiten
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deze bepalingen over tijd en plaats van doopbediening uit het Rituale Romanum
voor de pastores in de Hollandse Zending niet relevant zijn. Het boek was
immers bestemd voor de zendelingen op hun missietochten. De dopen die zij
tijdens deze rondreizen bediend hebben waren noch gebonden aan de voorkeurtijd van het Rituale Romanum, noch aan de voorkeurplaats van ditzelfde rituale.
De directe pastorale omstandigheden waaronder de priesters in deze periode hun
zielzorg dienden uit te oefenen waren zo uitzonderlijk dat de voorschriften
omtrent tijd en plaats van doopbediening van het Rituale Romanum niet uitvoerbaar waren. Weglating van deze bepalingen in het Rituale Contractum duidt dan
op een verstandige beleidslijn bij het samenstellen van dit praktische liturgieboek voor de pastores in de Hollandse Zending.
2.2.7 De heilige oliën
Rituale Romanum.
De sacris oleis et aliis requisitis.
Sacrum chrisma, et sanctum oleum,
quod et catechumenorum dicitur,
quorum usus est in baptismo, eodem
anno sint ab Episcopo de more benedieta Feria quinta in Coena Domini.
Curet Parochus, ut eo suo tempore
quamprimum habeat et tunc velerà in
Ecclesia comburat.
Veteribus oleis, nisi nécessitas cogat,
ultra annum non utatur; ac si deficere
videantur, et chrisma, aut oleum
benedictum haberi non possit, aliud
oleum de olivis non benedictum
adjiciatur, sed in minori quantitate.
Chrisma et Oleum sacrum sint in suis
vasculis argenteis, aut saltern stanneis
bene obturatis; quae vascula sint inter
se distincta, et propriam unumquodque inscriptionem habeat maiusculis
litteris incisam, ne quis error committatur.
Ad usum vero quotidianum minora
habeantur vascula ex argento, si fieri
potest, aut stanno; sive separata, sive
etiam coniuncta; apte tarnen distincta
et bene cooperta, et cum suis inscriptionibus ut supra, ne Parochus aber58
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Veteribus oleis, nisi nécessitas cogat,
ultra annum non utatur, ac si delìcere
videantur, et chrisma, aut oleum
benedictum haberi non possit, aliud
oleum de olivis non benedictum
adjiciatur, sed in minori quantitate.

ret, et unum pro altero sumat, quod
cavere debet diligenter.
In ea igitur ex moribus vasculis chrismatis et olei, quod suscipiat, infundatur, atque ut effusionis periculum
caveatur, commodum erit in his vas
culis bombacium seu quid simile
habere, oleo sacro et chrismate separatim perfusum, in quae pollex, cum
opus est, ad inungendum immittatur.
Haec vascula ita parata, in loco pro
prio, honesto, ас mundo, sub clave ас
tuta custodia decenter asserventur, ne
ab aliquo nisi a Sacerdote temere
tangantur, aut eis sacrilege quispiam
abuti possit.
Parochus quantum fieri potest, curet,
ne per laicos, sed per se, vel per
alium Sacerdotem, vel saltem per
alium Ecclesiae ministrum haec olea
deferantur: caveat item ne de iis
quidquam ulli umquam tribuat, cuiusvis rei praetextu.
Sal, quod in os baptizandi immittendum est, sit benedictum sua peculiari
benedictione, quae infra praescribitur,
neque utatur sale exorcizato ad benedicendum aquam; sitque prius bene
confractum et attritum, siccum ac
mundum. Sai ita benedictum nemini
tradatur, neque etiam iis, qui benedicendum attulerint, reddatur; sed et
alios baptizandos servetur, aut in
sacrarium abjiciatur.
Cum igitur baptismi sacramentum
iam administrandum est, haec in
promptu esse debent:
vascula sacri olei catechumenorum, et
chrismatis;
vasculum cum sale benedicendo, vel
iam, ut dictum est, benedicto;
vásculo, seu cochleare ex argento, vel
alio metallo nitidum, ad aquam bap-

Parochus, quantum fieri potest, curet,
ne per laicos, sed per se, vel per
alium Sacerdotem, vel saltem per
alium Ecclesiae ministrum haec olea
deferantur: caveat denique ne quidquam de iis, ulli umquam tribuat,
cuiusvis rei praetextu.
Sai, quod in os baptizandi immittendum est, sit benedictum sua peculiari
benedictione,
neque utatur sale exorcizato ad benedicendam aquam.
Sai ita benedictum nemini
tradatur, neque etiam iis, qui benedicendum attulerint, reddatur; sed ad
alios baptizandos servetur, aut in
ignem adjiciatur.
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tismi fundendam supra caput baptizandi, quod nulli praeterea alii usui
deserviat;
pelvis, seu bacile ad excipiendam
aquam ex capite defluentem, nisi
statim in sacrarium defluat;
gossipium, alio nomine bombacium,
seu quid simile, ad abstergenda loca
sacris oleis inuncta;
stolae duae, ubi commode haben
possunt, una violacea et altera alba,
ut infra notatur, mutanda; sin minus,
una saltem adhibeatur;
medulla pañis, qua iniuncti Sacerdotis
digiti, cum manus lavat, abstergantur,
et vas pro manuum lotione post baptismum, quod buie tantum usui deservire decet;
alba vestis in modum pallioli, seu
linteolum candidum infantis capiti
imponendum;
ceri, seu candela cerea baptizato
ardens tradenda;
hic denique Ritualis liber sit paratus,
et item liber Baptismalis, in quo
baptizad describuntur.
Omnibus igitur opportune praeparatis
Sacerdos ad tanti sacramenti administrationem, lotis manibus, superpelliceo et stola violacea indutus
accédât, clericum unum, seu plures, si
potest, secum adhibeat, superpellicio
pariter indutos, qui sibi ministrent.
Ita paratus accédât ad limen Ecclesiae, ubi fori s exspectant qui infantem
detulerint.
Interroget (nisi de his bene sibi constet) an sit suae parochiae, masculus
an femina, an sit domi baptizatus et a
quo, et quam rite, et qui sint compatres qui infantem teneant, pro coque
respondeant, quos pie ac decenter
assistere, ас, prout opus fuerit, pro
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Interroget
an infans alibi non sit baptizatus;

baptizando ad interrogationes responderé admoneat.
Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filiis in Christo regenerandis, et in eius militiam adscribendis,
nomen imponitur, curet, ne obscoena,
fabulosa, aut ridicula, vel inanium
deorum, vel impiorum ethnicorum
hominum nomina imponantur; sed
potius, quatenus fieri potest, sanctorum, quorum exemplis fidèles ad pie
vivendum excitentur, et patrocinas
protegantur.
Hic igitur expeditis, et accepte nomine baptizandi, positi, si infans fuerit,
super brachium dextrum illius qui
eum deferì, Parochus ad baptismum
procedat, in hunc modum nominatim
interrogans.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 10-13.

et tune accepte nomine baptizandi,
positi
super brachium dextrum deferentis,
Parochus ad baptismum
procedat.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
66.

In deze laatste paragraaf van de pastorale-rubricale inleiding op de doopliturgie
geeft het Rituale Romanum aan op welke wijze de pastor de heilige oliën dient
te bekomen, te bewaren en te gebruiken. Vervolgens wordt aangegeven welke
gebruiksvoorwerpen er allemaal klaar gelegd dienen te worden voor de bediening van de doop. Tenslotte wordt de pastoor op het hart gedrukt dat de ouders
van de dopeling een waardige naam dienen te kiezen voor hun kind. Bij voorkeur een naam van een christelijke heilige als exempel van een deugdzaam
leven voor de dopeling.
In het Rituale Contractum wordt met betrekking tot de heilige oliën slechts de
alinea uit het Rituale Romanum overgenomen dat de pastor geen overjarige olie
voor de zalvingen mag gebruiken en dat hijzelf of een andere priester moet
zorgen dat er recent gezegende en gewijde olie in de parochie ter beschikking
is. In de gedrukte ritualia van de Nederlanden en Duitsland voorafgaande aan de
eerste editie van het Rituale Romanum is het interessant op te merken dat de
benaming voor de katechumenenolie nog niet in alle boeken dezelfde is. Spital
komt in zijn studie benamingen tegen als "oleum sacrum", "oleum catechumenorum, quod oleum salutis seu sanctum vocatur" en eenmaal de uitdrukking
"oleum pueronim".47 Het Manuale van Den Bosch spreekt van "oleum sacrum,

47 HJ. Spital, Der Taufritus pag. 206-207.
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quod dicitur catechumenorum"48, het Pastorale van Mechelen spreekt van
"oleum sanctum, quod dicitur catechumenorum".49 In de latere gedrukte ritualia
komt overal de benaming van het Rituale Romanum van 1614 terug.50
Bij een tekort aan gewijde oliën merken het Rituale Romanum en Rituale
Contractum op dat de pastor dit euvel kan verhelpen door een weinig niet
gewijde olijfolie toe te voegen. Volgens de studie van Spital is dit een novum
van het Rituale Romanum.51
Van al de overige bepalingen in het Rituale Romanum komen er slechts enkele
terug in het Rituale Contractum. Datgene wat in het Rituale Contractum wordt
weggelaten geeft ook in deze paragraaf aanleiding om te denken dat deze
inkorting om zeer concrete pastorale redenen is gebeurd. Zo ontbreekt in deze
paragraaf van het Rituale Contractum iedere aanwijzing omtrent de liturgische
kleding van de bedienaar, alsmede de aanwijzing dat hij vergezeld kan gaan
door liturgische assistenten, die eveneens in liturgische kleding bij de doop
aanwezig kunnen zijn. De liturgische entourage van de doopbediening is zo
eenvoudig mogelijk gehouden. Een gegeven dat telkens terugkeert in het Rituale
Contractum. Katholieken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en
achttiende eeuw treden zoveel mogelijk terug in de anonimiteit. Dit wordt
bereikt door bij de rituelen van het Rituale Contractum de liturgische herkenbaarheid tot een minimum te beperken.
Een andere bijzonderheid van de doopritus in het Rituale Contractum is het
ontbreken van de opmerking in het Rituale Romanum, dat de eigenlijke doopritus begint met de ontvangst van familie en dopeling "ad limen ecclesiae",
buiten, bij de ingang van de kerk. Het Rituale Contractum zwijgt overal in deze
pastorale-rubricale inleiding op de doopritus consequent over iedere plaatsaanduidng waar de liturgie van de doop gevierd gaat worden. Hierboven is al
opgemerkt dat dit wellicht een aanwijzing is dat het Rituale Contractum een
ander model van doopbediening voor ogen staat dan het model van het Rituale
Romanum. Door niets aan te geven over de concrete plaats waar de doop
bediend gaat worden, laat het Rituale Contractum ruimte aan de pastores van de
Hollandse Zending de doopbediening, wat de ruimte betreft waar gedoopt gaat
worden, aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het
moment van dopen. Hetzelfde kan gezegd worden over de liturgische kleding
van de bedienaar van de doop. In deze rubricale inleiding op de doop wordt
daarover uitdrukkelijk gezwegen, een teken dat men denkt aan een doopbediening zonder enige liturgische aankleding van paramenten. Dat het model van

48 Manuale van Den Bosch, 1572 pag. 14.
49 Pastorale van Mechelen, ed. 1589, pag. 19 (voor jongens), pag. 30 (voor meisjes).
50 Voor een samenvatting van gebruik en benaming van de prebaptismale zalving in de liturgie van de
initiatie in het Westen zie het recente artikel van A. Nocent: Unzione e renuncia.
51 H.J. Spital, Der Taufritus pag. 207: "die Vorschrift bezüglich der möglichen "Streckung" haben wir
vor dem Rituale Romanum nicht gefunden".
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doopbediening van het Rituale Contractum eerder gezocht dient te worden in
een bediening van de doop in huiselijke kring, wordt nog versterkt door de
opmerking die het Rituale Contractum maakt met betrekking tot het zout dat
gebruikt wordt bij de doopbediening. Het overtollige gezegende zout van de
doopbediening kan volgens het Rituale Romanum verwijderd worden door het
te storten in het heilig putje, wat uitdrukkelijk de omgeving van doopkapel of
sacristie vooronderstelt. Het Rituale Contractum maakt daar uitdrukkelijk van:
het zout kan verbrand worden in het haardvuur. Kennelijk voorziet het Rituale
Contractum situaties waarin de doop bediend wordt buiten een kerkgebouw. Een
heilig putje is dan niet meer voorhanden, een haardvuur heeft men in ieder huis.
Tot slot een opmerking over de naamgeving van de dopeling. Het Rituale
Romanum heeft daarvoor de instructie dat de pastoor moet toezien dat er
waardige christelijke namen gegeven worden aan de dopelingen, en vooral geen
afzichtelijke namen, of namen die de lachlust opwekken. Het voegt er aan toe
dat namen van heidense afkomst ontoelaatbaar zijn. Het Rituale Contractum kent
deze bepaling niet, hetgeen niet wil zeggen dat de katholieken in de Noordelijke
Nederlanden geen zorg hebben besteed aan de naamgeving van hun kinderen.
Het tegenovergestelde is eerder waar. Vanaf de 6de editie (1657) kent het
Rituale Contractum een lijst met Hollandse en Friese roepnamen en hun christe
lijke achtergrond. Tot en met editie 12 (1790) worden deze lijsten met roep
namen bovendien ingeleid door een voorwoord52, waarin wordt aangegeven
hoe de ouders en de pastores de typisch Hollandse en Friese roepnamen kunnen
terugvoeren op een christelijke achtergrond. Het zijn deze lijsten met Hollandse
en Friese roepnamen geweest, die een diepe invloed hebben achtergelaten op de
mentaliteit van de katholieken in Nederland. Niet zelden dragen de kinderen
eigennamen, als teken van hun identiteit, die getuigen van een onvervalst
katholiek, lees Latijns christendom. Via de naamgeving hebben de ouders tot
uitdrukking willen brengen wat hun eigenlijke christelijke identiteit is, en dat is
de Latijnse identiteit van de Kerk van Rome. Met hun Latijnse identiteit staan
ze ingeschreven in het geboorteregister en vanaf de negentiende eeuw in het
bevolkingsregister. De Latijnse naamgeving is voor de katholieken een weg
geweest op deze wijze aan te geven tot welke kerkgemeenschap zij behoorden.
Al hebben de katholieken in de zeventiende en achttiende eeuw in het maat
schappelijke leven zoveel mogelijk vermeden als katholiek gelovige op te
vallen, wat aan auteurs als Rogier de opmerking uitlokt dat het Nederlandse
katholicisme getypeerd wordt als introvert, in de naamgeving hebben ze wel
degelijk laten zien waar zij toe behoorden.
Hiermede is een volledige tekstvergelijking opgesteld van de pastorale-rubricale
inleiding op de doopliturgie van het Rituale Romanum en het Rituale Contrac-

52 Rituale Contracium, Teksteditie, η. 63, pag. 137-202.
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tum. Gebleken is dat we voor het Rituale Contractum niet alleen moeten denken
aan een inkorting, men laat eenvoudig iets weg wat toch niet zo belangrijk is in
het Rituale Romanum. Het Rituale Contractum laat in deze inleiding op de
doopliturgie niet alleen iets weg uit het Rituale Romanum, maar voert ook
bewust enige typische wijzigingen toe aan datgene wat het wel overneemt van
het Rituale Romanum. Het Rituale Romanum gaat uit van de normale pastorale
vooronderstelling dat de initiatie van een christen een gebeurtenis is, die in de
openbaarheid van de samenleving, publiekelijk dus dient te geschieden. Men
wordt ontvangen aan de grens van het kerkgebouw, op het kerkplein, door de
pastores in liturgisch gewaad en de viering die volgt zal zich ontwikkelen tot
een langzame rite de passage, middels welke ritus de gelovige binnengeleid
wordt in het kerkgebouw en dus opgenomen wordt in de geloofsgemeenschap.
De situatie die spreekt vanuit het Rituale Contractum is van geheel andere aard.
Iedere openbare aanduiding van plaats en tijd, van herkenbaar liturgisch gewaad
en liturgische ruimte wordt stelselmatig verzwegen. Men treedt terug in de
anonimiteit van het niet publiekelijk herkenbare doen van een groep gelovigen,
die niet opvallen in de samenleving. Dit alles wijst erop dat het Rituale Contractum wel degelijk in zijn doopliturgie rekening houdt met de eigen situatie van
de katholieken in de periode van de Hollandse Zending. Voor zulke belangrijke
rituele handelingen als de initiatie van een nieuwe gelovige in de gemeenschap
raken deze verruimingen van het Rituale Contractum niet de eigenlijke kem van
het initiatieritueel. De wijzigingen van het Rituale Contractum in het doopritueel
zijn slechts het zoeken van mogelijkheden om buiten de vooronderstelde
ambiance van de doopliturgie van het Rituale Romanum toch een doopliturgie
te vieren "à la mode romaine".

2.3 De bediening van de doop
In de pastorale inleiding op de kinderdoopliturgie heeft het Rituale Contractum
een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het grondmodel waarvan dit
Nederlandse rituale is uitgegaan. De vraag die nu aan de orde komt is hoe deze
wijzigingen hebben doorgewerkt in het ritueel van de doopbediening.
Het eerste opvallende van de doopliturgie in het Rituale Contractum is dat de
versie van het Nederlandse rituale slechts op zeer kleine punten afwijkt van de
versie van het Rituale Romanum.53 Voor dit gedeelte van het onderzoek wordt
dan ook afgezien van een volledige tekstvergelijking tussen beide ritualia, omdat
dit slechts een klein onderscheid zal aangeven. De in het oog springende
verschillen zullen afzonderlijk becommentarieerd worden.

S3 Voor de volledige tekst van de doopliturgie zie Rituale Romanum, ed. Plantijn 1617, pag. 13-21;
Rituale Contractum, teksteditie pag. 66-73.
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2.3.1 De liturgische kleding van de bedienaar
Zoals hierboven al is aangegeven kent het Rituale Romanum een uitdrukkelijke
vermelding van de liturgische kleding van de bedienaar van de doop. Zelfs kan
hij vergezeld worden van enkele dienaars, die evenzeer gekleed zijn in liturgische
gewaden. Daarentegen kent het Rituale Contractum geen enkele aanwijzing dat
de bedienaar van de doop liturgische kleding draagt. Althans in de pastorale inleiding op de doopliturgie. Kennelijk voorziet het Rituale Contractum een bediening van de doop door een bedienaar van de doop in burgerkleding. In de liturgie
van de doop wordt echter op één plaats wel een liturgisch onderscheidingsteken
van de doopbedienaar genoemd. Precies op het moment dat de dopeling door pastor
en doopouders wordt binnengeleid in de doopkapel vermeldt het Rituale Romanum dat de pastor de paarse stola legt over de dopeling. Het Rituale Contractum
neemt deze aanwijzing letterlijk over.5-1 Het Rituale Romanum noemt nog op
een tweede plaats het gebruik van de priesterstool in de doopliturgie. Nadat de
laatste verzaking van de duivel is verwoord en de pastor de dopeling gezalfd heeft
met de catechumenenolie, vermeldt het Rituale Romanum dat hij de paarse stola
verwisselt voor de witte.55 Precies deze aanwijzing van stoolwisseling ontbreekt
volledig in het Rituale Contractum. Hebben de samenstellers van het Rituale
Contractum hier simpelweg vergeten deze stoolwisseling op te nemen in het
ritueel van de doopliturgie? Opmerkelijk is dan wel dat in alle edities van het
Rituale Contractum deze omissie van de editio princeps nooit is hersteld.
2.3.2 Lokale verplaatsingen
Volgens het Rituale Romanum begint de doopliturgie met de ontvangst van
dopeling en omstanders bij de grens van de kerk. Daar, achter in de kerk hebben
de eerste rituele handelingen plaats: de vraag waarom men naar dit gebouw
gekomen is, de eerste exsufflatio, de zoutritus en de duivelbezwering. Vervolgens wordt de dopeling binnengeleid in het kerkgebouw.56 Het noemen van het
binnenleiden in het kerkgebouw neemt het Rituale Contractum op deze plaats
over, terwijl in de voorafgaande passages in dit Nederlandse rituale geen enkele
aanwijzing te vinden is dat de ritus van de doopbediening begint op de grens
van het kerkgebouw. Maar nadat de dopeling met peetouders het gebouw is
binnengeleid kent het Rituale Contractum een duidelijke aanwijzing dat een
andere ambiance voorzien wordt dan in het Rituale Romanum. Het reciteren van

54 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617 pag 16 "Postea sacerdos imponi! exlremam partem stolae super
infantem, et mtroducit in Ecclesiam" In Rituale Contractum zelfde tekst op pag 69
55 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617 pag 18 "Hic deponit stolam violaceam et suimt aliam albi
colons" In de editie van Plantijn. 1617, die in deze studie wordt gebruikt, is deze rubricale aanwijzing
als een latere correctie m de kantlijn gedrukt
56 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617 pag 16 "Postea Sacerdos impomt exlremam partem stolae super
infantem, et introduca eum in Ecclesiam, dicens N Ingredere in templum Dei, ut habeas partem cum
Christo in vitam actemam Resp Amen Cum fuennt Ecclesiam ingressi. Sacerdos procedens ad
fonlem cum susceptonbus coniunctim clara voce dicit Credo in Deum Patrem. etc "

65

de geloofsbelijdenis heeft plaats terwijl men in processie opgaat naar de doopkapel. Het Rituale Contractum verzwijgt uitdrukkelijk het noemen van de
doopkapel op deze plaats:57 het Nederlandse rituale voorziet situaties dat men
de doop bedient buiten een kerkgebouw.
2.3.3 Het gebruik van de volkstaal in het Rituale Contractum in de
doopliturgie
Het Rituale Romanum bevat in de doopliturgie, als universeel rituale voor de
Latijnse christenheid, geen enkele aanwijzing dat de volkstaal gebruikt kan
worden. De regionale ritualia kennen echter allen, op verschillende wijze ingevuld, het gebruik van de landstaal in de doopliturgie.
In het Rituale Contractum wordt telkens wanneer er vragen gesteld worden aan
peetouders en omstanders de vraag eerst afgedrukt in het Latijn en vervolgens
in het Nederlands. Heeft men het ook zo uitgevoerd? Het rituale zelf geeft
daarop geen antwoord.
De ritualia van de Zuidelijke Nederlanden zijn wat het gebruik van de landstaal
betreft iets duidelijker. Het Manuale van Den Bosch geeft uitdrukkelijk aan dat
de vragen, die tijdens het doopritueel aan de omstanders gesteld worden, eerst
gesteld worden in het Latijn en dat vervolgens door de pastor de vraag herhaald
wordt in het Nederlands.58 Het Manuale van Den Bosch is dus duidelijk
tweetalig: daar waar dit in het ritueel vereist is, wordt eerst de passage in het
Latijn gezegd en vervolgens in het Nederlands herhaald.
Het Pastorale van Roermond is in het gebruik van de landstaal in het doopritueel veel konsekwenter gericht op de pastorale situatie van de doopbediening.
Daar waar in de vorm van vraag en antwoord de participatie van de omstanders
verlangd wordt gebruikt dit Roermondse rituale alleen de landstaal.
Het Pastorale van Mechelen kent in al zijn edities tot in de negentiende eeuw
precies het omgekeerde gebruik. Nergens worden in de doopliturgie aanwijzingen gevonden dat vraag en antwoord in de landstaal zijn uitgesproken.

57 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 69 "Postea Sacerdos imponit extremam partem slolae super
infamem, et introducit eum in Ecclesiam, dicens Ingredere in templum Dei, ut habeas partem cum
Chnslo in vi lam aetemam Resp Amen Hic sacerdos cum susceptoribus conjunctim clara voce dicit:
Ick geloove in Godt den Vader etc " Het "Cum fuennt Ecclesiam ingressi. Sacerdos procedens ad
fontem cum susceptonbus" van het Rituale Romanum is hier in het Rituale Contractum gewijzigd in
"Hic sacerdos cum susceptonbus"
58 Manuale van Den Bosch, 1572 pag. 13-14. "Puerum lam in baptisterium delatum teneat susceptnx
supra fontem, susceptore altero manum suam admovente, demde interrogato nomine baptizandi
incipiat catechismum et dicat N. abrenuntias satanae9 Deinde subiungat vemacule N versaeckt ghij
den vyanf? etc". Hel "subiungat" geeft aan dat de landstaal op de tweede plaats komt Manuale van
Den Bosch, 1572 pag 13 "Deinde Sacerdos nomine puen expresso inlerroget eum, dicens N Credis
in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae'' Post idem répétât vemacule N Gheloove
gij in Godt den Vader almachtigh, scepper des hemels ende der aerden''" Het "répétât" geeft duidelijk
aan dat de vraag tweemaal gesteld wordt
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De praktijk van het gebruik van de landstaal in deze Nederlandse ritualia is dus
niet eenduidig. De wijze waarop in het Rituale Contractum de passages zijn
afgedrukt doet vermoeden dat de praktijk van het Bossche Manuale wordt
gevolgd: men stelt de vragen eerst in het Latijn en vervolgens worden ze
herhaald in het Nederlands.
Wat de Duitse ritualia betreft kan gezegd worden dat aanvankelijk in de zestiende eeuw een zeer bescheiden gebruik gemaakt wordt van de landstaal 59 . Een
breder gebruik van de landstaal tijdens het doopritueel is in Duitsland vooral tot
stand gekomen onder invloed van de reformatorische dooporden. In eerste
instantie heeft dit niet geleid tot het vertalen van de betreffende passages in het
katholieke doopritueel, maar tot het invoegen van pastoraal-liturgische toespraken aan het begin van de doopliturgie60. Maar de druk vanuit de reformatorische liturgie op de katholieke dooppraktijk was dusdanig dat reeds in de
zestiende eeuw hervormingsgezinde theologen als G. Witzel (1501-1573) 61 en
J. Leisentrit (1527-1586)62 pleidooien hielden voor een veel ruimer gebruik van
de landstaal in de doopliturgie. Als deken van de dom van Bautzen treft Leisentrit daar een zeer merkwaardige situatie aan. Katholieke priesters doopten de
kinderen volgens het Taufbuchlein van Luther. Hij ziet dan geen andere mogelijkheid om in deze verwarrende situatie klaarheid te brengen dan door de
katholieke doopritus volledig in de landstaal te vertalen. Terugkeren naar de
praktijk van een volledig Latijns ritueel was al niet meer mogelijk.63 In de
zeventiende en achttiende eeuw heeft zich deze tendens naar een ruimer gebruik
van de landstaal krachtig doorgezet mede door de hervormingsvoorstellen vanuit
de voorstanders van de Verlichting. Hoofdtendens van deze voorstellen is dat de
doopliturgie vooral tot stichting en spirituele vorming van de gehele parochiegemeenschap strekt. Een onbeperkt gebruik van de landstaal tijdens het doopritueel is daarbij één van de onmisbare voorwaarden.64

59 Zie В Klcinheyer, Die Feier der Eingliederung pag 163 "Der Landessprache war immer schon
wenigstens ein bescheidener Raum zugestanden, bekanntlich gehören Abschworung und Glaubensbekenntnis des Taufntuals zu den altesten deutschen Sprachdenkmälern Doch fallt auf, daß auch
diese Stucke in den meisten Taufordnungen der frühen Neuzeit nur in lateinischer Sprache notiert
sind"
60 Zie В Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung pag 163 "In den gleichzeitigen katholischen
Taufordnungen geht man meist andere Wege Man bleibt im allgemeinen dabei, beim Vollzug der
Riten die Mutlersprache nur sehr sparsam einzusetzen Doch werden Taufansprachen als Modelle m
die Liturgiebucher eingeschrieben"
61 Zie G Richter, Die Schoften Georg Witzeis, doopliturgie pag 134-152
62 Zie J Gulden, Johann Leisenlnts, dooplilurgie pag 159-202
63 Zie В Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung pag 163-164
64 M Probst, Der Ritus der Kindertaufe pag 234-235 Die Durchbruch der Muttersprache In samenvat
ting В Kleinheyer, Die Feier der Eingliederung pag 164 "Nicht zuletzt ist es ein Anliegen,
weitgehend - ausgenommen die sakramentale Formel - die Mutlersprache zu verwenden"
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In het Rituale Contractum komt naast deze vragenderwijs ingevoerde passages
in de landstaal nog op een tweede plaats het gebruik van de landstaal voor.
Direct voorafgaande aan de bediening van de doop bidden pastor en omstanders
samen de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader. Beide gebeden staan alleen in
de landstaal afgedrukt. Hoe de praktijk van het manuale van Den Bosch is blijkt
niet duidelijk uit de versie van dit rituale. Precies op de plaats in het doopritueel
waar de geloofsbelijdenis en het Onze Vader gezegd worden, vermeldt het
Manuale van Den Bosch dat peetouders en omstanders uitgenodigd worden voor
de dopeling te bidden, en het Onze Vader, het Wees Gegroet en de Geloofsbelijdenis te zeggen. De tekst zelf van deze gebeden wordt niet afgedrukt.65 Het
Pastorale van Mechelen kent in al zijn edities precies dezelfde aanwijzing in
precies dezelfde bewoordingen.66 Het Pastorale van Roermond is zeer eenduidig in het gebruik van de volkstaal voor het bidden van het Onze Vader en de
Geloofsbelijdenis. Dit rituale kent deze gebeden alleen in de volkstaal.
Wat het gebruik van de volkstaal betreft vertonen de Nederlandse ritualia in
deze periode dus geen eenduidige praktijk. Het Pastorale van Roermond kent
voor alle passages waar de participatie van de omstanders vereist is alleen de
landstaal en geen Latijn. Het Manuale van Den Bosch heeft een dubbel gebruik
van de taal voor de vragen: Latijn en herhaald in de landstaal, voor het bidden
van Onze Vader en de Geloofsbelijdenis zijn de gegevens van het Manuale van
Den Bosch te onvolledig om uitsluitsel te geven. Het Pastorale van Mechelen
kent alleen het gebruik van het Latijn. Het Rituale Contractum kent weer het
dubbele gebruik van Latijn en landstaal voor de vragen en antwoorden, en alleen
het gebruik van het Nederlands voor Geloofsbelijdenis en Onze Vader.
2.3.4 De duivelbezwering
Aan het begin van de doopliturgie heeft de "exsufflatio" plaats en een eerste
duivelbezwering. Het ritueel vervolgt met de zegening van het zout, de toediening van het zout en een tweede duivelbezwering. Juist deze tweede duivelbezwering kent in de Nederlandse ritualia van Den Bosch, Mechelen en Roermond een andere vormgeving dan in het Rituale Romanum en Rituale Contractum. Beide laatste ritualia kennen voor deze duivelbezwering geen onderscheid
tussen jongens en meisjes. De hier genoemde Nederlandse ritualia kennen dit
onderscheid juist wel. In al deze Nederlandse ritualia komt een tweevoudige
duivelbezwering voor, die verschillend is voor jongens en meisjes. Dit betekent

65 Manuale van Den Bosch, 1S72 pag. 13: "His peractis, moneat sacerdos susceptores, ut sedulo orent
pro infante, quo digne per ecclesiae el ipsorum fidem sacramentum Baptismi suscipere possit,
legentes Pater noster. Ave Maria, cum Symbolo Aposlolomm". Evenals voor het Pastorale van
Mechelen, geldt ook voor het Manuale van den Bosch dal het reciteren van deze teksten niet meer
gezien wordt als een getuigenis afleggen dal men de kernteksten van het christelijke geloof kent,
maar als voorbede voor het geestelijk welzijn van de dopeling.
66 Zie hoofdstuk II, pag. 44, voetnoot 13.
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dat het Rituale Contractum voor dit gedeelte van het doopritueel directer het
Romeinse model navolgt dan de andere Nederlandse ritualia.
De Romeinse duivelbezwering is zeer eenvoudig van opbouw: een oproep aan
de boze om dit schepsel Gods te verlaten en plaats te maken voor Hem die
wandelde over de wateren en de zinkende Petrus de reddende hand heeft
toegestoken.67 Vervolgens wordt de boze opgeroepen om zijn plaats te kennen
en eer te betuigen aan de Heer want deze heeft ook dit schepsel geroepen tot de
genade van het doopsel.68 Wanneer we dit de kemformule van de 2de duivelbezwering noemen, dan zien we dat deze kemformule terugkeert in de drie
andere Nederlandse ritualia van Den Bosch, Mechelen en Roermond. Maar in
deze drie ritualia wordt deze kemformule voorafgegaan door drie inleidende
gebeden en juist deze drie inleidende gebeden op de kemformule van de
duivelbezwering zijn voor jongens en meisjes verschillend.69 Dit feit geeft aan
dat de Nederlandse ritualia minder streng het Romeinse model navolgen dan het
Rituale Contractum. Ook na verschijnen van het Rituale Romanum in 1614
blijven deze Nederlandse ritualia trouw een deze eigen traditie binnen de
doopliturgie.
Voor de Duitse ritualia uit de zestiende eeuw kan dezelfde situatie geconstateerd
worden als voor de Zuid-Nederlandse ritualia. Ook in die Duitse ritualia wordt
een onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes70. Het zijn juist deze
duivelbezweringen over zeer jonge kinderen die in de periode van de Verlichting in Duitsland onder zware kntiek komen te staan71. De algemene trend in

67 Rituale Conlractum, Teksteditie, pag 68 "Exorcizo te immunde spiritus, in nomine Pains +, et Filii
+, el Spintus Sancii -f, ut exeas, et recedas ab (hoc famulo Dei N ) (hac fámula Dei N ) Ipse enim
Ubi imperai, maledicle, dairaiate, qui pedibus super mare ambulavi!, et Petra mergenti dexleram
porrexit"
68 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 68 "Ergo maledicte diabole, recognosce sententiam tuam, da
honorem Deo vivo el vero, da honorem Jesu Chnsto Filio ejus, el Spintili Sánelo, el recede ab (hoc
famulo Dei N ) (hac fámula dei N ) quia (islum) (islam) sibi Deus, el Dominus nosier Jesus Christus,
ad suam sanctam gratiam, et benedictionem, fontemque Baptismatis vocare dignatus est" Deze tekst
van de duivelbezwering is toepasbaar op iedere dopeling, ongeacht het geslacht
69 Voor het Manuale van Den Bosch, 1572 pag 6-8 exorcismus over de jongens, pag 9-11 exorcismus
over de meisjes Pastorale van Mechelen, ed 1589 pag 13-17 exorcismus voor jongens, pag 25-28
exorcismus voor meisjes
70 Zie HJ Spital, Der Taufritus pag 69-86 Die Exorzismen von der Sabzeremonie bis zu den
Übergaben
71 Zie M Probst. Der Rilus der Kindertaufe pag 92-104 Der Streit um die Tauferxorzismen Samenvatting pag 104: "Der Streit um die Taufexorzismen darf nicht als wellfremdes Theologengezank
abgetan werden Sind die Reformer vor allen Dingen vom aufgeklarten Kampf gegen allen Hexen-,
Teufels- und Aberglauben beeinflußt, weisen die Befürworter darauf hin, daß die Taufexomsmen in
engem Zusammenhang mit der Erlosungs- und Gnadenlehre der Kirche gesehen werden mussen.
Beide seilen haben eine richtige Ausgangsposition Als Beobachter hat man den Eindruck, daß die
Parteien das eigentliche Anliegen der Gegenseite nicht aufgenommen hat"
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deze Duitse ritualia uit de periode van de Verlichting is om dit tweede exorcisme geheel weg te laten72.

2.4 De rubricale aanwijzingen op het einde van de doopritus
Op het einde van de kinderdoopritus kent zowel het Rituale Romanum als het
Rituale Contractum een drietal rubricale c.q. pastorale richtlijnen. Deze hebben
betrekking op de doopbediening aan meerdere dopelingen tegelijk, op de
nooddoop en op enige richtlijnen met betrekking tot de pastorale en opvoedkundige nazorg voor de dopeling.
2.4.1 De doopbediening aan meerdere dopelingen tegelijk
Zowel het Rituale Romanum als het Rituale Contractum voorzien in de mogelijkheid dat meerdere dopelingen tegelijk dit initiatiesacrament ontvangen. De
versie van deze pastorale aanwijzing in het Rituale Contractum is vanaf de eerste
editie tot en met de veertiende editie volkomen identiek aan de versie van het
Rituale Romanum. Er wordt alleen aangegeven wat de pastor in dit geval te doen
heeft. De jongens worden aan de rechterkant opgesteld, de meisjes links. In alle
formules wordt de meervoudsvorm gebruikt daar waar dit nodig en noodzakelijk
is. Maar de eerste vraag naar de naam van de dopeling, de exsufflatio, de betekening met het kruisteken, het aanraken van de oren in de effetaritus, de duivelafzwering, de zalving met de catechumenenolie, de geloofsvragen, de doopbediening zelf, de zalving met het chrisma, de overreiking van doopkleed en doopkaars
gebeuren voor iedere dopeling persoonlijk.73 Vanaf de vijftiende editie van het
Rituale Contractum (1815) komt deze rubricale aanwijzing te vervallen en wordt
vervangen door een volledig uitgewerkte ritus voor een doopbediening aan
meerderen tegelijk.74 Dit betekent dat datgene wat het Rituale Romanum en de
oudere edities van het Rituale Contractum slechts aangeven met een rubricale
opmerking, nu in het Rituale Contractum vanaf editie 1815 wordt uitgewerkt tot
een volledige ritus. Deze uitwerking is een eigenheid van het Rituale Contractum
van 1815 en latere edities ten opzichte van het Rituale Romanum. Het Rituale
Romanum geeft pas een uitgewerkte ritus voor meerdere dopelingen tegelijk vanaf

72 Zie M Probst, Der Ritus der Kmdertaufe pag 184 "Die eigentliche Trend geht jedoch dahin, den
zweiten Exorzismus einfach wegzulassen"
73 "Si vero fuennt plures baptizandi, sive masculi sive feminae. in catechismo masculi staluantur ad
dexteram, feminae vero ad sinistram, et omnia panter dicanlur ut supra in proprio genere, et numero
plurali Verum prima nominis interrogano, exsufflaüo, crucis impressio seu signaüo, tactus aunum
et nanum cum saliva, abrenuntialionis interrogatio, unctio olei catechumenorum. inlerrogalio de Tide
seu symbolo et ipse baptismus, mundio chnsmalis, candidae vestís imposilio, atque accensae candelae
traditio singulanter singulis, et pnmum masculis, deinde feminis fien debent" Rituale Romanum, ed
Plantijn 1617 pag 20, Rituale Contractum. Teksteditie pag 72-73
74 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 73-75, formulier 12 Ordo baptismi si plures baptizentur
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de editie van Pustet uit 1881. Dit is dezelfde editie waarin voor de eerste maal
de indeling gemaakt is van Tituli, Capita en Numeri.75
Wanneer we nu deze ritus voor meerdere dopelingen tegelijk in de editie van
1815 vergelijken met de kinderdoopritus voor één dopeling in hetzelfde rituale,
dan zien we een opvallend verschil in het gebruik van de landstaal. Terwijl voor
de kinderdoopritus voor één dopeling in het gebruik van de landstaal niets
veranderd in vergelijking met alle voorgaande edities, blijkt dat in de ritus voor
meerdere dopelingen tegelijk de passages niet eerst in het Latijn gezegd worden,
maar dat alleen de Nederlandse versie in de boeken wordt afgedrukt. Ter
illustratie het begin van de kinderdoopritus voor één dopeling en voor meerdere
dopelingen naast elkaar.
Rituale Contractum.
ed. 1815.
Ordo Baptismi parvulorum.

Sacerdos.
N. Quid petis ab Ecclesia?
N. Wat begeert Gy van de Kerk
Gods?
Resp. Fidem.
Het Geloof.
Fides quid tibi praestat?
Wat geeft u het Geloof?
Resp. Vitam aetemam.
Het eeuwig leven.
Si igitur vis ad vitam ingredi, serva
mandata: diliges Dominum Deum
tuum ex toto corde tuo, et ex tota
anima tua et ex tota mente tua, et
proximum tuum sicut te ipsum.
Wilt Gy dan ingaan tot het leven
onderhoud de Geboden: Gy zult den
Heer uwen God liefhebben uit geheel
uw hart en uit geheel uwe ziel en uit
al uw verstand en uwen naasten als u
zelven.

Rituale Contractum.
ed. 1815.
Ordo Baptismi si plures baptizentur.
Masculi statuantur ad dexteram, feminae vero ad sinistram, et quae singular! singulis fieri debent, primum
masculis, deinde feminis fiant.
Sacerdos singulis interrogat.
Wat begeert gy van de Kerk Gods?
Resp.
Het Geloof.
Wat geeft U het Geloof.
Resp.
Het eeuwig leven.

Wilt gy dan ingaan tot het leven,
onderhoud de Geboden: Gy zult den
Heer uwen God liefhebben uit geheel
uw hart en uit geheel uwe ziel en uit
al uw verstand en uwen naasten als u
zelven.

75 Zie Hoofdstuk II, par. 2.2, pag. 37.
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In de ritus voor de doopbediening voor meerdere dopelingen tegelijk zien we
dus telkens het Latijn uit de boeken verdwijnen daar waar in de ritus de participatie van de omstanders wordt gevraagd. Dit wijst erop dat er in de praktijk van
de doopbediening een verandering is opgetreden wat betreft het gebruik van de
landstaal. Daar waar het mogelijk is wordt alles in de landstaal gezegd en wordt
niet eerst de Latijnse versie uitgesproken.
De uitwerking van de doopntus voor meerdere dopelingen tegelijk in de edities
van het Rituale Contractum vanaf 1815 is slechts gedeeltelijk, nl. tot en met de
Geloofsbelijdenis en het bidden van het Onze Vader. Dan breekt het ritueel af
met de opmerking dat alles wat nu volgt persoonlijk eerst dient te geschieden
voor de jongens en vervolgens voor de meisjes76.
2.4.2 De nooddoop
De tweede rubricale aanwijzing in het Rituale Romanum en het Rituale Contractum betreft de nooddoop: bij dreigend stervensgevaar kan de volledige doopbediening worden ingekort. Overblijven de kemritus van de bediening van de
doop met gewijd of ongewijd water, eventueel gevolgd door de zalving met
chrisma, de overreiking van doopkleed en doopkaars.77 Deze rubricale aanwijzing eindigt met de opmerking dat, mocht de patient genezen, de overgeslagen
riten aangevuld dienen te worden. Beide ritualia kennen hiervoor dan ook een
apart ritueel.78 De versie van deze aanvullingsrituelen is in beide ritualia volkomen identiek en geeft geen aanleiding tot een bijzonder kommentaar.
2.4.3 De pastorale, c.q. opvoedkundige adviezen
Het derde pastorale advies van het Rituale Romanum en het Rituale Contractum
is van meer opvoedkundige aard. Vooreerst wordt uitgedrukt dat de ouders
uiterst voorzichtig dienen te zijn in de eerste levensmaanden met de gezondheid
van het kind en dat ze het vooral niet 's nachts in het ouderlijk bed te slapen

76 "Quae sequuntur lactus aun um et nan um cum saliva, abrenunliationis inlerrogalio, unclio oleo
catechumenomm, inteirogatio de Tide seu symbolo et ipse baptismus, mundio chnsmans, candidae
vestís imposiUO, atque accensae candelae traditio, singulanler singulis et pnmum masculis. deinde
feimnis fien debent" Rjluale Contractum, Teksleditie, pag 75
77 "Si infans, vel adultus aegrotus adeo graviter laborcl, ut penculum immineal ne pereat, antequam
Baptismus perficiatur, Sacerdos omissis, quae Baplismum precedunt, cum baptizel, ter, vel eliam
semel infundens aquam super caput eius in modum crucis, dicens EGO TE BAPTIZO IN NOMINE
PATRIS, etc. Si non habeatur aqua baptismalis, et penculum impendeat, Sacerdos utatur aqua
simplici Deinde si habeat Chrisma, liniat eum in vertice, dicens Deus Omnipotens, Pater Domini
nostn Jesu Chnsti, etc ut supra Postea det ei hnleolum candidum, dicens Accipe, etc Ac demum
det ei ceream candelam accensam, dicens Accipe lampadem, ul supra Si supemxent, suppleantur
ala nlus ormssi". Rituale Romanum, ed Plantijn 1617 pag 21, Rituale Contractum, Teksteditie, pag
73
78 Ordo Supplendi Omissa Super Baplizalum Rituale Romanum, ed Planlijn 1617 pag 45-47, Rituale
Contractum, Teksteditie, formulier 13, pag 75-77
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dienen te leggen. Vervolgens worden de ouders aangespoord dat zij, wanneer zij
hun jonge kind te voeden geven aan een min, uiterst voorzichtig dienen te zijn
in de keuze van de persoon. In beide ritualia worden een aantal personen
uitgesloten van voedster zijn van een katholiek kind. In de versie van het
Rituale Romanum worden uitgesloten "Joden, andere ongelovigen of ketterse
vrouwen"79. In de versie van het Rituale Contractum wordt hier bewust niets
gezegd over joodse vrouwen. Uitgesloten zijn alleen "ketterse vrouwen".80

79 "Commonendi sunt etiam párenles, et ahi si opus fucrit, ne filios Hebraeis, aliisve infidehbus, vel
haereticis mulienbus ullo modo lactandos aut nutnendos Iradanl" Rituale Romanum, ed Plantijn
1617 pag 21
80 "Commonendi etiam sunt parentes, et alii si opus lucnt. ne filios haereticis mulienbus ullo modo
lactandos, aut nutnendos Iradant" Rituale Conlraclum. Tekstedilie, pag 73
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HOOFDSTUK III

De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum

3.1 Inleiding
De ziekenliturgie van het Rituale Contractum heeft in de loop van zijn 18
edities een aanmerkelijke uitbreiding gekend. Wanneer we alle edities van dit
Nederlandse rituale naast elkaar leggen dan geeft de ziekenliturgie het volgende
overzicht. De editio princeps (1625) kent de volgende onderdelen voor de
ziekenliturgie. Vooreerst de ziekencommunie ofwel, zoals het rituale dit noemt,
het "viaticum".1 Vervolgens de liturgie van de ziekenzalving, met als onderde
len de pastorale rubricale inleiding op de ziekenzalving2, de liturgie van de
ziekenzalving3 en de z.g. 'drie vrome en nuttige gebeden voor stervenden'4. Na
de ziekenliturgie geeft dit rituale in zijn 1ste editie een aantal pastorale regels
met betrekking tot het ziekenbezoek5.In zijn eerste edities kent het Nederlandse
rituale dan eerst de begrafenisliturgie, de huwelijksliturgie en enkele zegeningen,
en helemaal als laatste ritueel plaatst het rituale in de eerste editie enkele
gebeden, die naar keuze van de pastor bij gelegenheid van een ziekenbezoek
gezegd kunnen worden6.
Deze situatie wijzigt zich aanmerkelijk met de tiende editie van het Rituale
Contractum uit 1726. De minst opmerkelijke wijziging in deze tiende editie is
de verplaatsing van de gebeden bij gelegenheid van het ziekenbezoek uit de
7
voorgaande edities naar het slot van de pastorale regels voor het ziekenbezoek ,
waarmee ze een logische eenheid vormen.
Maar er gebeurt meer in deze tiende editie. Toegevoegd worden nu achtereen
8
volgens een dienst voor een ernstig zieke medegelovige , een gebedsdienst
9
wanneer het stervensproces nadert , die wordt afgesloten met de z.g. 'drie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Tekstedilie. formulier
Rituale Contractum, Tekstedilie. formulier
Rituale Contractum. Teksteditie, formulier
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier

η
η
η
η
η
η
η
η
η

18, pag
19, pag
20, pag
22, pag
23. pag
SO, pag
24, pag
25. pag
26, pag

84-86
86-88
88-94
96-97
97-98
124
99
99-100
101-104
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vrome en zeer nuttige gebeden voor stervenden'10,en tenslotte enkele gebeden
en aanroepingen op het moment van sterven". Vanaf de 10de editie heeft de
ziekenliturgie in het Rituale Contractum dan de volgende onderdelen: het
viaticum, de ziekenzalving, het ziekenbezoek, een gebedsdienst voor een ernstig
zieke gelovige, de stervensbegeleiding en een dienst op het moment van sterven.
In het midden van de achttiende eeuw ondergaat de ziekenliturgie nogmaals een
uitbreiding met de zegening met volle aflaat van een zieke op het moment van
sterven.12 Werd aanvankelijk de praxis van deze zegening in de achttiende
eeuw aanmerkelijk beperkt vanwege het feit dat ze was voorbehouden aan
bisschoppen en enkele gevolmachtigden, door de pastorale zorg van Benedictus
XIV werd deze praxis uitgebreid door aan alle pastores de toestemming te geven
deze zegening met volle aflaat in hun ziekenliturgie te gebruiken. In de herziene
uitgave van het Rituale Romanum van Benedictus XIV (1752) vormt deze
zegening met volle aflaat dan ook een van de nieuwe rituelen.13
In de elfde (1731) en twaalfde (z.j., midden achttiende eeuw) editie van het
Rituale Contractum treffen we deze zegening aan in de zelfstandige Appen
dix.14 De titelaanduiding geeft nog aan dat we ons bevinden in de situatie
voorafgaande aan het besluit van Beneductus XIV. Deze zegening is nog
voorbehouden aan hen die daartoe volmacht hebben ontvangen15. Zoals bekend
worden met ingang van de dertiende editie (1790) van het Rituale Contractum
enkele rituelen uit de Appendix opgenomen in het rituale gedeelte zelf16;
daartoe behoort ook deze zegening met volle aflaat. Vanaf deze dertiende editie
van het Rituale Contractum vindt deze zegening met volle aflaat een plaats in
het rituale na de liturgie van de ziekenzalving en voor de liturgie van het
ziekenbezoek17.Heel de trits van rituelen met betrekking tot de ziekenliturgie
staat vanaf 1790 in een andere volgorde dan in het Rituale Romanum van
18
Benedictus XIV (1752) . In de tweede uitgave van het Rituale Romanum
volgt deze zegening met volle aflaat met op de ziekenzalving, maar onmiddellijk
na de gebedsdienst voor een ernstig zieke medegelovige. In het Rituale Contrac-

10 In de 10de editie zijn deze dne gebeden verplaatst van het einde van de ziekenzalving naar het slot
van de dienst tijdens het stervensproces van een gelovige Rituale Contractum, Teksteditie, formulier
η 27, pag 104
11 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 28, pag 104-105
12 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 21, pag 94-95
13 Voor de achtergronden en pastorale motieven van Benedictus XIV om deze zegening toe te staan aan
alle pastores zie J.Hermans Benedictus XIV en de Liturgie, pag 232-236
14 Appendix, formulier η 9, pag 208
15 Appendix, formulier η 9, pag 208 "Forma Absolutionis plenariae, in articulo mortis faciendae illi.
qui habet gratiam a sanctissimo Domino nostro Papa"
16 Zie FX Spiertz, Hel Rituale Contractum hoofdstuk II, par 6 De kemeditie van 1790, pag 34-36
17 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 21. pag 94-95
18 Zie F X Spiertz, Het Rituale Contracium hoofdstuk II. tabel 3 Vergelijking van de inhoud van het
Rituale Romanum en de inhoud van het Rituale Contracium, pag 50-58
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tum is dus de volgorde: viaticum - ziekenzalving - zegening met volle aflaat ziekenbezoek - gebedsdienst voor een ernstig zieke gelovige - stervensbegelei
ding en gebedsdienst op het moment van sterven. In het Rituale Romanum van
1752 is de volgorde: viaticum - ziekenzalving - ziekenbezoek - gebedsdienst
voor een ernstig zieke gelovige - zegening met volle aflaat - de stervensbegelei
ding - dienst op het moment van sterven. De rituelen van het Rituale Contractum vinden hun model in die van het Rituale Romanum, of zijn er een variant
van, hetgeen in de volgende paragrafen zal worden aangeduid.
Hiermede is nog niet alles gezegd over de ziekenliturgie in het Rituale Contractum. Vanaf de zesde editie (1657) bevatten alle latere edities een zelfstandige
ziekenzegening. Het is de zegening van een zieke onder aanroeping van de
bisschop Machutus, ook wel genoemd Maclovius, de martelaar Quintinus en de
belijder en bisschop Bemulphus. Deze ziekenzegening is steeds een apart
onderdeel geweest in het Rituale Contractum, geplaatst in het slotgedeelte van
het boek." Deze aparte ziekenzegening is onbekend in het Rituale Romanum.

3.2 Het Viaticum - De Heilige Teerspijze
De volgorde van de rituelen voor de ziekenliturgie in de ritualia zijn een
getrouwe weergave van de plaats en betekenis die in de zeventiende eeuw hen
werd toegekend in het kader van de ziekenliturgie. Het kernstuk vormt de
ziekenzalving, die in de boeken en commentaren werd aangemerkt als het
sacrament van de stervenden.20 Kende de vroegchristelijke liturgie voor de
zieken de volgorde ziekenzalving - ziekenbezoek met communie op het moment
van sterven en de stervensbegeleiding, vanaf de negende eeuw begint deze
volgorde te veranderen. Vanwege de binding van de ziekenzalving aan het

19 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 52, pag. 126-128 "Benedictio super infirmes cum
invocatione SS Machuti. seu Maclovu episcopi. Quintini inartyns et Bemulphi confessons et
ponlificis".
20 Voor een overzicht van de geschiedenis van de ziekenliturgie zie'
A.Chavasse, Étude sur l'onction des infirmes
A Chavasse, Prières pour les malades
A.Duval, l'Extrême Onction.
C.Ortemann, Le sacrement des malades
E J.Lengeling, Die Entwicklung des Sakraments der Kranken.
E J.Lengeling, Per islam sanctam unctionein.
A M.Triacca, La chiesa e ι malati.
I.Scicolone, Unzione.
A Moos, "Krankensalbung'' oder "Letzte Ölung"?
H Vorgnmler, Krankensalbung
J.Stefanski, Von der letzten Ölung.
К Schlemmer, Krankensalbung
В Kranemann, Die Krankensalbung
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sacrament van de boete, met dikwijls haar levenslange verplichting tot boetedoening, verandert in de praktijk de ziekenzalving van 'sacrament van de zieke
mens' naar het 'sacrament van de stervende mens' 21 . Volgens de bepalingen
van de Statuta Bonifacii (800-840) wordt het op straffe van ontzetting uit het
ambt aan priesters verboden de gewijde ziekenol ie aan leken mee te geven voor
de zalving van hun huisgenoten. Voordien was dit de normale praktijk binnen
de geloofsgemeenschap. Dit verklaart de ontwikkeling in de praxis van de
ziekenzalving: zij wordt van ziekensacrament tot sacrament van de stervenden,
wat ook blijkt uit de titels in de liturgieboeken bij het formulier van het zalvingsritueel: 'extrema unctio' - laatste zalving, of 'sacramentum exeuntium' sacrament van de stervenden. De scholastieke theologen pogen een duiding te
geven aan deze praxis22 en spreken dan van 'unctio infirmorum quae fit in
extremis' - de zalving van de zieke op het moment van sterven (Petrus Lombardus), of van 'sacramentum exeuntium' - sacrament van de stervenden (Albertus
de Grote) en van 'extrema unctio' - laatste zalving (Thomas van Aquino).23
Met deze ontwikkeling van de ziekenliturgie in de Middeleeuwen verandert ook
de plaats en betekenis van de ziekencommunie. Voor de oude kerk was het
viaticum het 'sacrament van de stervenden' dat hij of zij ontving wanneer het
ziekteproces in de laatste fase was. Het concilie van Nicea (325) wijst reeds op
het viaticum als het "laatste en allernoodzakelijkste sacrament" voor de stervende.24 Deze bepaling van Nicea had zware gevolgen voor degene die van de
normale praktijk van de pastorale zorg van de kerk waren uitgesloten, zoals
geëxcommuniceerden en apostaten. Nicea bepaalt dat, wanneer deze genoemden
in stervensgevaar geraken, hen het ontvangen van de communie niet onthouden
mag worden.25 Het viaticum was in de oude kerk het begin van de stervens-

21 A Moos, "Krankensalbung" oder "Letzte Ölung"? pag 798 "Die entscheidende Neuerung war jedoch
die Verbindung der Krankensalbung met der strengen Bußdisziplin, die immer häufiger an das
Lebensende verschoben wurde, um den hohen Bußauflagen zu entgehen Die Krankensalbung wurde
so zu einem Teil der Sterbeliturgie, zur Vorbereitung auf dem Tod. zur 'Extrema Unctio' "
22 A Moos, "Krankensalbung" oder "Letzte Ölung'"7 pag 799 "Das zentrale Problem bestand fur sie
(die Scholastiker, F.Sp ) dabei offenbar darin, die Wirkung(en) dieser letzte Ölung zu beschreiben Da
das zugesagte Heil nicht umfassend verstanden wurde, blieb (angesichts ausbleibender Heilung) nur
die Möglichkeit einer (unsichtbaren) Sundenvergebung, die letzte Ölung wurde verstanden als
Vorbereitung auf die himmlische Glorie " Voor de leer van de scholastici over de ziekenzalving zie:
H Weisweiler. Das Sakrament der letzten Ölung
23 Voor deze samenvatting van de geschiedenis van de ziekenliturgie zie. H Vorgrimler, Krankensalbung
pag. 666.
24 Zie. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, η 129 (57) "De his, qui ad exitum veniunt, etiam nunc
lex antiqua regulansque servabitur, ita ut, si quis egreditur e corpore, ultimo et necessario viatico
minime pnvetur"
25 E.Ulnch, Volk Gottes unterwegs pag 893 "Dies hat zur Folge, daß alle kirchlichen Gebote, die dem
Empfang im Wege stehen, außer Kraft gezetzt werden Besonders deutlich zeigt sich die Wichtigkeit
des Empfangs in der Behandlung der Apostaten und sonstiger exkommunizierten Sunder. die sich
nicht einmal im Stand der Bußer befanden, die vielmehr in der Sunde verharrten und in Todesgefahr
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begeleiding van een gelovige. In de praktijk heeft dit er toe geleid dat men het
viaticum zo dicht mogelijk bij het moment van sterven plaatste, zodat de
gelovige op het moment van sterven de hl. hostie nog in de mond had. Dat dit
tot ernstige misstanden aanleiding heeft gegeven leren ons verschillende uitspraken van concilies, die een verbod van uitreiken van het viaticum aan reeds
overledenen kennen.26 Met de verandering van de praxis van de ziekenzalving
vanaf de negende eeuw, verschuift ook de plaats en functie van het viaticum.
Het sacrament van de ziekenzalving neemt de plaats in van het sacrament van
de stervende en het viaticum wordt naar voren geplaatst en krijgt de functie en
betekenis van wat in de oude kerk het sacrament van de ziekenzalving was, nl.
het sacrament van de zieke.
Zowel het Rituale Romanum (1614) als het Rituale Contractum geven een
weerslag van deze ontwikkeling van plaats en functie van het viaticum in de late
Middeleeuwen. Beide ritualia plaatsen dit ritueel onder de titel: "De Communione infirmorum" - over de ziekencommunie, maar direct al aan het begin van
de inleidende pastorale opmerkingen blijkt dat in feite bedoeld wordt het
viaticum. Gezegd wordt immers dat het viaticum op een geschikt moment aan
alle zieken dient te worden gebracht.27 Naast de aanwijzingen voor het viaticum kent ditzelfde ritueel ook de regelingen voor de normale ziekencommunie,
of met andere woorden: binnen het ritueel van het Rituale Contractum en het
Rituale Romanum, is het viaticum een variant van de normale ziekencommunie.
Voor het viaticum geldt dat de communie ook ontvangen kan worden wanneer
de emstig zieke niet voldaan heeft aan de normale eis van nuchter zijn voor het
communiceren.28 Wanneer inderdaad het viaticum aan de zieke wordt uitgereikt
dan wordt volgens hetritueeleen andere formule uitgesproken bij het communiceren: 'Ontvang broeder (zuster) het viaticum van het Lichaam van onze Heer
Jesus Christus, die U moge beschermen voor de boze vijand en U moge geleiden tot het eeuwige leven".29 Bij een normale ziekencommunie luidt de formule: "Het Lichaam van onze Heer Jezus Christus moge U beschermen ten
eeuwige leven." Uit deze geringe afwijkingen van het viaticum in vergelijking
met de normale ziekencommunie blijkt overduidelijk dat het viaticum voor deze
laat middeleeuwse ritualia slechts een variant is van de normale ziekencom-

26
27
28
29

gerieten. Auch bei ihnen gab es keine Ausnahme: der Bischor mußte den Fall uniersuchen und über
weitere Maßnamen, Buße und Lossprechung betreffend, entscheiden, aber er durfte dem Bittenden die
Eucharistie nicht verweigeren." Voor verdere historische documentatie over het viaticum in de vroeg
christelijke kerk zie: L.Beauduin. Le Viatique.
Zie hiervoor: R.Kaczynski, Die Sterbe- und Begrabnisliturgie, pag. 210. Wegzehrung.
Rituale Contractum, Teksteditie pag. 84: "Viaticum sacralissimi Corporis Domini nostri Jesu Christi,
summo studio ac diligentia aegrotanlibus opportuno tempore procurandum est"
Rituale Contractum, Teksteditie pag 84: "Polest quidem vialicum brevi monlurus dan non jejuni s".
Rituale Contractum, Teksteditie pag 85: "Accipe (frater) vel (sóror) Viaticum Corporis Domini nostri
Jesu Chnsli, qui te custodial ab hoste maligno et perducat le in vilam aelemam"
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munie en niet meer die bijzondere betekenis heeft van laatste sacrament van de
stervende zoals gold voor de vroeg christelijke gemeenschap.
Ook in het ritueel van het viaticum en de ziekencommunie kent het Rituale
Contractum inkortingen ten opzichte van het Rituale Romanum. De reden van
deze inkortingen moeten wederom gezocht worden in de bijzondere leefsituatie
van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. In het Rituale Romanum wordt heel precies omschreven op welke
wijze en onder begeleiding van welke dienaren de communie wordt overgebracht van de kerk naar de ziekenkamer. Er wordt een kleine liturgische processie samengesteld: de priester is gekleed in superplie en priesterstool, de dienaren
in superplie. De dienaren dragen mee wijwater en het rituale, maar vooral wordt
aangegeven dat met een mee te dragen bel de omstanders erop gewezen wordt
dat nu de communie wordt overgebracht naar een zieke. Ze worden zelfs
uitgenodigd de priester te begeleiden naar de zieke30. Welnu, heel deze omschrijving van de liturgische stoet ontbreekt in het Rituale Contractum. Eens te
meer blijkt nogmaals de onaangepastheid van het officiële Rituale Romanum
aan andere plaatselijke omstandigheden. Het weglaten van al deze uiterlijke
tekenen van eerbetoon aan het hl. Sacrament is echter geen substantiële wijziging van het Rituale Contractum ten opzichte van het Rituale Romanum.

3.3 De ziekenzalving
3.3.1 De pastoraal-rubricale inleiding op de ziekenzalving
Zoals gewoonlijk in het Nederlandse Rituale Contractum en in het officiële
Romeinse rituale, wordt ook de liturgie van de ziekenzalving voorafgegaan door
een pastorale - rubricale inleiding. Omdat de versie van het Nederlandse Rituale
Contractum op belangrijke onderdelen een inkorting is van de Romeinse versie
volgt eerst een volledige tekstvergelijking van beide versies.
Rituale Romanum.
De sacramento Extremae Unctionis.
Extemae unctionis sacramentum, a
Christo Domino institutum, tamquam
caelestis medicina, non animae solum, sed etiam corpori salutaris, omni
studio ac diligentia periculose aegrotantibus adhibendum est; et eo quidem tempore, si fieri possit, cum illis
adhuc integra mens et ratio viget: ut

30 Rituale Romanum, Ed. Plantijn 1617. pag. 71-72.
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Rituale Contractum.
De sacramento Extremae Unctionis.
Extremae unctionis sacramentum, a
Christo Domino institutum, tamquam
caelestis medicina, non animae
solum, sed etiam corpori salutaris,
omni studio ac diligentia periculose
aegrotantibus adhibendum est; et eo
quidem tempore, si fieri possit, cum
illis adhuc integra mens et ratio viget:

ad uberiorem sacramenti gratiam
percipiendam, ipsi etiam suam fidem,
ac piam animi voluntatem conferre
possint, dum sacro liniuntur oleo.
In quo illud in primis ex generali
Ecclesiae consuetudine observandum
est, ut si tempus, et infirmi conditio
peraiittat, ante extremam unctionem,
Poenitentiae et Eucharistiae infirmis
praebentur.
Habeat igitur Parochus loco nitido et
decenter ornato, in vase argenteo seu
stanneo, diligenter custoditum sacrum
oleum infirmorum, quod singulis
annis Feria V in Coena Domini ab
Episcopo benedictum, veteri combusto, renovandum est. Id tarnen, si
forte infra annum aliquo modo ita
deficiat, ut sufficere non posse videatur, neque aliud benedictum haberi
queat, modico oleo non benedicto in
minori quantitate super infuso, reparari potest.
Oleum porro ipsum vel per se solum,
vel in bombacio, seu re simili servari
potest: sed ad evitandum effusionis
periculum, multo commodius ad
infirmos defertur in bombacio.
Debet autem hoc sacramentum infirmis praeberi, qui cum ad usum rationis pervenerint, tam graviter laborant,
ut mortis periculum imminere videatur, et iis qui prae senio deficiunt, et
in diem videntur morituri, etiam sine
alia infirmitate. Infirmis autem, qui
dum sana mente et integris sensibus
essent, illud petierunt, seu verisimiliter petiissent, seu dederint signa
contritionis, etiamsi deinde loquelam
amiserint, vel amentes effecti sint, vel
délirent, aut non sentiant, nihilominus
praebeatur.

ut ad uberiorem sacramenti gratiam
percipiendam, ipsi etiam suam fidem,
ac piam animi voluntatem conferre
possint, dum sacro liniuntur oleo.
In quo illud in primis ex generali
Ecclesiae consuetudine observandum
est, ut si tempus, et infirmi conditio
permittat, ante extremam unctionem,
Poenitentiae et Eucharistiae infirmis
praebentur.
Habeat igitur Parochus loco nitido et
decenter ornato, in vase argenteo seu
stanneo, diligenter custoditum sacrum
oleum infirmorum, quod singulis
annis Feria V in Coena Domini ab
Episcopo benedictum, veteri combusto, renovandum est. Id tarnen, si
forte infra annum aliquo modo ita
deficiat, ut sufficere non posse videatur, neque aliud benedictum haberi
queat, modico oleo non benedicto in
minori quantitate super infuso, reparari potest.
Oleum porro ipsum,
ad evitandum effusionis
periculum, multo commodius ad
infirmos defertur in bombacio.
Debet autem hoc sacramentum infirmis praeberi, qui cum ad usum rationis pervenerint, tam graviter laborant,
ut mortis periculum imminere videatur, et iis qui prae senio deficiunt, et
in diem videntur morituri, etiam sine
alia infirmitate. Infirmis autem, qui
dum sana mente et integris sensibus
essent, illud petierunt, seu verisimiliter petiissent, seu dederint signa
contritionis, etiamsi deinde loquelam
amiserint, vel amentes effecti sint, vel
délirent, aut non sentiant, nihilominus
praebeatur.
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Sed si infirmus, dum phrenesi aut
amentia laboral, verisimiliter posset
quidquam faceré contra reverentiam
sacramenti, non inungatur, nisi periculum tollatur omnino.
Impaenitentibus vero, et qui in manifesto peccato mortali moriuntur, et
excommunicatis, et nondum baptizatis
penitus denegetur.
Non ministretur etiam proelium inituris, aut navigationem, aut peregrinationem, aut alia pericula subituris, aut
reis ultimo supplicio mox afficiendis,
aut pueris rationis usum non habentibus.
Si quis autem laborat in extremis, et
periculum immineat, ne decedat antequam finiantur unctiones, cito ungatur, incipiendo ab eo loco: Per istam
sanctam unctionem, etc., ut infra.,
deinde si adhuc supervivat, dicantur
orationes praetermissae, suo loco
positae.
Si vero dum inungitur, infirmus decedat, presbyter ultra non procedat, et
praedictas orationes omittat.
Quod si dubitet an vivat adhuc, unctionem prosequatur, sub conditione
pronuntiando formam, dicens: Si
vivis, per istam sanctam unctionem,
etc., ut infra.
Si autem accident, infirmum post
peccatorum suorum confessionem ad
exitum vitae properare, tunc cum
sacra viatico poterit et oleum infirmorum ad eum deferri, per ipsum sacerdotem qui deferì sacram Eucharistiam. Si tarnen alius prebyter vel
diaconus, qui oleum sanctum defert,
haberi possit, per ipsum deferatur: qui
superpelliceo indutus, cum oleo sacro
occulte delato sequatur, sacerdos
viaticum portantem; et postquam
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Sed si infirmus, dum phrenesi aut
amentia laborat, verisimiliter posset
quidquam faceré contra reverentiam
sacramenti, non inungatur, nisi periculum tollatur omnino.
Impaenitentibus vero, et qui in manifesto peccato mortali moriuntur, et
excommunicatis, et nondum baptizatis
penitus denegetur.
Non ministretur etiam proelium inituris, aut navigationem, aut perigrinationem, aut alia pericula subituris, aut
reis ultimo supplicio mox afficiendis,
aut pueris rationis usum non habentibus.
Si quis autem laborat in extremis, et
periculum immineat, ne decedat antequam finiantur unctiones, cito ungatur, incipiendo abeo loco: Per istam
sanctam unctionem, etc., ut infra.,
deinde si adhuc supervivat, dicantur
orationes praetermissae, suo loco
positae.
Si vero dum inungitur, infirmus decedat, presbyter ultra non procedat, et
praedictas orationes omittat.
Quod si dubitet an vivat adhuc, unctionem prosequatur, sub conditione
pronuntiando formam, dicens: Si
vivis, per istam sanctam unctionem,
etc., ut infra.

infiimus viaticum sumpserit, inungitur a sacerdote.
In eadem infirmitate hoc sacramentum iteran non debet, nisi diuturna
sit, ut cum infirmus convaluerit,
iterum in periculum mortis incidit.
Quinqué vero corporis partes ргаесіpue ungi debent, quas veluti sensuum
instrumenta homini natura tribuit,
nempe oculi, aures, nares, os et
manus: attamen pedes etiam et renes
ungendi sunt; sed renum unctio in
mulieribus, honestatis gratia, semper
omittitur, atque etiam in viris, quando
infirmus commode moveri non potest.
Sed sive in mulieribus, sive in viris,
alia corporis pars pro renibus ungi
non debet.
Manus vero, quae reliquis infimnis
interius ungi debent, presbyteris exterius ungantur.
Dum oculos, aures et alia corporis
membra, quae paria sunt, sacerdos
ungit, caveat, ne altero ipsorum inun
gendo, sacramenti formam prius
absolvat, quam ambo huiusmodi paria
membra perunxerit.
Si quis autem sit aliquo membro
mutilatus, pars loco illi próxima inungatur, eadem verborum forma.
Huius autem sacramenti forma, qua
Sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis illa precatio est, quam sacerdos ad singulos unctiones adhibet,
cum ait: Per islam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, sive per auditum, etc.
deliquisti.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 75-78.

In eadem infirmitate hoc sacramentum iterari non debet, nisi diuturna
sit, ut cum infirmus convaluerit,
iterum in periculum mortis incidit.
Quinqué vero corporis partes praecipue ungi debent, quas veluti sensuum
instrumenta homini natura tribuit,
nempe oculi, aures, nares, os, manus
et pedes.
(vanaf ed. 10, 1726)...manus; pedes
tarnen et renes seu pectus etiam unguntur.

Manus vero, quae reliquis infirmis
interius ungi debent, presbyteris exterius ungantur.
Dum oculos, aures et alia corporis
membra, quae paria sunt, sacerdos
ungit, caveat, ne altero ipsorum inungendo, sacramenti formam prius
absolvat, quam ambo huiusmodi paria
membra perunxerit
Si quis autem sit aliquo membro
mutilatus, pars loco illi próxima inungatur, eadem verborum forma.
Huius autem sacramenti forma, qua
Sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis illa precatio est, quam sacerdos ad singulos unctiones adhibet,
cum ait: Per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, sive per auditum, etc.
deliquisti.
Rituale Contractum, teksteditie, pag.
86-88.
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De pastorale inleiding op de ziekenzalving verraadt duidelijk welk standpunt
deze ritualia innemen ten opzichte van de plaats en functie van de ziekenzalving. De ziekenzalving is het sacrament voor hen die zeer ernstig ziek zijn en
voor wie gevreesd wordt dat zij binnen korte tijd zullen sterven. De ernstig
zieke mens wordt door dit ritueel voorbereid om onbevreesd voor de rechterstoel
van de oordelende God te verschijnen. Het concilie van Trente heeft de laatmiddeleeuwse praxis van de ziekenzalving samengevat in zijn leer dat dit
sacrament door Christus is ingesteld als een laatste en veilige hulp op het einde
van het leven.31 Het concilie bepaalde dan ook dat degenen die het sacrament
kunnen ontvangen "de zieken zijn, vooral zij - 'praesertim illis' - van wie de
toestand zo gevaarlijk is, dat het einde van het leven nabij schijnt te zijn:
vandaar dat dit het sacrament van de stervenden wordt genoemd."32 Het
concilie van Trente laat in deze formulering ruimte voor een strikte of een ruime
interpretatie.33 Het kerkelijk wetboek van 1917 koos voor de strenge interpretatie. In de Codex van 1917 wordt de omschrijving "vooral zij - 'praesertim illis'
- van wie de toestand zo gevaarlijk is" vervangen door "slechts zij - 'non ...
nisi' - die wegens ziekte of ouderdom in stervensgevaar verkeert.34 Vooral ten
gevolge van de bepalingen van de Codex heeft het moment van de ziekenzalving steeds onder de druk gestaan om het maar zo lang mogelijk uit te stellen.
Het Rituale Romanum en het Rituale Contractum volgen de lijn van Trente en
beogen eerder een ruime interpretatie: zij spreken van ernstig zieke personen 'periculose aegrotantibus' - maar voegen er onmiddellijk aan toe dat het
alleszins aan te bevelen is de toediening van dit laatste sacrament met te lang uit
te stellen. Voorkeur heeft een toediening op het moment dat de patiënt nog bij
volle bewustzijn is, opdat de ontvanger bewust en met volle overgave dit ritueel
kan meevieren.35
Deze bepalingen van het Rituale Romanum en het Rituale Contractum over de
ontvanger van het sacrament van de ziekenzalving neemt niet weg dat wel
degelijk ook in deze ntualia rekening wordt gehouden met de praktijk zoals die
in de late Middeleeuwen was gegroeid. Het was en bleef het sacrament van de
ernstig zieke mens, en wel het laatste sacrament. Eens te meer blijkt dit uit de

31 Denzinger, Enchiridion Symbolorum, η 1694 (907) "Clementissimus Redemptor noster ita
extremae unctionis sacramento finem vitae tamquam firrrussimo quodam praesidio mumvit"
32 Denzinger, Enchiridion Symbolorum, η 1697 (910) "Declaraiur edam, esse hanc unctionem infirmis
adhibendum, illis vero praesertim, qui tam periculose decumbunt, ut in exitu vitae constiluti
videantur, unde et sacramentum exeuntium nuncupatur"
33 Zie hiervoor A Duval, L'Extrême Onction pag 128 "Volunlairemenl nuancée, celte formule était
susceptible d'une interprétation dure ou d'une interprélation souple"
34 Codex luns Canonici (1917) can 940 par 1 "Extrema unclio praeberi non potest nisi fideli qui
ob infimutatem vel senium in penculo mortis verselur"
35 Rituale Romanum, ed Planlijn 1617, pag 75 " et eo quidem tempore, si fieri possil, cum lilis adhuc
integra mens et ratio viget ut ad ubenorem sacramenti gratiam percipiendam. ipsi eliam suam (idem,
ac piam animi voluntatem conferre possint, dum sacro liniuntur oleo"

84

bepaling van het Rituale Romanum, dat aan een in stervensgevaar verkerende
patiënt de pastor eerst het viaticum uitreikt en dan de zalving toedient.36 Ook
het Rituale Romanum heeft nog niet voldoende afstand kunnen nemen van de
gegroeide praktijk om het sacrament van de zalving toe te dienen aan zeer
ernstige patiënten en in de praxis betekende dit dat de familieleden de pastoor
riepen wanneer het stervensproces reeds aan de gang was.
Precies op dit punt hebben de hervormingspogingen van de Verlichting getracht
een ruimere aandacht te verkrijgen voor een vroegtijdige toediening van het
sacrament van de zalving. Wanneer als kernstuk van de liturgie voor de Verlichting geldt 'Vorming' en 'Opwekking' dan is te verwachten dat de liturgievernieuwers tijdens de Verlichting zeer sterk de nadruk leggen op een toediening van het sacrament van de zalving op een zodanig moment dat de patiënt er
ten volle aan kan participeren.37 Tekenend voor hun standpunt is dat zij allen
een toediening van de ziekenzalving aan een zieke die buiten bewustzijn is
uitdrukkelijk afwijzen. Van deze ontwikkeling in de Duitse landen is in alle
edities van het Rituale Contractum geen spoor te bekennen. Het Rituale Contractum volgt getrouw de Romeinse lijn en laat de interpretatie van de ruime
omschrijving van het Rituale Romanum over aan de ruimhartigheid van de
pastores.
Voor de praktijk van de Zuidelijke Nederlanden kan het pastorale van Mechelen
(1589) model staan. Daar wordt de liturgie van de ziekenzalving voorafgegaan
door een aantal richtlijnen, de z.g. 'Cañones administrationis Sacramenti
Extremae Unctionis'. In de eerste canon wordt bepaald dat de ziekenzalving
bestemd is voor patiënten in stervensgevaar, maar er wordt onmiddellijk aan
toegevoegd dat men met de bediening niet dient te wachten tot het moment dat
voor het leven van de zieke gevreesd moet worden. Het argument dat het
pastorale van Mechelen hiervoor geeft heeft betrekking op de meerwaarde van
de genadewerking van de zalving, wanneer de zalving tijdig wordt gevierd. De
patiënt is dan in staat om bewust, vanuit eigen wilsinstemming, de liturgie van
de zalving mee te vieren.38 Het feit alleen al dat dit zo uitdrukkelijk in dit
pastorale geürgeerd wordt, doet een andere praxis bij de gelovigen vermoeden.

36 Rituale Romanum, ed Planüjn 1617, pag 77 "Si autem accident, infirmum post peccatonim suorum
confessionem ad exitum vitae ргорегаге, tunc cum sacra viatico potent et oleum infirmorum ad cum
defem .. et postquam infirmus viaticum sumpsent, inungatur a sacerdote"
37 В Kranemann, Die Krankensalbung pag 73 "Wenn als Grundziele der Liturgiereform der Aufklarungszeit 'Belehrung' und 'Erbauung' zu nennen sind, dann muß erwartet werden, daß über die
angemessene Disposition dessen, der belehrt und erbaut werden soll, reflektiert wird " Vanaf pag 7382 geeft Kranemann een samenvatting van de voorstellen van de lilurgisten tijdens de Verlichting
38 Pastorale van Mechelen. ed 1589. pag 67-69 Can 1 "Hoc Sacramentum confem debet infimus in
penculo mortis constitutis, nee tarnen observan debet tempus in quo sit de infirmi salute desperatum,
ita ut sensibus carere incipiat, constat enim ad ubenorem sacramenti graham percipiendam, plunmum
valere, si aegrotus limatur, cum in eo integra mens, et ratio vigent, ut fidem, et religiosain voluntatem
afferai".
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Het moment van toedienen van het sacrament van de zalving is geheel afhanke
lijk van de wil van de familieleden om de priester tijdig te attenderen op de
ernst van de ziekte. Evenals overal elders in deze periode van de geschiedenis
ontbreekt het aan voldoende inzicht bij de gelovigen om hieraan te denken, en
zij zullen in grote meerderheid de priester pas op het laatste moment verwittigd
hebben van de ziektesituatie.
Met betrekking tot de olie waarmee de zieken gezalfd worden geven het
Nederlandse en Romeinse rituale aan dat deze olie gezegend dient te worden
door de bisschop in de wijdingsmis van Witte Donderdag. Hiermee sluiten deze
ritualia aan bij de oud-christelijke traditie. We vinden deze wijding van de
ziekenolie reeds aangegeven in de Traditio Apostolica van Hippolytus (derde
eeuw). De olie, meegebracht door de leden van de gemeente, wordt tijdens de
eucharistieviering met een apart gebed geconsacreerd.39 Voor de praktijk van
de vroeg-christelijke gemeente vormde deze zegening van de ziekenolie het
belangrijkste kernstuk van de ziekenliturgie.40 De ziekenolie nemen de gelovi
gen mee naar huis om daar hun zieke huisgenoten te zalven of, zoals in het
zegeningsgebed van Hippolytus staat, de ziekenolie in te nemen. Nog in de
vijfde eeuw wordt door Innocentius I dit gebruik van de ziekenolie door de
leken zelf uitdmkelijk erkend.41 Wat Hippolytus in de derde eeuw formuleert
als het kernstuk van de wijding van de ziekenolie is steeds in de Westerse kerk
het centrale gedeelte gebleven van het wijdingsgebed over de ziekenolie.42
Benadrukt wordt dat deze olie voor de gebruiker heilzaam is naar lichaam en

39 В Boite, La tradition Apostolique de Saint Hippolyte Essai de Réconstruction (= Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Bd 39), Munster 1963. pag 18 "De Oblatione Olei Si quis
oleum offert, secundum pañis oblationem et vini, et non ad sermonem dica! sed simili virtute, granas
referai dicens Ut oleum hoc sanciificans das, deus, sanitatem utentibus et percipientibus, unde
uncxisli reges, sacerdotes el profetas, sic et omnibus guslanlibus confortationem et sanitatem
utentibus illud praebeat" В Botte vertaalt deze passage aldus "De l'offrande de l'huile Si quelqu'un
offre de l'huile, qu'il (l'évêque) rende grâces de la même manière que pour l'oblation du pain et du
vin, - qu'il s'exprime non pas dans les mêmes ternies, mais dans le même sens, - en disant De
même qu'en sanctifiant cette huile tu donnes, ô Dieu, la sainteté à ceux qui en sont oints et qui la
reçoivent, (cette huile) dont lu as oint les rois, les prêtres el les prophètes, qu'ainsi elle procure le
réconfort à ceux qui en goûtent et la santé à ceux qui en font usage"
40 Zie В ] Groen, 'Ter Genezing van ziel en lichaam', pag 6 "Het pnesterlijk-liturgische accent ligt bij
de zegening van de ohe, met bij de zalving zelf'
41 Zie R Cable, ed, La lettre du Pape Innocent 1er, pag 30. ν 56-61 de door de bisschop geconsa
creerde olie "non solum sacerdotibus sed ab omnibus uti chnstianis licet, in sua aut in suorum
necessitate unguendum"
42 Sacramentanum Gregonanum, ed J Deshusses, Le sacramentaire Grégonen, pag 172, η 334 "Emitte
domine spmtum sanctum tuum paraclytum de caelis, in hanc pinguedmem olivae quam de vindi
Ugno producere dignatus es ad refeclionem corpons ut tua sancta benedictione sit omni unguenti
tangenti tutamentum mentis et corpons ad evacuandos omnes dolores, omnesque infirmitales, omnem
aegntudinem corpons, unde unxisli sacerdotes, reges, prophetas, et martyres, chrisma tuum perfectum
domine a te benedictum permanens in viscenbus noslns, in nomine domini nostri Jesu Christi"

86

geest.43 Het zijn de gemeenteleden zelf, die in huiselijke kring de gezegende
olie gebruiken, om daar waar men pijn heeft het lichaam met deze olie te
bestrijken of, zoals in het gregorianum staat, de olie in te nemen.44
Met de veranderingen van de praxis van de ziekenzalving in het Westen vanaf
de negende eeuw verandert ook het gebruik van de ziekenolie. Vanaf die
periode is het niet meer toegestaan dat de leken zelf over de gezegende olie
kunnen beschikken, maar dit is voorbehouden aan de priesters. Sindsdien zien
we dan ook dat zich formulieren ontwikkelen voor de liturgie van de zalving
zelf. De priesters komen in het kader van een viering de ziekenzalving toedienen
aan de zieken, en vanaf die tijd worden dan ook niet meer de ledematen gezalfd
waar de patiënt pijn lijdt, maar de kenmerkende ledematen waarmee de gelovige
in de duur van zijn leven de strijd met de vijand heeft geleverd, de zintuigen.45
In de formules bij de zalving van deze zintuigen wordt uitgedrukt dat de
barmhartige God deze gelovige alle schuld zal vergeven die hij of zij met het
zien, horen etc. begaan heeft. Het is, zoals B.Botte het uitdrukte, "de laatste
veeg met de spons, die aan het geweten van een christen wordt gegeven,
alvorens hij voor zijn Schepper zal verschijnen."46
Met deze verschuiving in de praktijk van de ziekenzalving verschuift ook de
betekenis van de ziekenolie. In de late Middeleeuwen is de olie geworden tot de
"materia sacramenti", het tastbare middel waarmee de zieke heil, nu in de
betekenis van geestelijk heil, wordt aangezegd. Deze "materia sacramenti" dient
dan ook, zoals ieder geheiligd object, met de nodige eerbied en voorzorg
bewaakt en gehanteerd te worden. Vandaar dat we in de laat-middeleeuwse
ordines voor de ziekenzalving aanwijzingen vinden op welke wijze de priesters
deze ziekenolie dienen te bewaren en te hanteren. De wijze waarop het Romeinse en Nederlandse ritualia dit tot uitdrukking brengen is een weergave van de
gegroeide eerbied voor deze gezegende en geheiligde olie. Eén kenmerkend
verschil met de overige ritualia uit dezelfde periode heeft het Rituale Romanum
en het Rituale Contractum wel. Beide geven aan hoe de priester dient te handelen, wanneer hij in de loop van het jaar bemerkt dat er een tekort dreigt van de
geheiligde olie. Door een weinig niet geheiligde olie aan het restant toe te
voegen kan hij dit euvel verhelpen. Evenals in de inleiding op de doopliturgie,
waar met betrekking tot de catechumenenolie hetzelfde wordt opgemerkt, moet
ook hier gezegd worden dat dit een novum is van het Rituale Romanum.

43 Zie E Lengeling, Per islam sanclam unctionem. pag 250-253
44 Voor een overzicht vanuit de kerkelijke schrijvers over het gebruik van de ziekenolie, zie I
Scicolone, Unzione pag 220-223 Testimonianze degli scntlon ecclesiastici
45 Voor de fasen waann deze ontwikkeling zich voltrokken heeft zie I Scicolone. Unzione pag 225234 L'Unzione degli infermi all'epoca carolingia al rituale tridentino
46 В Boite, L'onction, pag 99 "L'onction des malades sera donc le demier coup d'épongé donné à la
conscience du chrétien avant qu'il paraisse devant son créateur"
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Met betrekking tot de ledematen die gezalfd worden is er een klein onderscheid
tussen het Rituale Romanum en het Rituale Contractum. Dit verschil betreft niet
de ogen, oren, neus, mond en handen, die volgens beide ritualia gezalfd worden,
maar de overige ledenmaten: het Rituale Romanum vermeldt dat na de zalving
van de handen ook de voeten en de lendenen, resp. het hart, gezalfd worden,
maar voegt dan om redenen van gepaste terughoudendheid toe, dat deze laatste
zalvingen bij een patiënt van het vrouwelijke geslacht achterwege blijven. Deze
terughoudendheid bij de zalving van lendenen en hart bij een vrouwelijke
patiënt kent het Rituale Contractum niet.
Voor de zalving van de handen maakt het Nederlandse en Romeinse rituale de
opmerking dat bij leken de palm van de handen gezalfd wordt, bij priesters juist
de rug van de handen. De motivatie voor dit verschil is, hoewel niet uitdrukkelijk vermeld in deze ritualia, duidelijk. Tijdens hun priesterwijding zijn bij de
priesters de palm van hun handen gezalfd. Uit reverentie voor deze zalving
wordt bij de ziekenzalving van een priester niet opnieuw de palm van de handen
gezalfd. Dit is echter niet de universele traditie binnen de Westerse kerk. Het
Pastorale van Mechelen (1589) merkt in can. 8 op dat zelfs bij priesters en
bisschoppen steeds de palm van de handen gezalfd worden.47 Voor dit rituale
bestaat er dus in de liturgie van de ziekenzalving geen verschil tussen leken en
ambtsdragers. Hetzelfde kan gezegd worden van de Duitse ritualia uit de periode
van de Verlichting. Ook daar kent de meerderheid van de ritualia het gebruik
dat bij ambtsdragers de rugzijde van de handen wordt gezel fd; er zijn dus
uitzonderingen.48
In het Rituale Romanum wordt aangegeven dat bij een toediening van viaticum
en ziekenzalving in één samenkomst, de z.g. ritus continuus, de priester vergezeld kan gaan van een ambtsbroeder of een diaken voor het overbrengen van de
ziekenolie. Beiden zijn gekleed in de gebruikelijke liturgische kleding.49 Het is
weer tekenend voor het Rituale Contractum dat juist deze passage ontbreekt. En
ook nu weer verraadt het Rituale Romanum haar positie ten opzichte van de
volgorde van de rituelen. Er wordt gezegd dat ook in de ritus continuus eerst het
viaticum wordt toegediend en dan de ziekenzalving.50
Op het einde van de pastorale-rubricale inleiding op de ziekenzalving spreekt
het Rituale Romanum over de voorgeschreven liturgische formule bij de
zalvingen. Vanuit de geschiedenis van de ziekenzalving vanaf de negende eeuw
is bekend dat juist op grond van de gehanteerde zalvingsformules de middel-

47 Pastorale van Mechelen, ed 1589 о с , pag 69 can 8 "Palmae vero manuum semper ungendae sunt,
eliamsi ungendus sit sacerdos, vel etiam episcopus"
48 Zie В Kranemann, Die Krankensalbung pag 249
49 Rituale Romanum. ed Planlijn 1617, pag 77
50 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617. pag 77· " el poslquam viaticum sumpserit, inungatur a
sacerdote"
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eeuwse ritualia verdeeld kunnen worden in drie typen.51 Voor het oudste type
ziekenzalving geldt dat er nog geen overeenstemming bestaat over de ledematen
die gezalfd worden. Soms wordt aangegeven dat men zalft daar waar men pijn
heeft. Een tendens om over te gaan naar een zalving van de vijf zintuigen kan
in deze oudste ziekenliturgie worden geconstateerd. De formule die men
uitspreekt bij de zalvingen is nog in zeer algemene termen gesteld. Voorbeelden
van deze vroegste formules zijn: "Ungo te de oleo sanctificato in Nomine
Trinitatis" of "In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, regnantis in saecula
saeculorum. Amen."52 Kenmerk van het tweede type ziekenzalving is dat
iedere zalving nu vergezeld gaat van een eigen formule die is gesteld in de
indicatieve vorm. Als voorbeeld de formule "Ungo oculos tuos de oleo sanctificato, ut quicquid inlicito visu deliquisti, huius olei unctione expietur". Dit type
ziekenzalving is tot ver in de zeventiende eeuw in gebruik gebleven.53 Het
derde type ziekenzalving wordt gekarakteriseerd door de tendens naar vereenvoudiging van het tweede type. De zalvingen worden beperkt tot de vijf zintuigen en de gehanteerde formule is gesteld in de deprecatieve vorm. Dit type
ziekenzalving is langs de weg van het Pontificale Romanum van de dertiende
eeuw overgenomen door de Franciscanen en tenslotte in de zestiende eeuw
opgenomen in de ritualia van Castellani en Santori en is zo het standaardmodel
geworden van de ziekenzalving van het Rituale Romanum. De meest voorkomende formules bij de zalving van de zintuigen in dit type ziekenliturgie zijn:
"Per istam sacri olei unctionem et Dei benedictionem remittat tibi Dominus
quidquid deliquisti per...", ofwel: "Per istam (sanctam) unctionem et suam
piissimam misericordiam indulgeat (parcat) tibi Dominus quidquid per... deliquisti (peccasti) per..."54 Deze laatste zalvingsformule heeft model gestaan voor
de zalvingsformule van het Rituale Romanum van 1614.
3.3.2 De liturgie van de ziekenzalving
Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk is aangegeven kent het Rituale Contractum een aanmerkelijke uitbreiding van de ziekenliturgie in de loop van haar
achttien edities; met name vanaf de tiende editie (1726) komt er een aanzienlijke
uitbreiding. Deze verandering in het geheel van de ziekenliturgie heeft ook haar
consequenties voor de liturgie van de ziekenzalving zelf. Omdat onderdelen van
de ziekenzalving uit de eerste negen edities vanaf de tiende editie in een andere
volgorde en ook bij andere rituelen worden ondergebracht, zal voor de overzichtelijkheid van het commentaar hier de ziekenzalving worden verdeeld in de
onderdelen: inleiding op de ziekenzalving ofwel het openingsritueel, vervolgens

51
52
53
54

Voor deze samenvatting zie A. Chavasse. Prières pour les malades pag. 600-603.
Zie Chavasse, Prières pour les malades pag. 601, voetnoot 2.
Chavasse, Prières pour les malades pag. 602.
Zie: A.Chavasse, Prières pour les malades pag. 602-603.
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de gebedsdienst tijdens de ziekenzalving, de ziekenzalvingen zelf en tenslotte de
afsluitende gebeden na de ziekenzalvingen.
3.3.2.1 Het openingsritueel
De liturgie van de ziekenzalving in het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum wordt voorafgegaan door enkele korte rubricale aanwijzingen die
betrekking hebben op de wijze waarop de priester de hl. olie overbrengt naar de
ziekenkamer en op de noodzakelijke gebruiksvoorwerpen die aanwezig dienen
te zijn. De versie in het Rituale Contractum is een aanzienlijke inkorting van die
in het Rituale Romanum.
Rituale Romanum.
Ordo ministrandi Sacramentum Extremae Unctionis.
Sacerdos igitur hoc sacramentum
ministraturus, quatenus fieri potent,
parari curet apud infirmum mensam
mappa candida coopertam, itemque
vas, in quo bombacium, seu quid
simile, in septem glóbulos distinctum,
ad abstergendas partes inundas, medullam panis ad detergendos digitos,
et aquam ad abluendas sacerdotis
manus; ceream item candelam, quae
deinde accensa ipsi ungenti lumen
praebeat. Denique operam dabit, ut
quanta poterit munditia ac nitore hoc
sacramentum ministretur.
Deinde convocatis clericis seu ministris, vel saltern uno clerico, qui crucem sine hasta, aquam benedictam
cum aspersorio, et librum ritualem
déferai, ipse parochus decenter accipit
vas sacri olei infirmorum sacculo
serico violacei coloris inclusum,
illudque caute deferì, ne effundi
possit. Quod si longius iter peragendum, aut etiam equitandum sit, vel
alias adsit periculum effusionis, vas
olei sacculo aut bursa inclusum, ut
dictum est, ad Collum appendat, ut
commodius et securius perferat. Procedat autem sine sonitu campanulae.
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Rituale Contractum.
Ordo ministrandi Sacramentum Extremae Unctionis.
Sacerdos hoc sacramentum
ministraturus

operam dabit, ut
quanta poterit munditia ac nitore hoc
sacramentum ministretur.

Cum perventum fuerit ad locum ubi
jacet infirmus, sacerdos intrans cubiculum dicit: Pax buie domui. Resp.
Et omnibus habitantibus in ea.
Deinde deposito oleo super mensam,
superpelliceo stolaque violacea indutus, aegroto crucem pie deosculandam
porrigit: mox in modum crucis eum
aqua benedicta et cubiculum et circumstantes aspergit, dicens antiphonam Asperges etc. Quod si agrotus
voluerit confiten, audiat illum et
absolvat. Deinde pus verbis illum
consoletur et de huius sacramenti vi
atque efficacia, si tempus ferat, breviter admoneat, et quantum opus sit,
eius animam confirmet, et in spem
erigat vitae aetemae.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 78-79.

Cum perventum fuerit ad locum ubi
jacet infirmus, sacerdos intrans cubiculum dicit: Pax buie domui. Resp.
Et omnibus habitantibus in ea.
Deinde deposito oleo super mensam,
saltern stola indutus,
aegroto crucem pie deosculandam
porrigit: mox in modum crucis eum
aqua benedicta et cubiculum et circumstantes aspergit. Dicens antiphonam Asperges, etc. Quod si aegrotus
voluerit confiten, audiat illum et
absolvat. Deinde pus verbis illum
consoletur et de huius sacramenti vi
atque efficacia, si tempus ferat, breviter admoneat, et quantum opus sit,
eius animam confirmet, et in spem
erigat vitae aetemae.
Rituale Contractum, Teksteditie pag.
88.

De versie van deze inleiding op de liturgie van de zalving is in het Rituale
Contractum tot een minimum ingekort. In tegenstelling tot de versie van het
Rituale Romanum wordt in het Nederlandse rituale niets gezegd over de wijze
waarop de priester de hl. olie vervoert van kerk naar ziekenkamer, noch over de
clerici, of minstens één clericus, die hem daarbij dienen te vergezellen. Voor dit
geval geldt, evenals overal elders in dit rituale, dat de weg van pastor naar
patiënt in onopvallendheid voor de samenleving geschiedt. Hetzelfde verschil
treedt op bij het noemen van de liturgische kleding. Deze is in het Nederlandse
rituale beperkt tot het minimum: slechts de priesterstool, gedragen over de
burgerkleding.
Bij het binnentreden in het huis van de zieke zegt de priester de gebruikelijke
vredeswens tot de bewoners, besprenkelt hij de aanwezigen met wijwater en
houdt hij de zieke een kruisafbeelding ter verering voor. De patiënt wordt de
mogelijkheid gegeven zijn persoonlijke biecht te spreken en vervolgens leidt de
priester de eigenlijke liturgie in met een korte opwekking. Precies aan het begin
van de eigenlijke liturgie van de zalving wordt de priester de gelegenheid
gegeven zijn eigen visie op de zinvolheid van dit sacrament onder woorden te
brengen. Het is op dit moment van de verkondigmg dat de particuliere ritualia
modellen geven van een toespraak tot de patiënt en zijn familieleden. Het
Nederlandse rituale doet dit evenwel niet maar geeft slechts in navolging van
het Romeinse standaardmodel in algemene bewoordingen aan wat de priester
eventueel zou kunnen gaan zeggen.
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Het Bossche pastoorsboekje van bisschop Laurentius Metz doet iets meer. Ook
daar wordt de priesters aangeraden om op dit moment in de viering een toespraak te houden, maar bisschop Metz vult de themata van de toespraak in. De
priester dient de patiënt op te wekken tot vertrouwen in Gods barmhartigheid en
de omstanders worden opgeroepen vertrouwvol te bidden tot God, opdat Hij de
zieke zal beschermen tegen alle hinderlagen van de vijand en het merkteken, dat
de gelovige bij zijn doop heeft ontvangen, niet zal vergeten.55 De teneur van
deze aanbeveling is nog geheel gericht op een ernstig zieke patiënt, voor wie
gebeden dient te worden. Het gebed van de familieleden wordt omschreven als
een 'commendatio animae', de klassieke term in de Middeleeuwen voor de
gebedsdienst van de familieleden tijdens het stervensproces van een familielid.
Het pastorale van Mechelen (1589) kent niet alleen de aanbeveling om aan het
begin van de ziekenzalving een toespraak te houden, het geeft ook een model
voor zo'n toespraak.56 In die toespraak blijkt overduidelijk dat de samenstellers
nog geheel staan binnen de gegroeide traditie van de late Middeleeuwen. De
zieke wordt erop gewezen dat leven volgens de raadsbesluiten van God voor
allen zeer nuttig is, nu voor hem of haar stnkt noodzakelijk is. De patiënt wordt
opgewekt, nu zijn uur wellicht gekomen is, dat hij met een opgewekt gemoed
de last van dit leven moet afleggen. Door de ziekenzalving zal hij de veilige
weg kunnen gaan naar God.57 Vooral hieruit blijkt dat de zalving van de
zintuigen de weg is om de patiënt voor te bereiden veilig de overtocht te maken.
Deze inleidende preken maken duidelijk hoe het rituale zelf de ziekenzalving
verstaat. Dit blijkt met name in ritualia uit de periode van de Verlichting.
Precies daar geven de samenstellers m de openingspreek blijk van hun andere
opzet en waardering van de ziekenzalving dan in de late Middeleeuwen gebruikelijk was.58 In de preken uit de periode van de Verlichting wordt duidelijk gesproken over de zalving als het sacrament van de zieken, een sacrament dat
strekt tot overwinning van iedere zwakte, tot uitdelging van alle smetten van de
zonden en dat leidt naar uiterlijke en innerlijke gezondheid.59 Het rituale van

55 Manuale Pastoram van Den Bosch. 1S72, о с , pag 48 "Antequam sacerdos hoc sacramentum
infirmo administre!, si non urgeat inslanlis moms penculum, blande, lemterque exhortetur infirmum
ad patientiam, ad confirmandum utilitalem suam divinae volunlati Admoneat edam sacerdos
assistentes, ut devote orent pro infirmo, quatenus dignelur illum Deus sua protectione munire
adversus omnes insidias et tentationes diaboli, necnon Chnsli filli sui signaculum et characterem per
baptismum in anima parentis ingressum recognoscat, ideoque pro solita misericordia infirmi ani mam
sibi commendatam in hora mortis suscipere dignetur"
56 Pastorale van Mechelen, ed 1589. o c , pag 70-72 Exhortatio ad aegrolum oleo sacro ungendum.
57 Pastorale van Mechelen, ed 1589, о e , pag 71. "Commodalo vitam accepimus, ut libenti anima, cum
exigetur, earn reddamus Quod si fortassis huius persolvendi debili, tuum tempus advenif, laclare te
huius vitae aerumnas evadere, et cum corporis sarcina, peccandi consuetudinem deponere Secunus
igitur, quantum humanae condilionis fragihlas patilur, ad Deum ibis"
58 В Kranemann, Die Krankensalbung pag 157-186 Ansprache vor der Salbung
59 В Kranemann, Die Krankensalbung pag 159 "Mit Reue und Ergebenheit soll der Kranke zu Gott
beten, daß er ihm durch die Gnade des heiligen Geistes zur Überwindung der Schwachheit, zur
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Bamberg (1774), als voorbeeld van een rituale uit de Verlichting, noemt de
effecten op van het sacrament van de ziekenzalving: de zalving wekt op tot
volmaakt berouw - wist de straffen van het vagevuur uit - herstelt de verloren
gezondheid - wist de smetten van de zonden uit en bekrachtigt de zieke tegen
de verlokkingen van de duivel.60
Deze toespraken kunnen ons iets leren over de houding van de priesters ten
opzichte van het sacrament van de zalving. Het Nederlandse rituale geeft in
geen enkele editie een aanwijzing hoe de priesters dit sacrament geïnterpreteerd
hebben. Om dit te achterhalen zal een onderzoek gedaan dienen te worden naar
geschriften van priesters zelf uit die periode of naar de gangbare preekboeken.
Feit is wel dat andere benaderingen van het sacrament van de zalving, vergelijkbaar met de pogingen van de Verlichting in Duitsland, in ieder geval geen enkel
effect hebben gehad op het ritueel. Dit is in alle edities van het Rituale Contractum op deze wezenlijke punten onveranderd gebleven.
Na de toespraak door de priester kent het Romeinse en Nederlandse rituale een
drietal openingsgebeden. Precies het samengaan van deze drie openingsgebeden
aan het begin van de zalvingsliturgie is een eigen kenmerk van het Rituale
Romanum van 1614 overgenomen uit het Pontificale Romanum van de dertiende
eeuw.61 In het eerste gebed: "Introeat Domine Jesu Christe...", ligt de nadruk op
eensgezindheid en de gezondheid voor de bewoners van dit huis. Gevraagd wordt
dat alle tweedracht ver mag blijven van de bewoners. Het tweede gebed, eigenlijk
geen gebed maar een gebedsoproep: "Oremus en deprecemur Dominum nostrum
Jesum Christum...", is gericht tot Christus aan wie wordt gevraagd dit huis en zijn
bewoners te zegenen: alle bewoners van dit huis zal Hij beschermen voor de
hinderlagen van de vijand en hen zal Hij gezondheid geven. In het derde openingsgebed: "Exaudi nos Domine sánele Pater omnipotens...", wordt gebeden dat
de Vader de schutsengel zal zenden ter bewaking en bescherming van deze
gelovigen. Deze openingsgebeden van de zalvingsliturgie geven al direct een
andere toonzetting aan de liturgie dan in de late Middeleeuwen in de praktijk is
gegroeid. Het gaat er niet zozeer om een voorbereiding van de ernstig zieke
gelovige op zijn overtocht naar God, maar om eensgezindheid onder de bewoners
van dit huis, om weerstand tegen de hinderlagen van de vijand, om overwinning
van alle tweedracht onder de familieleden en vooral om gezondheid voor allen.62

Heilung der Wunden, zum Sundennachlaß und zur vollen äußeren und inneren Gesundheit verhelfe"
60 В Kranemann, Die Krankensalbung pag 162 cilaat uit het rituale van Bamberg (1774, pag 103) "Ex
attnlio facit contntum - delet poenas temporales seu Purgatori! - valetudinem pnstinam reddit - delet
reliquias peccatorum - confirmât infirmum contra tentaliones diabólicas"
61 Zie Chavasse, Prières pour les malades pag 603-604
62 Zie vooral het tweede openingsgebed "Oremus el deprecemur Dominum nostrum Jesum Christum,
ut benedicendo benedica! hoc labemaculum et omnes habitantes in eo et det eis angelum bonum
custodem, et facial eos sibi servire ad considcrandum mirabilia de lege sua avenal ab eis omnes
contrarias potestates enpiat eos ab omni formidine et ab omni perturbatione, ac sanos in hoc tabernáculo custodire dignetur Qui cum Patre ". Rituale Contractum, Teksteditie, pag 70
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De particuliere rítualia van de Zuidelijke Nederlanden kennen deze drie openingsgebeden niet. Zij beginnen de zalvingsliturgie met het openingsgebed:
"Omnipotens et misericors Deus, qui sacerdotibus tuis...".63 Dit gebed is
afkomstig uit een andere liturgische traditie dan de drie openingsgebeden van
het Romeinse rituale. Het komt oorspronkelijk voor in de tradiie van de gelasiaanse sacramentaria uit de achtste eeuw64; daar treffen we dit gebed voor de
eerste maal aan met het opschrift: "Oratio in sacrario" - gebed in de sacristie.
In de titel wordt geen relatie gelegd met de ziekenliturgie, en evenmin gebeurt
dit in de tekst van het gebed.65 Het omschrijft de priester als middelaar tussen
God en gemeente, een zodanige functie dat alles wat de priester doet in de naam
van God, gehouden wordt door God zelf gedaan te zijn. Daar waar hij binnentreedt, treedt God binnen en alles wat hij zegent, is door God gezegend. Nergens
wordt in dit gebed nog gezinspeeld op de liturgie van de ziekenzalving. Volgens
opschrift en inhoud van het gebed is het in de gelasiaanse traditie een typisch
voorbereidingsgebed van de priester aan het begin van een liturgische dienst. In
een iets gewijzigde versie treffen we dit gebed aan vanaf het midden van de
tiende eeuw in de liturgie van de kerkwijding.66 De oorspronkelijke versie van
het sacramentarium van Celione wordt eveneens in de tiende eeuw voor de
eerste maal geplaatst binnen de kontekst van de ziekenzalving, in het sacramentarium van Fulda.67 In dat sacramentarium is dit gebed geplaatst aan het begin
van de "Ordo ad visitandum et unguendum infirmum" - de liturgie van het
ziekenbezoek en de ziekenzalving. Sindsdien functioneert het als openingsgebed
van de ziekenliturgie in verschillende laat-middeleeuwse ziekenzalvingen en tot
in de achttiende eeuw is het gebed op deze plaats behouden gebleven.68
In het Rituale Romanum en het Rituale Contractum wordt de openingsritus van
de ziekenzalving afgesloten met het bidden van de algemene schuldbelijdenis
"latino vel vulgari sermone". Daarmede is het openingsritueel van de ziekenzalving ten einde en kan de priester overgaan tot de kemhandeling.

63 Manuale Pastoium van Den Bosch, 1572 pag 43-44 Pastorale van Mechelen, о с, pag 70.
64 Sacramentarium van Celione, achtste eeuw, ed A Dumas, Liber Sacramentorum Gellonensis, n.
2861 Eeveneens in het verwante ζ g Philipps Sacramentarium, ed O Henning, Liber Sacramentorum
Augustodunensis, η 1880
65 Sacramentarium van Celione, ed A Dumas η 2861 "Omnipolens et misencors Deus, qui sacerdotibus tuis pre cetens tantum gratiam contulisti ut quicquid in tuo nomine digne perfecteque agitur, ante
fien creditur, quaesumus ergo mmensam clementiam tuam. ut quod modo visilalun sumus visilis,
quicquid benedictun sumus, benedicas, sit ad noslrae humihtalis introitum sanctorum tuorum mentis,
fuga daemonum, angeli pacis ingressus Per Dominum"
66 Pontificale Romano Germamcum, tiende eeuw, ed Vogel-Elze, Le Pontificai Romano-Germamque
pag 133
67 G Richter - A.Schonfelder Sacramentarium Fuldense η 2394
68 Zie В Kranemann, Die Krankensalbung pag 147-148.
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3.3.2.2 De gebedsdienst tijdens de ziekenzalving
In de zalvingsliturgie van het Rituale Romanum en het Rituale Contractum is
tijdens de zalvingen voorzien in een gebedsdienst. De wijze waarop beide
ritualia deze gebedsdienst in een rubriek inleiden laat iets zien van de bedoeling
van deze ritualia: de omstanders worden door de priester uitgenodigd om tijdens
de zalvingen voor de patiënt de bidden, "tot opwekking en verhoging van hun
godsvrucht" voegt het Rituale Contractum nog toe.69 Deze uitnodiging tot
persoonlijk gebed duidt erop, dat de liturgie van de zalvingen zelf een handeling
is van priester en patiënt, waaraan de omstanders op geen enkele wijze participeren; integendeel van hen wordt een andere privéhandeling verwacht. De
zalvingsliturgie is onttrokken aan een gemeenschappelijke viering en verworden
tot een privéhandeling van priester en patiënt.
Voor de Zuid-Nederlandse ritualia geldt een andere positie van de gebedsdienst.
De priester nodigt de omstanders uit om voor de patiënt te bidden, maar hijzelf
gaat voor in het gebed.70 De gebedsdienst tijdens de zalvingsliturgie is een
gemeenschappelijke viering van priester, patiënt en omstanders. Hetzelfde geldt
voor het Manuale Pastorum van den Bosch. Ook volgens de liturgie van den
Bosch is de priester zelf de voorganger in de gebedsdienst tijdens de ziekenzalving.71 Dit heeft zijn gevolgen voor de zalvingsliturgie zelf. Tijdens de
zalvingen zullen in deze ritualia door korte aanroepingen van de priester en
antwoorden van de aanwezigen de omstanders actief betrokken worden bij de
liturgie van de zalvingen. Hoe miniem ook verwoord in een paar korte antwoorden, voor deze Zuid-Nederlandse ritualia blijft de zalvingsliturgie toch nog de
grondtrekken houden van een gemeenschappelijke viering.
Met betrekking tot de positie van de gebedsdienst tijdens de zalvingsliturgie
hebben de ritualia uit de periode van de Duitse Verlichting zware kritiek
geleverd op de oplossing van het Rituale Romanum. Voor de Verlichting was de
liturgie principieel een gemeenschapsviering en het onttrekken van het centrale
gedeelte van de zalvingsliturgie aan de gemeenschap was voor de verlichters een
doom in het oog. Het binnentreden van de priester in het huis van een zieke was
voor deze liturgisten een ideale kans om in het kader van een liturgische viering
de aanwezigen familieleden en de zieke zelf in deze crisissituatie pastoraal te

69 Rituale Romanum, ed. Plantijn 1617, o.c, pag 80, Rituale Contractum, Teksteditie pag. 89.
"Antequam Parochus incipiat ungere infirmum, moneat adstantes, ui pro ilio orenl, et ubi commodum
fuenl, pro loco et tempore, et adslantium numero et qualitate, récitent septem psalmos poenitenliales,
cum litanus, vel alias preces, dum ipse unclionis sacramenlum administrai, pro excilanda et promovenda adstantium devotione" De passage vanaf "pro " ontbreekt in het Rituale Romanum
70 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag. 73 "Posi exhorlationem. admoneal Sacerdos assistenles, ut
devote oren! pro infirmo, qualenus dignetur illum Deus salutaribus illis еГГеспЬиь ab Apostolo Jacobo
commemoralis, suaque protecione munire, adversus omnes insidias inimici Deinde stans ante
aegrotum dical. Adjutonum nostrum in nomine Domini, etc" Hierna volgt in hel Pastorale van
Mechelen de gebedsdienst, pag 73-88
71 Manuale van den Bosch, 1572 pag. 44-61.
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onderrichten. De gelijktijdigheid van het bidden van de omstanders voor het
zieleheil van de zieke en het toedienen van de zalvingen, zoals in het Rituale
Romanum wordt voorgesteld, was strijdig met het ideaal van de verlichters.72
Juist deze structuur en opbouw van de gebedsdienst tijdens de zalvingsliturgie
verschafte deze Duitse verlichters een kans om hun ideaal van een door de
gemeenschap gedragen liturgie gestalte te geven.73
Het Rituale Romanum geeft aan dat de gebedsdienst zelf bestaat uit de zeven
boetepsalmen, gevolgd door een litanie en enkele slotgebeden. Trouw aan de
plaats en functie van de gebedsdienst in het Rituale Romanum, worden deze
zeven boetepsalmen niet in het ritueel van de zalvingen opgenomen. Daarvoor
reserveert het Rituale Romanum een apart hoofdstuk.74 De Zuid-Nederlandse
ritualia echter zien de gebedsdienst als een gezamenlijke viering van alle
aanwezigen; in die ritualia is ze, eveneens bestaande uit de zeven boetepsalmen
met litanie en enkele slotgebeden, opgenomen in het ritueel van de zalvingen
zelf. Het Rituale Contractum heeft gekozen voor een andere oplossing. Hoewel
het in eerste instantie in precies dezelfde bewoordingen als het Rituale Romanum aangeeft dat de zeven boetepsalmen gebeden worden tijdens de zalvingen
van de patiënt, voegt het Rituale Contractum onmiddellijk iets toe. "Daar waar
tijd en plaats niet toelaten om alle boetepsalmen met litanie te bidden, zegt de
priester..." en dan volgt een antiphoon, een keuze uit de boetepsalmen, nl. alleen
psalm 50 (hebr. 51) en psalm 129 (hebr. 130), de litanie en enkele slotgebeden.75 Dat betekent dat het Rituale Contractum zo trouw mogelijk het Romeinse model als ideaal wil stellen, maar tevens inziet dat in de praktijk het samen
bidden van de omstanders tijdens de zalvingsliturgie uiterst nuttig is voor de
pastorale begeleiding van de familieleden van de zieke. Dus voegt het Rituale
Contractum om deze pastorale redenen een ingekorte gebedsdienst in tijdens de
zalvingsliturgie zelf, waarin priester, patiënt en omstanders gezamenlijk bidden.
Wat de inhoud van de gebedsdienst betreft zijn er grote verschillen tussen het
Rituale Contractum en de Zuid-Nederlandse ritualia. Naast de zeven boetepsalmen (Mechelen en Den Bosch) of een selectie uit de boetepsalmen (Rituale
Contractum) en de litanie komen de verschillen vooral tot uiting in de slotgebeden. Het Rituale Contractum kent slechts drie slotgebeden, overgenomen uit het
Rituale Romanum, nl. uit het ritueel bij het ziekenbezoek.76 Het pastorale van

72 Zie В Kranemann, Die Krankensalbung pag 195-196
73 Voor de verschillende voorstellen van een gebedsdienst tijdens de zalvingsliturgie zie В Kranemann,
Die Krankensalbung pag 19S-23S
74 Rituale Romanum, ed Planujn 1617, о с , pag 84-100 "Septem Psalmi Poemtentiales cum Litaniis.
pro infirmis, dum sacro liniuntur oleo, seu pro aha necessitale, dicuntur flexis genibus"
75 Rituale Contracium, Teksteditie pag 89 "Ubi tempus et locus non ferunt. Psalmorum poenilentialium
cum Litamis lectionem, Sacerdos dicat Antiphonam " en dan volgt de gebedsdienst, zie pag 89 e ν
76 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 92 "Deus cui proprium est miseren semper ", zie Rituale
Romanum, ed. Plantijn 1617 pag 105 het openingsgebed bij het ziekenbezoek "Deus iniìrmitalis
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Mechelen kent ook slechts drie slotgebeden voor de gebedsdienst, maar deze
zijn niet identiek aan de slotgebeden van het Rituale Contractum. Zij vormen
een selectie uit de gebeden voor het bezoek aan een zieke zoals die voor de
eerste maal voorkomen in het Supplement op het Hadrianum uit het begin van
de negende eeuw.77 De slotgebeden van de gebedsdienst in het manuale van
Den Bosch geven ons nog een interessant beeld hoe in de periode van de late
Middeleeuwen gebeden werd tijdens de zalvingsliturgie. In dit manuale volgt
eerst de volledige reeks gebeden voor een zieke zoals die in het Supplement op
het Hadrianum is weergegeven78, gevolgd door handoplegging met afsluitend
gebed79 en dan volgt in het manuale van Den Bosch de boeteliturgie op het
einde van het leven, zoals die eveneens uit het Supplement op het Hadrianum in
deze vorm bekend is.80 Deze gebedsreeks van het manuale van Den Bosch
getuigt nog van de opvatting dat de boete op het einde van het leven een
belangrijk ritueel was voor de stervende mens. Wanneer nu in de ontwikkeling
van de zalvingsliturgie in de late Middeleeuwen de zalvingen zelf geplaatst
worden op het einde van het leven, worden in de ritualia niet zelden elementen
uit de oude boeteliturgie gecombineerd met de zalvingsliturgie.81 Van deze
ontwikkeling is het manuale van Den Bosch nog een late getuige.
3.3.2.3 De ziekenzalvingen
De zalvingen van de zintuigen worden in het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum ingeleid door de volgende rubricale aanwijzing: "Mox dicat82: In
nomine Patris + et Filii + et Spiritus Sancii + extinguatur in te omnis virtus
diaboli per impositionem manuum nostrarum et per invocationem omnium
sanctorum Angelorum, Archangelorum, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum, atque omnium simul Sanctorum.
Amen".83 Deze inleiding op de zalvingen is een in de optativus gesteld exor-

77
78
79
80

81

82
83

humanae singulare praesidium ". zie Rituale Romanum. ed Plantijn 1617 pag IOS het tweede
gebed aan het begin van het ziekenbezoek "Concede hunc famulum tuum, quaesumus Domine ", zie
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617 pag 105 het derde openingsgebed bij het ziekenbezoek
Zie J Deshusses, Le Sacramentaire Grégorien nn 1387, 1395 en 1396
Zie J.Deshusses, Le Sacramentaire Grégorien nn 1386 tm 1389 "Orationes ad visitandum
mfirmum"
Zie J Deshusses, Le Sacramentaire Grégorien η 1390
Zie J Deshusses, La Sacramentaire Grégorien nn 1379 l m 1382 "Orationes et preces super
pemtentem confitentem peccata sua more solito fena I1II infra L", nn 1383 t m 1385 "Orationes ad
reconcihandum pemtentem feria V m Cena Domini"
AChavasse, Prières pour les malades pag 598 "Lorsque la pénitence ad mortem perdit son
originalité et fut remplacée elle aussi par la pénitence dite privée, l'onction s'annexa les prières et les
particularités disciplinaires que celle-là comportait, ce qui eut une grosse influence sur l'histoire de
l'onction elle-même"
De woorden "Mon dicat" ontbreken m ed 13-14-15-16-17 en 18 van het Rituale Contractum
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 80 Rituale Contractum. Teksteditie, pag 92
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cisme waarin door de handoplegging van de priester en onder aanroeping van de
naam van de drievuldige God en van engelen en heiligen alle macht van de
kwade wordt bevolen van deze zieke medegelovige te wijken. De zalving op het
einde van het leven is kennelijk gericht op de innerlijke genezing van de
medegelovige. De Zuid-Nederlandse ritualia hebben een andere formulering aan
het begin van de zalvingen. Het Pastorale van Mechelen (1589) noemt nergens
de handoplegging en in de formulering wordt sterker ingespeeld op de genezing
van lichaam en geest. De formule luidt: "In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancii sit tibi haec unctio olei sanctificati ad purificationem mentis en corporis
et ad munitionem ac defensionem contra saeva iacula immundorum spirituum.
Amen".84 Het Manuale van Den Bosch (1572) geeft eveneens een inleidende
formule op de zalvingen met eenzelfde strekking. Ze luidt: "In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti, prosit tibi haec unctio olei sanctificati ad purificationem
mentis et corporis et ad omnium absolutionem culparum, ad munimen et
defensionem contra iacula immundorum spirituum, custodiatque Jesus Christus
et perducat te in vitam aetemam. Amen".85 Naast genezing van lichaam en
geest wordt in deze formulering onder meer genoemd de delging van alle
schuld. Hier breekt iets door van de laat-middeleeuwse opvatting van de
ziekenzalving, die door Botte omschreven is als de laatste veeg van de spons om
de gelovige voor te bereiden op zijn laatste overtocht.86
Wat betreft de zalvingsformule lopen het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum volkomen parallel: "Per istam sanctam unctionem + et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti.
Amen". Het pastorale van Mechelen en het manuale van Den Bosch kennen een
lichte variant van deze formule, nl. op het einde van de formule wordt het
"deliquisti" geplaatst voor het noemen van het zintuig: "....quidquid deliquisti
per visum".87 Maar de wijze waarop de zalvingsformules in deze Zuid-Neder
landse ritualia voorafgegaan en gevolgd worden door aanroepingen van de
priester en antwoorden van de omstanders geven een geheel andere kleur aan de
zalvingsliturgie. Precies omdat in deze Zuid-Nederlandse ritualia de gebedsdienst
een bidden is van alle aanwezigen kunnen op het moment van de zalvingen de
omstanders zelf bij de liturgie van de zalvingen betrokken worden. In de

84 Pastorale van Mechelen, ed 1S89, pag 89 Het is interessant op te merken dat van de vele ritualia
die Kranemann onderzocht heeft er twee nlualia van Passau zijn uit de jaren 1756 en 1774 die exact
dezelfde formulering hebben als het pastorale van Mechelen Zie В Kianemann, Die Krankensalbung
pag. 236
85 Manuale Paslorum van Den Bosch, 1572, pag 63-64
86 Zie pag 87 voetnoot 46
87 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 89 e ν , Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572, pag 64 e ν
Het pastorale van Mechelen kent nog een kleine variant daann wordt niet gezegd " indulgeat tibi
Dominus.." maar ". indulgeat tibi Deus " en het is precies ook deze variant die terugkeert in de
ntuaha van Passau die Kranemann geconsulteerd heeft voor zijn studie Zie В Kranemann, Die
Krankensalbung pag 244-245
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structuur van het Rituale Romanum is dit onmogelijk, want voor het Romeinse
rituale geldt dat de zalvingen worden toegediend terwijl de omstanders prive
gebeden verrichten. Volgens het Pastorale van Mechelen worden de zalvingen
op de volgende wijze toegediend. Voorafgaande aan iedere zalving spreekt de
priester de vredeswens uit tot zieke en gemeente en de gemeente beantwoordt
deze vredesgroet van de priester. Na iedere zalving spreekt de gemeente uitdrukkelijk het Amen op de slotformule: In de Naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.88 Een nog breder uitgewerkte participatie van de zalvingen kenmerkt het Manuale van Den Bosch. Naast vredesgroet volgt in dat
manuale de aanroeping van Gods Naam voor de zalving en deze wordt gevolgd
door de aankondiging: ontvang de gezondheid. Pas dan volgt de zalving van het
zintuig.89 Deze zalvingsformule van het Manuale van Den Bosch kent dus twee
opmerkelijke trekken. Naast een uitdrukkelijke participatie van de omstanders bij
de kern van de zalvingsliturgie wordt in de formule bij de zalvingen uitgedrukt
dat de zalving gericht is op een hervinden van de gezondheid. Hoewel de praxis
van de ziekenzalving ook voor het Manuale van Den Bosch een zalving is van
de zieke wanneer de levenskansen gering zijn, toch blijft het manuale nog
spreken in termen van een hervinden van de gezondheid.
Wat betreft de zintuigen die gezalfd worden bestaan er geen verschillen over de
ogen, oren, neus, mond, handen en voeten. Deze treden wel op bij de vraag of
zij wel of niet een zalving van de borst en/of de lendenen kennen. Het Rituale
Romanum heeft als laatste zalving die van de lendenen, maar merkt daarbij op
dat deze zalving bij vrouwen en bij mannen, die vanwege hun ziekte moeilijk
gekeerd kunnen worden, achterwege blijft.90 Het Rituale Contractum en de
Zuid-Nederlandse ritualia geven deze zalving niet, maar zij hebben in de plaats
daarvan de zalving van de borst. Het Rituale Contractum meldt uitdrukkelijk dat
dit een afwijking is van het Rituale Romanum.91 Het Pastorale van Mechelen
(1589) kent evenzeer de zalving van de borst met dezelfde formule als het
Rituale Contractum.92
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Pastorale van Mechelen, ed. 1589, pag 89 "Pax tecum Resp Et cum spmtu tuo. Per islam sanctam
uncüonem... deliquisti per visum In nomine Pains et Filii et Spintus Sancii Resp Amen " Het is
deze participatie van de gemeente die uitdrukkelijk ontbreekt in het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum.
Manuale van Den Bosch, 1572, pag 64 "Pax Tecum Resp Et cum spinlu tuo In Nomine Patns
et Filu et Spiritus Sancii Resp Amen Accipe sanitatem Amen Per islam unctioncm quidquid
deliquisti per visum Resp Amen"
Rituale Romanum, ed Planlijn 1617, pag 82
Rituale Contractum, Teksteditie, pag 93 "Ad Pectus Licet haec unctio in Rituali omittatur, tarnen
juxta receplam consuetudinem servanda ent, sub haec forma Per islam sanctam unctioncm + el
suam pnssimam misencordiam, indulgeat tibi Dominus, quidquid per cogitalionem et affectus cordis
deliquisti Amen".
In het pastorale van Mechelen kent de formule bij de zalving van de borst een kleine afwijking t o v.
de formules bij de zalvingen van de andere zintuigen Wordt bij alle zintuigen gezegd " . indulgeat
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Het Manuale Pastorum van Den Bosch (1572) geeft in de kring van ZuidNederlandse ritualia een geheel afwijkende formule voor de zalving van de borst
en dit vraagt om een nadere toelichting. Ze luidt: "Ungo pectus tuum + de oleo
sancto, in nomine Patris et Filli et Spiritus Sancti, obsecrans misericordiam
ipsius unius Dei, ac domini nostri, ut fugatis omnibus doloribus et incommoditatibus universis per huius virtutum mysterii divinae miserationis gratiam te
adeptum (tam) esse gaudeas. Per Christum Dominum etc."93 De formule is in
de indicatieve vorm, "ungo pectus tuum...", een kenmerk van de zalvingsrituelen
van het tweede type.94 Het afwijkende van deze zalvingsformule voor de borst
in het Bossche pastoorsboekje is het gegeven dat voor de zalving van de andere
zintuigen in dit manuale de formule gebruikt wordt: "Per istam santam unctionem ...etc", de formule dus volgens het derde type zalvingsrituelen. Bekend is
dat de formule van het tweede type zalvingsntuelen oorspronkelijk voor de
eerste maal voorkomt in het tiende eeuwse Pontificale Romano Germanicum. De
formule bij de zalving van de borst in dat pontificale luidt: "Ad Pectus: Unguo
pectus tuum de oleo sanctificato, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut
hac unctione protectus fortiter certare valeas adversus aerias catervas. Per."95
Het is deze formule bij de zalving van de borst die in de laat-middeleeuwse
zalvingsrituelen regelmatig terugkeert.96 In deze middeleeuwse ordines wordt
deze zalving van de borst in de versie van het pontificale Romano Germanicum
aangetroffen in Ordo XV en XXVIII volgens de editie van Mariene.97 Een iets
gewijzigde versie, alleen de beginwoorden verschillen: "Ungo pectus tuum de
oleo sancto..." i.p.v.: "Ungo pectus tuum de oleo sanctificato...", heeft in de
middeleeuwse ordines een brede verspreiding gekend. In de editie van Marlene
kennen 7 Ordines deze zalvingsformule: Ordo XII - XVII - XX - XXI - XXII
- XXIV en XXVI.98 Tweemaal komt een variant voor van deze versie. Ordo

93
94
95
96

97
98

100

Ubi Deus " bij de zalving van de borst 7egt men " indulgeal tibi Dominus " Pastorale van
Mechelen, ed 1589. pag 89 e ν
Manuale van Den Bosch, 1572 pag 65-66
Zie A Chavasse. Prières pour les malades pag 602
Zie С Vogel - R Elze Le Pontifical Romano-Germanique pag 261
Zie E Marlene De Antiquis Ecclesiae Ritibus Libn Tomus I, pag 842-982 De Uncione Infirmoram Het njke liturgische materiaal van Marlene is door twee recente publikalies voor de liturgiehistonci gemakkelijker toegankelijk gemaakt A Mainmort, La documentation liturgique de Dom
Edmond Marlene, geeft een nauwkeurige beschrijving van de historische bronnen die Marlene
gebruikt heeft voor zijn publikatie В Darragon, Repertoire bevat alle gebedsteksten van de door
Marlene gepubliceerde ordines
Ordo XV, Marlene, о с , pag 897-907, В Darragon, о с , pag 93-95, formule η 3281, Ordo ХХ Ш,
Marlene, о с , pag 950-953, В Darragon, о с , pag 107-108, formule η 3775
Ordo XII, E Marlene, о с . pag 880-883, В Darragon, о с , pag 90. formulier η 3117, Ordo XVII,
E Marlene, o c , pag 910-918, В Darragon, o c . pag 97-98, formulier η 3399, Ordo XX.
E Marlene, o c , pag 923-925, В Darragon, o c , pag 99-100, formulier η 3469, Ordo XXI,
E Marlene, о с , pag 925-926, Β Darragon, о с . pag 100. formulier η 3491, Ordo XXII, E Marlene,
oc,pag 927-931, В Darragon. о e , pag 101-102, formulier η 3542. Ordo XXIV, E Marlene, о с ,

I en XIX lezen: "Ungo pectora tua de oleo sancto..." i.p.v.: "Ungo pectus tuum
de oleo sancto...".99 Tenslotte kent de editie van Marlene één Ordo die de
zalvingsformule van de borst kent in de versie van het Manuale van Den Bosch,
Ordo XXXI.100 Martène heeft deze Ordo XXXI overgenomen uit het Rituale
van Luik uit 1553, één van de weinige gedrukte bronnen die hij opneemt in zijn
verzameling Ordines. De parallel tussen het Bossche Manuale en Luikse Rituale
is voor de zalvingsliturgie nog sterker dan alleen maar deze ene zalvingsformule. Ook in dat Rituale van Luik staan alle zalvingsformules van de zintuigen
in de deprecatieve vorm van het derde type zalvingsliturgie: "Per istam unctionem...".101 In geen van de vele ordines die Martène publiceert hebben we dit
gegeven aangetroffen. Dit wekt het vermoeden dat de Bossche zalvingsliturgie
van 1572 onder sterke invloed heeft gestaan van de Luikse traditie.
Na de laatste zalving kennen zowel het Bossche Manuale als het Pastorale van
Mechelen een korte formulering waarin de betekenis van de zalvingen nogmaals
worden uitgedrukt. Het Rituale Romanum en het Rituale Contractum geven deze
korte formulering op deze plaats niet. In het Manuale Pastorum van Den Bosch
luidt de formule; "In nomine Patris et Filli et Spiritus Sancii, sit tibi unctio olei
santificati ad purificationem mentis et corporis et ad munimen et defensionem
contra iacula immundorum spirituum. Amen".102Genezing van geest en lichaam staan genoemd naast weerstand tegen de listen van de boze geesten. Het
Pastorale van Mechelen heeft een gelijkluidende formulering.103
3.3.2.4 De afsluitende gebeden na de zalvingen
De zalvingsliturgie wordt in het Rituale Romanum en het Rituale Contractum op
dezelfde wijze afgesloten met een drietal gebeden: "Domine Deus, qui per
apostolum tuum Jacobum...", "Réspice quaesumus Domine famulum tuum in
infimutate sui corporis...", en "Domine sánete Pater omnipotens, aeteme
deus...".104 In het Iste gebed wordt, met een citaat uit de brief van Jacobus 5,
14-15, gewezen op de genezende kracht van de zalvingen. Oorspronkelijk
fungeerde dit gebed dan ook als openingsgebed bij de zalvingsliturgie. Deze
plaats heeft het gebed nog in het Pontificale Romanum Germanico uit de tiende
eeuw.105 Voor de patient wordt gebeden, dat de genezende kracht van de
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pag 934-939, В Darragon, о с , pag 103-104, formulier η 3651, Ordo XXVI, E Mariene, о с , pag
946-949, В Dairagon. о с . pag 106. formulier η 3709
Ordo I, E Marlene, o c , pag 841-845, В Darragon, о с , pag 82, foraiulier η 2811, Ordo XIX,
E Martène, о с , pag 920-923, В Darragon о с , pag 98-99, formulier η 3445
Ordo XXXI, E Martène, о с , pag 957-959, Β Darragon, о с , pag 109-110, formulier η 31
В Darragon, о с , nn 3845 t m 3848, en nn 3850 t m 3851
Manuale van Den Bosch, 1572, pag 67
Paslorale van Mechelen, ed 1589, pag 90
Rituale Romaum, ed Plantijn, 1617, oc , pag 82-83 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 93.
Zie A Chavasse, Prières pour les malades pag 606
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zalvingen hem/haar zal genezen naar lichaam en geest en dat hij/zij weer haar
oude taak in de wereld kan opnemen.106 Het tweede en derde slotgebed na de
zalvingsliturgie hebben dezelfde strekking als het 1ste slotgebed. Beide gebeden
zijn opgenomen in het Supplement op het Hadrianum; het gebed: "Réspice
quaesumus Domine famulum tuum ..." onder de reeks gebeden bij gelegenheid
van een ziekenbezoek107, het gebed "Domme sánete Pater omnipotens aeteme
Deus..." als gebed met het opschrift "Gebed tot hervinden van de gezondheid".108 Deze beide gebeden spreken dan ook uitdrukkelijk over het hervinden van de gezondheid als belangrijke doelstelling van de zalvingen. Het sterkst
wordt dit verwoord in het laatste gebed. "Bevrijd uw dienaar van zijn lijden en
schenk hem weer de gezondheid. Richt hem op door de kracht van uw rechterhand, versterk hem met uw kracht, neem hem onder uw bescherming en schenk
hem terug aan uw heilige Kerk."109 Het is deze sterke benadrukking van het
hervinden van de gezondheid die in schril contrast staat met de gegroeide
praktijk van de ziekenzalving in de late Middeleeuwen. Het verplaatsen van de
ziekenzalving van ziekenliturgie naar stervensliturgie heeft niet tot gevolg gehad
dat men voor de afsluitende gebeden gezocht heeft naar een herformulering.
Overgeërfd van de vroege Middeleeuwen blijft men bidden en smeken voor een
hervinden van de gezondheid. Dat de hervormers van de Duitse Verlichting
precies in de afsluitende gebeden van de ziekenzalving gezocht hebben naar
oplossingen, die aansluiten bij hun opvatting van de zalvingsliturgie, spreekt
voor zich. Ook de hervormers, die de genoemde drie gebeden handhaven,
hebben in hun bijgevoegde vertalingen gestreefd naar aanpassingen aan de reële
situatie waarin de patient zich bevindt.110 Wanneer in het begin van de jaren
dertig van deze eeuw een tweetalig rituale wordt uitgegeven voor het bisdom
Speyer, dan worden deze drie slotgebeden voorafgegaan door een nieuwe
rubriek, die alleen in het Latijn is afgedrukt. In vertaling luidt de rubriek:
"Wanneer er helemaal geen hoop op genezing is, wanneer in tegendeel de zieke
zelf het hervinden van de gezondheid geenszins verlangt, maar veeleer de dood
verwacht als een verlossing, dan kunnen deze gebeden, waarin steeds gesproken
wordt van een verlangen naar gezondheid, beter in het Latijn uitgesproken
worden".111 De liturgieopvatting van deze rubriek spreekt boekdelen. Wanneer

106 Rituale Conlractum. Teksledilie pag 93 " plenamque internis et exlenus sanilalem misencorditer
redde, ut ope misencordiae luae restitutus, ad pristina reparetur officia"
107 Le sacramentaire Grégorien, ed Deshusses, η 1387
108 J Deshusses Le Sacramentiare Grégorien, η 1395 Oratio pro reddita sanitate
109 Rituale Contractum, Teksteditie pag 93 " ut famulum tuum ab aegntudine liberatimi, et sanitate
donatum, dextera tua engas, virtute confirmes, potestate tueans. atque Ecclesiae tuae sanctae, cum
omni desiderata prospentate restituas"
110 Zie В Kranemann, Die Krankensalbung pag 266-283 Abschließende Orationen
111 Appendix ad novam editionem typicam Ritualis Romani pro dioecesi Spirensi, Ratisbonae 1932,
pag 88 "Si nulla omnino spes convalescendi adest, immo si aegrotus sanitatem nullo modo
desiderai, sed magis mortem quasi redemptionem exspeetat, hae sequentes orationes, in quibus
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het niet zinvol is een gebed te zeggen in de volkstaal doe het dan maar in het
latijn. De liturgievernieuwing had nog een zeer lange weg te gaan.
Het Rituale Romanum en het Rituale Contractum beëindigen de zalvingshturgie
met de aanwijzing dat de priester enkele opwekkende woorden kan richten aan
de zieke, en dat hij een kruisbeeld achterlaat om hem in de laatste fase van zijn
leven een object van verering ter hand te stellen.
Het slotritueel van de zalingsliturgie in de Zuid-Nederlandse ritualia is van een
geheel andere aard. Het feit dat de zieke een kruisbeeld ter verering wordt
voorgehouden is in deze Zuid-Nederlandse ritualia uitgebouwd tot een aparte
rituele handeling omringd met gebeden en zegeningen.
In het pastorale van Mechelen bidt de priester een eerste slotgebed waarin op
een reële wijze rekening wordt gehouden met de slechte gezondheid van de
zieke. Hij spreekt uit dat door deze zalving de zieke de lasten van de ziekte met
gelijkmoedigheid weet te dragen."2 Het tweede gebed: "Virtutem caelestium
Deus", dat reeds in het Hadnanum opgenomen is onder de reeks gebeden bij
gelegenheid van een ziekenbezoek"3, legt weer meer de nadruk op de genezende werking van de ziekenzalving. "Moge de zieke, nadat de zwakheden
verdreven zijn, en de krachten hersteld, door de genezende werking van uw
heilige naam weer de gezondheid hervinden".114 Na dit gebed wordt de zieke
een kruisbeeld ter verering getoond terwijl de priester het openingsgebed bidt uit
de eucharistieviering van de woensdag uit de Goede Week volgens de traditie
van het Hadnanum."5 Deze verering van het kruisbeeld wordt in de ntus van
Mechelen gevolgd door het gebed: "Deus humani generis bemgnissime condi-
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semper sermo est de recuperanda sanitate, opportumus lingua latina recitentur" Zie verder A Moos,
"Krankensalbung" oder "Letzte Ölung'"' pag 805
Pastorale van Mechelen, 1589, pag 91 "Unxi te oleo sanctificato, invocato nomine ipsius qui olim
Sacerdotes, Reges et Prophelas, olei inunclione consecran voluit, obsecrans inmensam clemenüam
tuam eius, ut det tibi secundum divitias glonae suae, vulute corroboran per spinlum eius in intenon
homme ut oleo exultationis eius misencorditer perfusus, morbi molestiam aequo animo feras, et in
chántate radicatus et fundatus, cum onubus Sanctis comprehendas supereminentem scientiae
chantatem Jesu Chnsü Domini nostn, qui vivit et regnai Deus in saecula saeculomm Amen"
J Deshusses Le Sacramentaire Grégorien, η 1390 Het Hadnanum heeft dit gebed uit de gelasiaanse
traditie overgenomen waar het het opschnfl heeft "Oratio super infirmum in domo" Zie Liber
Sacramenlomm Romanae Aecclesiae ordinis anni circuii ed Mohlberg - Eizenhofer - Siffrin, η 1537
"...ut fugatis infirmitatibus et vinbus receplis, per nomen sanctum luum instauralum prolinus
percipiat sanitatem" Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 91
J Deshusses, Le Sacramentaire Grégonen. η 324 "Deus. qui pro nobis filium tuum crucis
patibulum subire volui sii, ut inimici a nobis expelieres polestatem, concede nobis famulis tuis, ut
resurrecüoms gratiam consequamur Per Dominum" In het Missaal van Tente (1570) vormt dit
gebed nog steeds de openingsoratie van de euchanstievienng van Woensdag in de Goede Week De
slotregel in het pastorale van Mechelen is aangepast aan de nieuwe ntuele kerntekst van het gebed
en luidt " concede huic famulo tuo (famulae tuae) ut et patientiae ipsius habere documenta, et
resurrecüoms consortia mereatur Per" Paslorale van Mechelen, ed 1589, pag 91-92
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tor...", uit het Supplement op het Hadrianum"6 en in dat Supplement behoort
het tot de reeks gebeden van de boeteliturgie op Witte Donderdag. Daar wijst
ook de formulering van het gebed op. Gebeden wordt voor de bekering van de
medegelovige opdat de kerk geen schade lijdt in een van haar leden en opdat de
vijand zich niet moge verheugen over de schade, die hij de gemeente heeft
toegebracht.117 Het ritueel van de zalvingen eindigt in het Pastorale van
Mechelen met een zeer expressieve zegeningshandeling, vergezeld van een lange
en zeer uitdrukkelijke zegeningsformule. De zieke wordt gezegend met de ampul
met heilige olie, terwijl de priester de lange zegeningsformuleuitspreekt; "Benedicat + tibi Dominus, et custodial te. Amen. Ostendat Dominus + faciem suam
tibi, et misereatur tui. Amen. Convertat Dominus + vultum suum ad te, et det
tibi pacem. Amen. Dominus Jesus Christus apud te sit, ut te defendat +, intra te
sit, ut te reficiat +, circa te sit, ut te conservet +, ante te sit, ut te deducat +,
post te sit, ut te confortet +, super te sit, ut te undique munitum in miserationibus coronet et bene + dicat: qui in Trinitate perfecta vivit et regnat in saecula
saeculomm. Amen. Benedictio + Dei Patris, et Filii et Spiritus Sancii, descendat
super te et mancai semper. Amen".118
Deze zegeningen zijn van een respectabele ouderdom. De eerste zegening:
"Benedicat tibi Dominus.... et det tibi pacem", komt reeds voor in het sacramentarium van Celione, achtste eeuw.1", maar in deze oudste bron wordt nog
geen direct verband gelegd met de ziekenliturgie. De zegening staat in een reeks
met als algemene titel: "Benedictiones episcopales super populum". In de
twaalfde eeuw plaats het kloosterrituale van Biburg deze zegening binnen de
contekst van de ziekenzalving.120 De tweede zegening: "Dominus Jesus
Christus apud te sit...vivit et regnat in saecula saeculorum", is van iets jongere
datum. Zij wordt voor de eerste maal aangetroffen in het Sacramentarium van
Nevers, elfde eeuw121 en staat in die bron reeds in de kontekst van de ziekenliturgie. In het kloosterrituale van Biburg volgt deze zegening dan ook onmiddellijk op de eerste zegening van het Pastorale van Mechelen.122 In tegenstelling tot het eenvoudige slot van de ziekenzalving in het Rituale Romanum en
het Rituale Contractum heeft het Pastorale van Mechelen een uitgebreide

116 J. Deshusses, Le sacramenlaire Grégorien, η 1385
117 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 92 ". ne Ecclesia lúa aliqua sui corpons portione vastelur,
ne grex tuus delnmenlum suslineat. ne de familiae (uae damno immicus exultel. ".
118 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 92-93
119 A. Dumas, Liber Sacramentoram Gellonensis, n. 1981.
120 Zie W. v. Aix: Das Klostemluale von Biburg η. 307 Voor verdere historische documentatie van
deze zegening zie: E Moelier, Corpus Benedictionum Pontificalium, η 144
121 Voor deze historische documentatie 7ie: E.Moeller, Corpus Benedictionum Pontificalium, n. 1271.
122 Zie: W.v.Arx, Die Kosterrituale von Biburg. η 308 E.Moeller neemt onder n. 1271 hel klooster
rituale van Biburg niet op als vindplaats van deze zegening.
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afsluiting van de ziekenliturgie bewaard, waarin op een expressieve wijze een
toch emotioneel geladen viering waardig wordt afgesloten.
De afsluiting van de ziekenliturgie in het Manuale Pastonim van Den Bosch
(1572) is weer van een iets andere kleur dan in het Pastorale van Mechelen. In
het Bosche Manuale wordt de ziekenliturgie niet afgesloten met een aantal
slotgebeden of met een verering van het kruisbeeld, maar wordt de priester een
aantal zegenigsformules aangeboden waaruit hij naar eigen inzicht kan kiezen.
De formulering van het Manuale van Den Bosch is aldus: "Deinde sacerdos,
assumpto rursus vásculo olei sacri, dicat sequentem benedictionem.
Benedicat te Deus + Pater. Resp. Amen.
Sanet te Dei + filius. Resp. Amen.
Corpus tuum custodiat. Animam tuam salvet. Cor tuum irradiet. Sensum tuum
dirigat et ad supemam patriam perducat ibique secum te regnare faciat. Per
aetema saecula saeculorum. Resp. Amen.
Alia Benedictio.
Benedicat + te Deus Pater, qui in principio cuneta creatur. Amen.
Benedicat + te Dei filius, qui de supemis sedibus pro nobis salvator descendit.
Amen.
Benedicat + te Spiritus sanctus, qui in similitudine columbae in ilumine Jordanie
requievit in Christo. Ipseque te in Trinitate sanctificet, quem omnes gentes
exspectant venturum ad iudicium. Qui cum Pâtre, etc.
Alia Benedictio.
Benedictio Dei + Patris omnipotentis, et Filii, et Spiritus Sancii, descendat super
te en maneat semper. Resp. Amen.
Alia Benedictio.
Benedicat et custodiat te divina maiestas, Pater + et Filius et Spiritus Sanctus.
Resp. Amen".123
In de versie van het Bossche Manuale heeft de priester de keuze uit een viertal
zegeningsformules. Vooreerst is het goed op te merken dat in precies dezelfde
formulering de zalvingsliturgie wordt beëindigd in het Rituale van Luik uit
1553124, een reden te meer om voor de ziekenliturgie van Den Bosch te
denken aan een beïnvloeding vanuit het Luikse diocees. Maar de ouderdom van
deze zegeningen reikt veel verder terug naar de bronnen van de Westerse
liturgie. De eerste zegening: "Benedicat te deus Pater. Sanet te Dei Filius...
secum te regnare faciat", komt reeds voor het in het z.g. Philipps Sacramentarium, achtste eeuw125 en het Sacramentarium van Gellone126, maar in beide
sacramentaria heeft de zegening nog niet de kontekst van de ziekenliturgie. In

123 Manuale Pastonim van den Bosch, 1572, pag. 67-68.
124 Zie E.Martène, De Antiquis Ecclesiae Rilibus pag. 959; B. Darragon , Répertoire, pag. 110,
formulieren nn. 3853 t.m. 3S56.
125 O.Heiming, Liber Sacramenlomm Augustodunensis, n. 1327.
126 A.Dumas, Liber Sacranientorum Gellonensis, n. 1985a.
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het kloostenituale van Biburg, twaalfde eeuw,127 wordt deze zegening plaats
toegewezen binnen de zalvingsliturgie. De tweede zegening is van jongere
datum. We treffen deze voor de eerste maal aan in het Sacramentarium van
Nevers, elfde eeuw128, en ook deze zegening wordt in de reeks zegeningen op
het einde van de zalvingsliturgie van het kloostenituale van Biburg opgeno
men129. De derde en vierde zegening van het Bossche Manuale zijn van zo'n
algemene strekking dat ze in bijna alle rituelen van de late Middeleeuwen zijn
opgenomen. Zij behoren tot de kategorie: "benedictiones ad omnia" - in alle
omstandigheden te gebruiken. Ook het Manuale van Den Bosch kent op een
eigen expressieve wijze een afsluiting van de ziekenliturgie, die blijkens de
historische documentatie kan terugzien op een rijk en lang verleden. Het is voor
het Rituale Romanum en het Rituale Contractum dan toch opvallend dat, in
vergelijking met de andere regionale ritualia, niet gekozen is voor een meer
symbolisch gevulde afsluiting van de zalvingsliturgie, maar dat men is blijven
vasthouden aan de evenzeer vanuit de traditie overgeleverde gebeden, waarin
meer met woorden ingespeeld wordt op de genezing van de zieke. Een zege
ningsgebaar op het einde van de zalvingsliturgie kent het Romeinse en Neder
landse rituale niet.
In de eerste tien edities van het Nederlandse rituale wordt de zalvingsliturgie
afgesloten met een reeks gebeden onder de titel: "Drie vrome en nuttige gebe
den, met driemaal Onze Vader en Wees Gegroet, te zeggen op het moment van
sterven".130 Op het eerste gezicht lijkt dit op een eigen afsluiting van de
ziekenliturgie, waardoor dit Nederlandse rituale zich zou onderscheiden van de
andere ritualia. Niets is echter minder waar. Deze drie gebeden vormen in het
Rituale Romanum van 1614 de afsluiting van de stervensbegeleiding.131
Wanneer in de tiende editie van het Rituale Contractum (1726) deze gebeds
dienst op het moment van sterven in het Nederlandse rituale wordt opgenomen,
verdwijnen vanaf die editie tien de drie gebeden als slot van de ziekenzalving,
maar worden, zoals in het Romeinse model, opgenomen als slot van de genoem
de gebedsdienst.132 Dat het Nederlandse rituale deze drie gebeden in haar
eerste negen edities opneemt als slot van de ziekenzalving zegt natuurlijk wel

127
128
129
130
131

W ν Am, Das Klostemluale von Biburg. η 306
E Moeller, Corpus Benedictionum Ponlificalium, η 140. resp η 341
W ν Am, Das Klostemluale von Biburg. η 305
Rituale Contractum, Teksteditie, formulier 22, pag 96-97
Rituale Romanum, ed Planüjn 1617, pag 118-140 Ordo Commendatioms animae Deze eindigt met
de dne genoemde gebeden. Rituale Romanum. ed Planüjn 1617 pag 138-140
132 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier 26 Ordo Commendatioms Animae, pag 101-104.
Formulier 27 Tres piae et utiles morientibus orationes, cum tnbus Pater noster et tnbus Ave Mana,
in agone mortis recitandae, pag 104 In de 18 edities van het Rituale Contractum komen deze reeks
gebeden dus op twee verschillende plaatsen voor als slot van de ziekenzalving (ed 1 t m. 9) en als
slot van de commendano animae (ed 10 t m 18) Om deze reden zijn in beide gevallen deze dne
gebeden met een apart formuliemummer in de teksteditie opgenomen
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iets over de houding van dit rituale ten opzichte van de zalvingen. Voor het
Nederlandse rituale zijn de zalvingen tekenen dat het einde van het leven nadert
en zonder enige schroom neemt men elementen op uit de stervensbegeleiding.
De ouderdom van deze trits van drie gebeden is noch relatief jong. Ze komen
voor de eerste maal voor in het Rituale Romanum van 1614.133

3.4 Het Ziekenbezoek
Naast viaticum en ziekenzalving onderscheidt het Rituale Romanum en het
Rituale Contractum zich van de regionale ritualia uit de Zuidelijke Nederlanden
door het feit dat deze beide ritualia een uitgebreide voorziening kennen voor het
ziekenbezoek. Het Manuale Pastorum van den Bosch(1572) heeft hiervoor geen
enkele voorziening, het Pastorale van Mechelen (1589) geeft alleen een aanwijzing voor het viaticum in het kader van de communieuitreiking buiten de
kontekst van een eucharistieviering.134 Het Mechelse Pastorale kent wel
uitgebreide aanwijzingen voor de stervensbegeleiding, maar dit komt ter sprake
bij de volgende paragraaf.
3.4.1 De pastorale adviezen voor het ziekenbezoek
Zowel het Rituale Romanum als het Rituale Contractum laten de gebedsdienst
bij gelegenheid van een ziekenbezoek voorafgaan door een uitgebreide inleiding.
Hoewel het Rituale Contractum een andere titel meegeeft aan deze pastorale
regels is de versie van het Nederlandse rituale op een kleine uitzondering na
identiek aan die van het Rituale Romanum.135 De teneur van deze inleiding is
uitdrukkelijk van pastorale aard. De priester wordt gewezen op de bijzondere
aandacht en zorg die hij aan de dag dient te leggen voor de zieken. Wanneer
deze kategorie van gelovigen in een krisissituatie komt dient hij aan hun
geestelijk welzijn bijzondere zorg te besteden. De pastoor wordt aangeraden
voor die gelegenheden een reeks van spirituele opwekkingen bij de hand te
hebben opdat hij de zieke kan opwekken om de ongemakken van zijn ziekte te
zien als een weg om geduldig zijn leven over te geven in de handen van

133 Zie RKaczynski, Die Sterbe- und Begrabnisliturgie pag 215 " die 'Commendatio Animae'
abschließende 'Tres piae et utiles monenlibus orationes' . sind erstmals im Rituale Romanum 1614
erschienen"
134 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 61-67' Modus admimstrandi infirmi venerabile Sacramentum
Euchanstiae
135 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 101-104 De Visitatione et Cura Infirmorum Rituale
Contractum, Teksteditie, formulier η 23. pag 97-98 Regulae circa Visitationen! et Curam
Infirmorum
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God.' In deze pastorale inleiding is wel opvallend dat er grote aandacht
wordt besteed aan de bescherming van de patient tegen alle adviezen van medici
en vrienden of familieleden, die kennelijk willen teruggrijpen op praktijken die
niet in overeenstemming zijn met de leer van de kerk.137 Dit wantrouwen
tegen praktijken van de medische wereld kleurt de tekst van het Romeinse en
Nederlandse rituale zeer uitdrukkelijk. Wanneer dan ook in het begin van de
jaren twintig van de deze eeuw een herziene editie verschijnt van het Rituale
Romanum, naar aanleiding van de publikatie van het Codex Iuris Canonici
(1917), verdwijnt dit wantrouwen tegenover de medische wereld uit het Rituale
Romanum.138 Afgezien van dit wantrouwen tegenover de medische wereld,
worden deze pastorale adviezen voor het ziekenbezoek door de auteurs gezien
als wijze raadgevingen aan de priesters. Met name de aandacht, die besteed
wordt aan de spirituele begeleiding van de patiënten, vraagt om zorgvuldige
aandacht bij de priesters.139
Gezien het feit dat deze pastorale adviezen vooral van spirituele aard zijn, heeft
het Rituale Contractum, op een kleine uitzondering na, geen enkele tekstwijziging aangebracht in de versie van het Romeinse Rituale. De uitzondering
betreft nu juist die passage uit het Rituale Romanum, waarin aangegeven wordt
dat in grote parochies en bij veel zieken, de pastoor een gedeelte van deze
pastorale taak kan overdragen aan collega priesters of zelfs aan leken.140 Het
is begrijpelijk voor het Rituale Contractum dat het beroep op collega priesters
voor deze pastorale zorg niet wordt overgenomen, gezien de bijzondere situatie

136 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 97 "Accédât autem ad aegrotum ita paralus, ut in promptu
habeat argumenta ad persuadendum apta ас praesertim sanclomm exempla, quae plunmum valent;
quibus eum in Domino consoletur, excitet, ac recrea! Horteturque ut omnem spem suam in Deo
ponat, peccatomm suorum poenileat, divinam misendordiam imploret, et infïrmitatis poenas,
tamquam paternam Dei Visitationen!, partienter ferat, et ad salutem suam provenisse credat, ut vitam
moresque suos melius instituât"
137 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 97-98 " ac si opus fuenl, tam infirmo, quam ejus familianbus, vel propinquis in memonam revocel, quod Laterams Concilii, ac plunmum summorum
Pontificum decretis cavetur sub gravibus poems, ne medici ullrae lertiam vicem aegrolis visitent, nisi
pnus ipsis certo constet, illos confessionis Sacamenlo nie expíalos esse Illud praelerea diligenter
servan curabit, ne quis pro corporali salute aliquid aegrolo suadeat. vel adhibeat. quod in delnmenlum animae convertatur"
138 Zie Rituale Romanum, ed Desclée et Socn. Pansus 1926. pag 147 De geciteerde passage van
voetnoot 137 " ас si opus fuent l m
nie expíalos esse" ontbreekt
139 AChavasse, Pnères pour les malades, pag 611 "Ces directives définissent avec une ampleur
inusitée et une attentive délicatesse, la conduite du pasteur à l'égard des malades, les moyens
pratiques d'assurer efficacement cette importante fonction, et les onenlations spirituelles de cette
visite essentiellement pastorale"
140 Rituale Romanum, ed Planlijn 1617, pag 101 "Quod si Parochus legitime impeditus, infirmomm,
ut quando plures sunt, visitation! interdum vacare non potest, id praestandum curabit per abos
sacerdotes, si quos habet in Parochia sua, aut saltern per laicos homines píos, et Christiana chántate
praeditos".
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van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. Opvallend voor het Rituale
Contractum is wel dat, met het wegvallen van deze passage uit het Rituale
Romanum, ook niets meer gezegd wordt over de mogelijkheid dat lekengelo
vigen deze dienst aan hun zieke medegelovigen kunnen overnemen van hun
pastoor.
3.4.2 De gebedsdienst tijdens het Ziekenbezoek
Na de pastorale regels voor het ziekenbezoek kent het Rituale Romanum
onmiddellijk daaropvolgend, zonder aparte titelaanduiding, een gebeds
dienst.141 Het Rituale Contractum kent in haar negen eerste edities als apart
onderdeel op het einde een reeks van drie keuzegebeden bij gelegenheid van het
ziekenbezoek.142 Wanneer de tiende editie van het Rituale Contractum (1726)
het aanwezige materiaal uit de voorgaande edities in een andere volgorde
weergeeft143, worden deze gebeden geplaatst onmiddellijk na de pastorale
regels voor het ziekenbezoek.144 In deze gebedsdienst bij gelegenheid van een
ziekenbezoek brengt het Rituale Contractum een zeer drastische inkorting aan
ten opzichte van het model uit het Rituale Romanum. Uit de hiernavolgende
tekstvergelijking zal blijken dat het Nederlandse rituale slechts enkele onder
delen van de Romeinse gebedsdienst heeft behouden. In de vergelijkingstabel
worden voor het Rituale Romanum alle rubrieken voluit weergegeven, de
gebedsteksten en lezingen die ontbreken in het Rituale Contractum worden,
omwille van de lengte, slechts in afkorting aangegeven.145
Rituale Romanum.
Sequentes orationes omnes, vel ex
parte, prout tempus et aegrotum conditio feret, arbitrio Sacerdotis dici vel
omitti possunt.
Sacerdos igitur infirmi cubiculum
ingressus, primum dicat:
Pax huic domui.
Resp. Et omnibus habitantibus in ea
Mox infirmum et lectum eius, et
cubiculum aspergat Aqua benedicta
dicens Antiphonam: Asperges me

Rituale Contractum.
Sequentes Orationes in Visitatione
Infirmorum
arbitrio Sacerdotis dici
possunt.

141 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617. pag 104-115
142 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 50, pag 124 "Sequentes Orationes in Visitatione
infirmorum arbitrio Sacerdotis dici possum"
143 Zie F X Spiertz, Het Rituale Contractum, hoofdstuk II, par 4, De veranderingen in de kemeditie van
1726, pag 32-33
144 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 24, pag 99
145 Zie voor de volledige tekst Rituale Romanum, ed Plantijn 1617. pag 104-115
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Domine, etc.
Deinde erga infirmum officium suum
praestet. Quo praestito, vel antequam
discedat, dicere potent supra infirmum aliquem psalmum ex quattuor
prioribus Poenitentialibus, vel Psalmum 90, Qui habitat in adiutorìo, etc.
cum Gloria Patri in fine. Postea dicat:
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison. Pater noster, etc.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Vers. Dominus vobiscum
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Deus, cui proprium est...
clementer absolvat.
Deus infirmitatis humanae...
representar! mereatur.
Concede hunc famulum tuum...
aetema perfrui laetitia.
Benedictio Dei omnipotentis Patris +
et Filii, et Spiritus sancii, descendat
super te, et maneat semper.
Resp. Amen.
Deinde aspergat eum Aqua benedicta.
Qui sequuntur Psalmi, et Evangelia,
cum Precibus, pro temporis etiam opportunitate, et aegrotantium pio desiderio, Sacerdotis arbitrio dici poterunt.
Psalm.6.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Vers. Sequentia sancii Evangelii
secundum Mattheum.
Resp. Gloria tibi Domine.
Dum Sacerdos dicit: Sequentia sancti,
etc, faciat signum crucis de more
super se in fronte, ore, et in pectore,
similiter super infirmum, si fuerit
masculus, et is ob infiimitatem non
potest se signare.
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Si autem fuerit femina, dum Sacerdos
se signât, ilia per semepipsam in locis
praedictis se signet, si potest; si vero
non potest, alia mulier earn signet, et
hoc idem in sequentibus Evangeliis
servetur.
Mattheus 8, 5-13
(Genezing v.d. knecht v.d. officier).
Oremus.
Omnipotens sempiterne deus, salus
aetema credentium,...
in Ecclesia tua referat actiones.
Psalmus 15.
Vers. Dominus vobiscum.
Marcus 16, 14-18.
(De tekenen waaraan de gelovigen te
herkennen zijn).
Oremus.
Virtutem caelestium Deus, qui ab
humanis corporibus omnem languorem, et omnem infirmitatem praecepti
tui potestate depellis, adesto propitius
huic famulo tuo N. ut fugatis infirmitatibus, et viribus receptis, nomen
sanctum tuum, instaurata protinus
sanitate, benedicat. Per Christum
Dominum nostrum.
Psalmus 19.
Vers. Dominus vobiscum.
Lucas 4, 38-40.
(Genezing van de schoonmoeder van
Petrus).
Oremus.
Domine sánete. Pater omnipotens,
aeteme Deus, qui fragilitatem humarme conditionis, infusa virtutis tuae
dignatione, confirmas, ut salutaribus
remediis pietatis tuae corpora nostra
et mentes vegetentur: super hunc
famulum tuum propitius intende, ut
omni necessitate софогае infirmitatis

Oremus.
Virtutem caelestium Deus, qui ab
humanis corporibus omnem lanquorem, et omnem infirmitatem praecepti
tui potestate depellis, adesto propitius
huic (famulo tuo) (fámula tua) N. ut
fugatis infirmitatibus, et viribus receptis, nomen sanctum tuum, instaurata protinus sanitate, benedicat. Per
Christum Dominum nostrum.

Oremus.
Domine sánete. Pater omnipotens,
aeteme Deus, qui fragilitatem humanae conditionis, infusa virtutis tuae
dignatione, confirmas, ut salutaribus
remediis pietatis tuae corpora nostra
et mentes vegetentur: super (hunc
famulum tuum) (hanc famulam tuam)
propitius intende, ut omni necessitate
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exclusa, gratia in eo pristina sanitatis
perfecte reparetur. Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Psalmus 85.
Joannis 5, 1-14.
(Genezing van de lamme van Bezeta).
Oremus.
Réspice Domine....
tua medicina salvatum. Per Christum.
Psalmus 90.
Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem famuli tui propitius réspice,
atque ad protegendum eum dexteram
tuae majestatis extende. Per Christum
Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Completa Oratione ultima, Sacerdos
imponat dexteram manum super caput
infirmi, et dicat:
Super aegros manus imponent, et
bene habebunt. Jesus Mariae filius,
mundi salus, et Dominus, meritis et
intercessione sanctorum Apostulorum
suorum Petri et Pauli, et omnium
Sanctorum, sit tibi Clemens et propitius. Amen.
Postea dicat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Initium sancti Evangelii secundum
loannem.
Resp. Gloria tibi Domine.
Ioannis 1, 1-14.
(Proloog van het Jahannesevangelie).
Postea benedicens infirmum subiungat, dicens:
Benedictio Dei omnipotentis Patris +
et Filii et Spiritus Sancti, descendat
super te, et maneat semper.
Resp. Amen.
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corporae infirmitatis exclusa, gratia in
(eo) (ea) pristina sanitatis reparetur.
Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.

Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem (famuli tui) (famulae tuae)
propitius réspice, atque ad (protegendum eum) (protegendam earn) dexteram tuae majestatis extende. Per
Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.

Postea benedicens infirmum, subjungat dicens:
Benedictio Dei omnipotentis Patris +
et Filii, et Spiritus Sancti, descendat
super te, et maneat semper.
Resp. Amen.

Deinde aspergat eum Aqua benedicta.
Si fuerint plures infirmi in eodem
cubiculo vel loco, Preces et Orationes, praedictae dicantur super eos in
numero plurali.
Quae omnia edam poterunt arbitrio
Sacerdotis breviora
fieri.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 104-115.
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146 Zie A Chavasse, Pnères pour les malades pag 610 "La série des cinq psaumes, qui jalonnent
cérémonie. ,ne se retrouve telle quelle en aucun des témoins que nous avons étudiés
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gallicane, ait été remanié et complété à Rome"
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Contractum opgenomen. Ze heeft vermoedelijk het ongenoegen van
e pastores opgewekt, omdat ze niet voldeed aan de pastorale behoefte voor een
geestelijke begeleiding van de zieken. Vanaf de 6de editie van het Rituale
on actum (1657) wordt de ziekenliturgie uitgebreid met een volstrekt andersg aarde gebedsdienst voor een ziekenbezoek, nl. met de ziekenzegening onder
aanroeping van de hl Maclovius, Quintinus en Bemulphus.150
3.4.3 D e Stervensbegeleiding
e rituelen in het Rituale Romanum die betrekking hebben op de stervensbege
leiding worden geplaatst onder drie verschillende titels. Achter elkaar genoemd
worden: M o d u s iuvandi morientes - stervensbegeleiding; Ordo commendationis
a m m a e - gebedsdienst tijdens het stervensproces; In exspiratione - gebeden en
aanroepingen op het moment van sterven. Maar deze door titelaanduiding
onderscheiden drie rituelen en pastorale adviezen kunnen volgens de bedoelin
gen van het Rituale Romanum als één ritus continuus worden gelezen en
gepraktizeerd, al naar gelang de situatie van de zieke. Wanneer het Rituale
Contractum vanaf haar 10de editie (1726) elementen uit de drie genoemde

149

Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum, par. 3.3.2.2.. De gebedsdienst
tijdens de ziekenzalving, pag. 95-97.
150 Rituale Contractum, Teksteditie formulier 52, pag. 126-128. Voor een verder commentaar op deze
ziekenzegening zie par. 3.6 van dit hoofdstuk, pag. 125-126.
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Romeinse rituelen overneemt, plaatst het deze drie rituelen onder dezelfde titels
als het Rituale Romanum. Ook voor het Nederlandse rituale geldt dat ze
gepraktizeerd kunnen worden als een ritus continuus. In de regionale ritualia van
de Zuidelijke Nederlanden wordt meestal slechts één ritueel opgenomen voor de
stervensbegeleiding. Zo heeft het pastorale van Mechelen slechts een ritueel
voor een gelovige tijdens het stervensproces, de "Ordo luvandi Morientes" - het
ritueel ter begeleiding van stervenden151, maar dat Mechelse ritueel is praktisch identiek aan de drie genoemde rituelen van het Romeinse rituale. Het is
om deze reden dat de drie genoemde rituelen hier als een geheel worden
besproken.
De stervensbegeleiding in het Romeinse en Nederlandse rituale begint met het
advies aan de priester om bij verslechtering van het ziektebeeld van de zieke
veelvuldiger ziekenbezoek af te leggen. Hij zal de patiënt voorbereiden op het
naderen van de laatste fase in het leven. Het Rituale Romanum en het Rituale
Contractum reiken de pastoor een aantal mogelijke themata aan, waarmee hij de
zieke parochiaan kan opwekken om getrouw en standvastig zijn christelijke
geloof te beamen, zijn hoop op de verlossende werking van de kruisdood van
Christus te bevestigen en totale overgave aan de liefde Gods in blijvende
herinnering te houden.152 In de vorm waarin het Romeinse en Nederlandse
rituale deze suggesties presenteren moeten ze gelezen worden als themata die de
priester in welke vorm dan ook tijdens zijn ziekenbezoek aan de orde kan
stellen.
In oorsprong hebben deze opwekkingen tot geloof in de verlossende God echter
een andere vorm. Ze gaan tenig op de z.g. anselmiaanse vragen, waarin in
dialoogvorm de pastor vragend zich richt tot de zieke en de deze zelf telkens
antwoord geeft op de geloofsvragen die hem gesteld worden.153 Deze dialoog
keert in de laatmiddeleeuwse ritualia telkens weer terug. In oorsprong schijnt ze

151 Pastorale van Mechelen. ed 1589, pag 94-120
152 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 100 "Hortetur infirmum el excilel, ui, dum mente viget, eliciat
actus fidei, spei et chantalis, aliammque virtutum, nempe
Ut fimuter credat omnes artículos fidei, et quidquid sánela Romana Ecclesia Catholica et Apostolica
credit et docet
Ut sperei Christum Dominum nostrum pro sua immensa dementia sibi fore propitium, et mento ejus
sanctissimae passioms et per intercessionem beatae Manae et omnium sanctorum se vitam aetemam
consecuturum
etc "
153 Voor geschiedenis van de anselmiaanse vragen zie
R Rudolf, Ars Monendi Von der Kunst, pag 56-113
R Rudolf' Ars Monendi
Ρ Berger, Die sogenannten Anseimischen Fragen
Ρ Berger, Religiöses Brauchtum
В Fischer, An Monendi
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terug te gaan op Anselmus van Canterbury (1033-1109).IM In latere varianten
worden de vragen, die de pastoor aan de zieke stelt, steeds langer en gedifferen
tieerder. Centrale themata zijn de vraag naar het juiste en orthodoxe geloof, de
vraag naar de vreugde in dit geloof te mogen sterven, de vraag of de zieke
vergeving wil vragen voor zijn zedelijke tekorkomingen, de vraag of hij berouw
heeft over de zonden en of hij zich wil beteren, de vraag naar het geloof in de
alleenzaligmakende kracht van de kruisdood van Christus en tenslotte de vraag
of hij al degenen die hem tekort gedaan hebben wil vergeven en omgekeerd of
de zieke al degenen die hij tekort gedaan heeft om vergeving wil vragen.153
Deze anselmiaanse vragen keren in velerlei vorm terug in de ritualia tot ver in
de zestiende eeuw.
Een van de varianten van deze stervensbegeleiding treffen we aan in het tractaat
van Jean Gerson: "Opusculum tripartitum de praeceptis Decalogi, De Confes
sione et de Arte Moriendi".156 Het is vooral in het derde gedeelte van dit
tractaat dat Gerson aan de pastores een duidelijke richtlijn meegeeft voor de
stervensbegeleding. Hij doet dit in de vorm van een viertal "exhortationes" opwekkingen, door de priester aan de zieke voor te lezen. Het eerste thema is de
onderwerping aan Gods almachtige hand: gelovigen hebben geen vaste woon
plaats op deze aarde, maar het verblijf hier is slechts een doortocht naar de
eeuwigheid. Als tweede thema noemt Gerson de dankbaarheid voor de weldaden
die God hem, de zieke, in zijn leven heeft betoond. Vervolgens noemt Gerson
dat de zieke het lijden en de ongemakken van zijn ziekte moet dragen als
tekenen van uitboeting voor zijn zonden. Tenslotte wijst Gerson op het thema
van de vergeving aan allen waarmee de zieke in zijn leven in kontakt is geweest
en die hij wellicht tekort gedaan heeft.157 Aansluitend op deze opwekkingen
stelt Gerson een aantal vragen aan de zieke in de geest van de anselmiaanse
vragen. Wil hij sterven als een trouwe zoon van de kerk en in trouw aan het
christelijke geloof? Verlangt hij naar vergeving van zijn zonden? Wil hij zijn
leven beteren voor het geval hij genezing vindt? Is hij zich soms een vergeten
zonden nu bewust en wil hij die nu biechten? Wil hij, indien dit op hem van
toepassing is, alles wat hij onrechtmatig tot zich genomen heeft restitueren? En
tenslotte, wil hij al degenen die hij beledigd heeft vergeven?
Deze vorm van pastorale vragen op het moment van sterven heeft een grote
invloed uitgeoefend op de latere ritualia.158 Een voorbeeld van deze stervens-

154 Zie В Fischer, An Monendi pag 1368 Fischer publiceert ook de oudste venie van deze dialoog,
stammend uit een handschrift geschreven tijdens de levensperiode van Anselmus, Fischer, Ars
Monendi pag 136S.
155 Zie Ρ Berger, Religiöses Brauchtum. 1966. pag 86-94
156 Joannis Gersomi Opera Omnia, Tomus Primus, pag 425-450 Speciaal Pars tertia De Scientia
Mortis, pag 447-450
157 Voor deze samenvatting zie R Rudolf. Ars Monendi. von der Kunst, pag 66
158 Zie R Rudolf. Ars Monendi. von der Kunst, pag 67-68
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dialoog tussen priester en zieke van Nederlandse bodem biedt ons het Mechelse
pastorale van 1589. De tekst luidt:
His quoque interrogationibus, saluti morientium consuli potent:
1. Nonne vis, frater charissime, et vivere et mori, in soliditate fidei Jesu
Christi, tamquam verus christianus? Resp. Volo.
2. Nonne petis a Deo veniam peccatorum, quae commisisti contra eius summam maiestatem, et quod eum condigne non honorasti? Resp. Peto.
3. Nonne tibi deliberatum est, vitam tuam in melius commutari, si tibi incolumi hoc morbo deliberan detur? Resp. Est deliberatum.
4. Nonne Deum rogas, sua bonitate tibi hanc gratiam indulgere, ut ab hoc
sancto proposito non deflectas: sed cum peccatorum superiorum contritione,
semper in bonis operibus proficias? Resp. Rogo.
5. Num es tibi conscius alicuius peccati, de quo Sacerdoti velis confiten?
Resp. Non sum.
6. Nonne de peccatis oblitis, libens confitereris, si in mentem venirent? Resp.
Confiterer.
7. Nonne desideras cor tuum a Deo illuminari, ut oblila peccata in memoriam
revoces, et de iis confitearis? Resp. Desidero.
8. Nonne ex animo omnibus parcis, qui tibi quoquo modo fuerunt molesti?
Resp. Parco.
9. Nonne omnibus veteribus inimicitiis, ex tuo expunctis animo, cum inimicis
paratus es in gratiam redire? Resp. Sum paralus.
10. Nonne ab iis veniam postulas, quos aliquando dictis aut factis offendisti?
Resp. Postulo.
11. Nonne vis omnia per te ablata restituì? Resp. Volo.
12. Nonne omnem quem pateris dolorem, propter Deum aequo animo toleras?
Resp. Tolero.159
Bovendien worden deze vragen tijdens de stervensbegeleiding in pastorale van
Mechelen (1589) voorafgegaan dooreen drietal "Exhortationes" - opwekkingen,
die naar inhoud, en op sommige plaatsen zelfs teksttueel, teruggaan op de
voorstellen van Gerson.160

159 Pastorale van Mechelen, ed 1589. pag 95-97
160 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 94-96 Twee voorbeelden van tekstuele overeenkomst met
de tekst van Gerson
1. mei betrekking tol de dankbaarheid over de ontvangen weldaden van God Pastorale van
Mechelen "De his et alus innumens beneficiis Domino Deo nostro habe gratiam, ad inexhaustam
eius misencordiam confugiens, et de peccatis tuis veniam humihter postulans" Gerson, o c , pag
448: " .gradas pro his el alus innumens doms tune eidem refer, ad suam infimlam misencordiam
confugiens et de commissis a te cnmimbus veniam humililer poscens"
2 Met betrekking tot de houding om de ongemakken van de ziekte ie zien als een middel tot
uitboeting van de zondenstraffen Pastorale van Mechelen " Deum humililer rogans, ut praesens
dolor Ubi valeat ad peccatorum tuonim remissionem et purgatorii hombiles cruciatus, in istam
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Tegen de achtergrond van de anselmiaanse vragen moeten de pastorale adviezen
van het Romeinse en Nederlandse ntuale gelezen worden. Hierin wordt nage
streefd dat de zieke gelovige op dit beslissende moment van zijn leven, zijn
geloof bevestigt in de grondslagen van zijn christenzijn, zijn vertrouwen uit
spreekt in de verlossende kracht van de kruisdood van Christus en vooral al zijn
naasten van harte vergeeft. In welke vorm deze opwekkingen aan de zieke ook
geformuleerd zijn, zij leggen een duidelijke parallel met de vragen naar het
geloof van de christen die hem bij het doopsel zijn voorgelegd. Dikwijls begint
de stervensbegeleiding in de ritualia van de late middeleeuwen dan ook met het
reciteren van de geloofsbelijdenis. Zo staan de vragen van de pastoor aan de
zieke in het Pastorale van Roermond binnen de contekst van een duidelijke
bevestiging van het geloof; zij worden in dat Pastorale voorafgegaan door de
apostolische geloofsbelijdenis. Beiden onderdelen, geloofsbelijdenis en geloofsopwekkingen aan de zieke staan in dat pastorale van Roermond in de lands
taal.161
Na deze uitdrukkelijke bevestiging van het geloof door de zieke, ofwel in de
vorm van de anselmiaanse vragen van het pastorale van Mechelen, ofwel in de
meer vrije vorm van adviezen waarmee de priester het geloof van de zieke kan
opwekken, volgen in het Romeinse en Nederlandseritualeeen aantal schietgebe
den die de zieke zelf in de mond gelegd worden.162 Beide ritualia merken op
dat een verstandige pastor deze of dergelijke gebeden in het Latijn of in de
volkstaal aan de zieke kan voorstellen.163 Het pastorale van Mechelen heeft
exact dezelfde reeks schietgebeden.164 Het Rituale Romanum is het eerste
rituale dat deze reeks van schietgebeden in deze vorm kent.165 De aanwijzing
van het Rituale Romanum dat deze schiegebeden bij voorkeur in de landstaal
worden gezegd is voor de samenstellers van de latere ritualia aanleiding geweest
om hier in vele varianten uitbreidingen en nieuwere gebeden toe te voegen. De
volks vroomheid dringt binnen in het liturgie van de kerk. Een vroeg voorbeeld
van deze volksvroomheid zien we al in de Agenda van Keulen (1720). In dat
Keulse liturgieboek worden voor de schietgebeden het Romeinse model als
uitgangspunt genomen maar in de Duitse vertaling worden talrijke toevoegingen
ingelast.

161
162
163
164
165
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аШісІюпет tuam, per suam misencordiam commutel" Gerson, о с , pag 448 " . rogans Deum ut
praesentis dolons acerbitas, remissionem operelur peccalorum. el purgatom hombiles cruciatus in
hanc afflictionem tuam per suam misencordiam commutetur"
Pastorale van Roermond, ed 1708, pag 84.
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617. pag 117, Rituale Contractum, Teksteditie, pag 100.
Rituale Romanum, ed. Plantijn 1617, pag 117 "Haec et his similia potent prudens sacerdos vulgan
vel latino sermone, pro personae caplu. monenti suggère"
Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 97-98
Zie L Gougaud, Élude

Agenda van Keulen.

Rituale Romanum/Contractum.

Erbarme dich meiner, О Gott, nach
deiner grossen Bamherzigkeit.
Auf dich, О Herr, hab ich gehoffet;
laß mich in Ewigkeit nicht zu Schanden werden.
In deine Hand, О Herr, befehle ich
meinen Geist.
Du bist mein Erlöser, О Herr, du
Gott der Wahrheit.
О Gott merck auff mein Hülff.
Herr eyle mir zu helfen.

Miserere mei Deus,
secundum
magnam misericordiam tuam.
In te Domine speravi: non confundar
in aetemum.

О Herr sye mein Schutz und Schirmer.
О Gott sey mir armen Sünder gnadig.
Allersüsserter Herr, Jesu Christe,
durch die Krafft deines allerheiligsten
Leydens nimb mich auff in die Zahl
deiner Außerwählten.
Herr Jesu Christe, nimb auff meinen
Geist.
О Mutter der Barmherzigkeit, Maria
deiner Gütigkeit mich treulich anbefehle. Errette mich von bösen Todt,
kehr ab den Feind in leßter Noth, und
nimb auff meine Seele.
О du mein lieb und weither Schüßengel, deme ich von Gott mit Leib
und Seel bin anvertrawet, hab acht
auff meine Seel und trag selbige in
Abrahams Schoß.
Stehet mir bey, ihr getreue Diener
Gottes, ihr himmlische Geister, treibt
weit von mir und zertrennet alle
Teufflische Nachstellungen, damit ich
zu Ewerer fröhlichen Gesellschaft
kommen, und Gott mit Euch ewiglich
möge loben und preysen.
О ihr Außerwählte Gottes, die ihr den
Todskampff glücklich vollendet und
den Sieg erhalten habt. Jeßt triumphiret ihr ewig im Himmel. Euch bitte

In manus tuas Domine commendo
spiritum meum.
Redemisti me Domine Deus veritatis.
Deus in adjutorium meum intende;
Domine ad adjuvandum me festina.
Esto mihi Domine in Deum protectorem.
Deus propitius esto mihi peccatori.
Dulcissime Domine Jesu Christe, per
virtutem sanctissimae Passionis tuae
recipe me in numerum electorum
tuorum.
Domine Jesu Christe, suscipe spiritum
meum.
Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora
mortis suscipe.

Sancte Angeli Dei, mihi custos assiste.

Omnes sancii Angeli, omnes Sancii
intercedile pro me, et mihi succurrite.
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ich flehentlich. Ihr wollet mir in
meinem leßten Streit beystehen und
durch Ewere Fürbitt bey Gott erlangen, daß Er mich zu Eweren Gesellschafft wolle auffnehmen, und
sein gebenedeytes Angesicht ewiglich
lassen anschawen.
Agenda S. Coloniensis Ecclesiae,
Coloniae Aggrippinae 1720, pag.
138-139.

Rituale Contractum, teksteditie, pag.
100.

Na deze schietgebeden volgt zowel in het Romeinse, het Nederlandse als in het
Mechelse rituale een lange gebedsdienst. Van oudsher vormt de lezing van het
passieverhaal van Johannes het kernstuk van deze gebedsdienst in het stervensuur, en gaandeweg de geschiedenis heeft zich rond dit passieverhaal een krans
van gebeden gevormd.166 De oudste getuige voor de lezing van het passieverhaal van Johannes tijdens de stervensbegeleding stamt uit de achtste eeuw.167
Opvallend verschil tussen het Nederlandse en Romeinse rituale is nu dat in het
Nederlandse rituale dit oude kernstuk, het passieverhaal van Johannes, hfst. 16
en 17, ontbreekt. Daarmee verandert deze stervensbegeleiding van een omkransing van het passieverhaal tot een bidden voor het zieleheil van de stervende.
De gebedsdienst opent in het Romeinse rituale met een litanie, een gegeven dat
reeds vanaf de achtste eeuw kan worden teruggevonden.168 Het Rituale Contractum kent deze litanie niet in het kader van de stervensbegeleiding, maar
heeft haar opgenomen in de gebedsdienst tijdens de ziekenzalving zelf.169 In
het Rituale Contractum worden hier enkele Nederlandse heiligen bijgevoegd,
zoals Willibrordus, Banifatius en Odulphus. Het Pastorale van Roermond noemt
bovendien nog Servatius en Hubertus. Deze litanie wordt in het Romeinse
rituale gevolgd door een drietal gebeden, en met deze drie gebeden opent de
gebedsdienst in het Rituale Contractum. In oorsprong hebben deze drie gebeden
ieder een andere achtergrond. Het eerste gebed, "Proficiscere anima Christiana...", stamt uit de achtste eeuw; zowel het sacramentarium van Celione als dat
van Rheinau170 kennen dit gebed. In dit gebed wordt niet God toegesproken,

166 Zie R Kaczynski, Die Sterbe- und Begrabnisliturgie, pag 215 "Um das ehemals einzige Element,
die Johannespassion, hat sich ein Kianz von Gebeten unterschiedlicher Qualltat gelegt"
167 Zie D Sicard, La liturgie de la mort, pag 39-43 La lecture de la passion
168 Zie R Kaczynski, Die Sterbe-und Begrabnislitugie, pag 215, voetnoot 53 Voor de wijze waarop
psalmgebed en llame vanaf de achtste eeuw in de stervensbegeleiding zijn geplaatst zie D Sicard,
La liturgie de la mort, pag 43-54 Les supplements psalmique et litamque
169 Rituale Contractum, teksteditie pag 90 e ν
170 A Dumas. Liber Sacramentonim Gellonensis. η 2829, A Hanggi - A Schonherr, Sacramentarium
Rhenaugiense. η 1330 Voor alle lekstvarianlen D Sicard, La liturgie de la mort, pag 361-373
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maar de stervende zelf, die aanbevolen wordt aan de drieëne God, de engelen en
de heiligen. Het tweede gebed, "Deus misericors. Deus clemens...", stamt ook
uit de achtste eeuw en wel uit het sacramentarium Gelasianum.171Daar vormt
het één van de gebeden uit de boeteliturgie op het einde van het leven. Het
derde gebed heeft weer een geheel andere achtergrond. Het stamt uit een brief
van Petrus Damianus, gestorven in 1072, aan een zieke medegelovige.172
Evenals in het eerste gebed, "Proficiscere...", is ook hier de toegesprokene niet
God of Christus, maar de zieke zelf. Hij wordt aangesproken en hem wordt
toegewenst dat de koren van engelen en heiligen hem nu aanstonds zullen
geleiden voor de troon van Christus.
Dit gebed van Petrus Damianus wordt gevolgd door een reeks van 13 paradigma-gebeden. Na een korte inleiding volgt een reeks van 13 aanroepingen,
telkens beginnend met "Libera Domine animam servi tui...", en vervolgens
worden een aantal oud-testamentische en nieuw-testamentische uitreddingen
genoemd: Henoch, Elias, Noë, Abraham, Job, etc. In deze vorm zijn de paradigma-gebeden bekend in sacramentaria van Rheinau en Celione.I73 Vanuit het
vroege christendom zijn in het kader van de stervensbegeleiding dergelijke
reeksen paradigmata bekend.174 In de keuze van de uitreddingsbeelden valt een
duidelijke parallel op met de afbeeldingen in de katacomben, met name in het
kader van de doopkatechese.175 Of hier werkelijk van een directe afhankelijkheid sprake is tussen de uitreddingsbeelden van de vroeg-christelijke doopkatechese en de paradigmata van de dodenliturgie is moeilijk vast te stellen. Maar
beide paradigmata-reeksen komen voort vanuit eenzelfde theologie. De doop als
gelijkvormigheid aan de dood van Christus vindt haar voltooiing in het fysieke
sterven van de gelovige. De reeks paradigmata in het kader van de stervensbegeleiding gelden voor de gelovige als herinneringen aan zijn doop, toen hem de
belofte van de uiteindelijke verheerlijking reeds is toegezegd.176
In het Romeinse en Nederlandse rituale wordt de reeks paradigma-gebeden
afgesloten met een tweetal gebeden, "Commendamus tibi Domine animam
famuli tui...", en "Delicta iuventutis et ignorantias eius...". Het eerste gebed is

L'exhortation Proficiscere, l'ongine du Proficiscere.
171 Ed. L.C. Mohlberg, Liber Sacramenlorum Aecclesiae Ordinis anni circuii, η. 364.
172 S. Petn Damiani, Opera Omnia. Epistola XV. P.L 144, kol. 497-498. De brief heeft als opschrift:
"Ad quendam aegrolum. Cujusdam aegroli, et jamjam morituri, animam Deo commendai, ui,
transacto mortalis vitae cursu, coelestis vicloriae palmam mereatur accipere".
173 A. Dumas, Liber Sacramentonim Gellonensis, n. 2893; A. Hanggi - A. Schonherr, Sacramentarium
Rhenaugiense, n. 1330.
174 GJ. Maurer, Paradigmatagebete.
175 A.G Martimort, L'iconographie des catacombes.
176 G.J. Maurer, Paradigmagebete, pag 124· "Die Taufe als Gleichförmigkeit mit dem Tode Christi
vollendet sich im physischen Tod des Christen So sind die Paradigmen fur den Christen Worte der
Verheißung, sie erinnern ihn an seine Taufe, die ihm das Leben der Verherrlichung bereits gegeben
hat, wodurch der sterbende Chnsl mit Freude und Zuversicht erfüllt wird".
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een samenvoeging van twee gebeden in het sacramentanum Gelasianum. De
eerste regels: "Commendamus tibi ...non renuas" gaan terug op het eerste gebed
uit de "Commendatio animae" van het Gelasianum, maar het Rituale Romanum
heeft een variante lezing van deze gelasiaanse oratie.177 Het tweede gedeelte
van het gebed vanaf "Agnosce Domine...fideliter adoravit" is een bewerking van
één van de reeks gebeden uit het Gelasianum met als titel: "Orationes post
obitum mortis" - gebeden na het overlijden.178 Het is in een handschrift uit de
elfde eeuw, een missaal van Hamburg, dat deze beide gelasiaanse gebeden in
een herschreven versie worden samengevoegd tot één gebed. Deze versie is het
ook die via het Pontificale van de Romeinse curie uit de dertiende eeuw een
brede verspreiding gevonden heeft in de laat-middeleeuwse ritualia en tenslotte
in het Rituale Romanum is opgenomen.179
Voor het tweede gebed "Delieta iuventutis..." is lange tijd een zeer jonge traditie
genoemd, ni. het benedictionale van Meissen (1512).180 Nader onderzoek heeft
echter aangetoond dat ook dit gebed teruggaat op het elfde eeuwse missaal van
Hamburg181, en dat het gebed via het Pontificale van de Romeinse curie uit de
dertiende eeuw een brede verspreiding gevonden heeft.
Wanneer we het geheel van de stervensbegeleiding overzien, zoals die tot op dit
moment is becommentarieerd, dan zien we dat de verschillende onderdelen
ervan afkomstig zijn uit geheel verschillende bronnen, maar dat zij alle teruggrijpen op een rijke traditie. Het is een bidden van de omstanders, van de
gemeente, die bij elkaar komt om de zieke medegelovige op zijn laatste momenten van het leven te begeleiden. De versie en volgorde van deze gebeden uit het
Rituale Romanum loopt tot op deze plaats volkomen parallel aan de versie van
het Pastorale van Mechelen uit de Zuidelijke Nederlanden.182 Deze overeenkomst met het Romeinse rituale komt te vervallen voor het laatste gedeelte van
de stervensbegeleiding. Het Romeinse rituale vervolgt ni. de stervensbegeleiding
met de lezing van hoofdstuk 17 en 18 van het Johannesevangelie, het hoge-

177 С Mohlberg, Liber Sacramentomm Aecclisiae Anni Circuii η 1626 Voor de vananle lezing van het
Rituale Romanum, zie D Sicard, La liturgie de la mort, pag 275-279 L'oraison Commendamus tibi
Domme Sicard geeft aan dat de vanante lezing van het Rituale Romanum teruggaat op het
pontificale van de Romeinse Cune uit de dertiende eeuw Zie Le Pontifical de la cune romaine au
ХШе siècle, ed M Andneu (= Studie e testi, vol 87). Città der Valicano 1940, formulier LI, Ordo
Commendaüonis Animae, η 6, pag 500
178 LC Mohlberg, Liber Sacramentomm Aecclesiae Anni Circuii, η 1610 Voor de latere tekstvananten zie D Sicard. La liturgie de la mort, pag 308-319 La grande oraison Suscipe Domine ammam
179 Zie D. Sicard, La liturgie de la mort, pag 277
180 L Gougaud, Étude, pag 15 "Delicia luvenlulis Nous n'avons rencontré cette pnère dans aucun
ordo médiéval Le Bénediclionaire de Meissen (1512. η 56) la possède, ainsi que le Rituale de Paul
V" Dezelfde mening vindt men nog bij R Kaczynski. Die Slerbe- und Begrabnislilurgie. pag 215
181 Zie D Sicard. La liturgie de la mort pag 378-381 Aux origines de l'oraison de Commendation
Delicia iuventutis
182 Pastorale van Mechelen. ed 1589. pag 97-106
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priesterlijke gebed en het passieverhaal, welke lezing wordt afgesloten met het
gebed "Deus, qui pro redemptione mundi...". Vervolgens wordt in het Romeinse
rituale psalm 117 (hebr. 118) vers 1-32 gebeden, welke psalmlezing wordt
afgesloten met de z.g. "drie vrome en voor stervenden zeer nuttige gebe
den".183 Het Rituale Contractum heeft hier geen lezing van het evangelie van
Johannes, maar wel hetzelfde afsluitende gebed na dit evangelie uit het Romein
se rituale, welk gebed met dezelfde rubriek als in het Rituale Romanum wordt
ingeleid.184 Na dit gebed heeft het Rituale Contractum evenmin de lezing van
psalm 117 (hebr. 118) maar wel de "dne vrome en voor stervenden zeer nuttige
gebeden".185 Het Mechelse Pastorale verschilt weer op een andere wijze van
het Romeinse rituale. Daarin treffen we geen evangelielezing met afsluitend
gebed aan, maar wel het bidden van psalm 117 (hebr. 118) met alle 175 ver
zen.186 De "drie vrome en voor stervenden zeer nuttige gebeden" ontbreken
eveneens in het Mechelse pastorale.
Het afsluitende gebed na de evangelielezing van het Romeinse en Nederlandse
rituale is afkomstig uit de vroomheidsliteratuur van de late middeleeuwen. Voor
de eerste maal treffen we het gebed aan in enkele collecties van gebeden, de ζ g.
'Livres d'heures'187, alsmede in enkele gedrukte gebedenboeken uit de zestien
de eeuw.188 Paus Bonifatius VIII (1294-1303) heeft dit gebed voorzien van een
rijke aflaat, 80.000 jaar.189
Wanneer de situatie van de zieke zodanig verslechterd dat het moment van
sterven is aangebroken, dan gaat men over tot het uitspreken van enkele schiet
gebeden, ofwel door de stervende zelf wanneer hij daartoe nog in staat is, ofwel
door een aanwezige priester of leek namens de stervende. Na het overlijden bidt
men het responsorium "Subvenite sancti dei, occumte angeli domine...", dat
wordt afgesloten met het gebed "Tibi Domme commendamus...". Het gebed is
afkomstig uit het Sacramentarium van Rheinau, achtste eeuw, en met varianten
overgenomen in het supplement op het Hadrianum en in de latere liturgische
bronnen.190 In het Sacramentarium van Rheinau is dit het afsluitende gebed

183 Rituale Romanum. ed Plantijn 1617, pag 125-140
184 Rituale Contracium, Teksteditie pag 103 "Oratio ad Dominum Jesum Christum de singulis articulis
passioms eius, dicenda a moriente vel ab alio pro eo"
185 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 104
186 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 107-119
187 ZieV Leroquais, Les livres d'Heures, Manuscnts de la Bibliothèque Nationale, Pans 1927, t I, pag
258, een gebedenboek uit Amiens, tweede helft van de vijftiende eeuw, t II, pag 39, het gebedenboek van Willem van Beieren (1593-1677), geschreven in 1647
188 Zie N Paulus, Geschichte des Ablasses, dritter Band, pag 297, voetnoot 1
189 Zie N Paulus, Geschichte des Ablasses, dritter band, pag 296-297 Paulus noemt de hl Augustinus
als de auteur van dit gebed, maar hij geeft daarvoor geen enkele argument Deze mening vindt men
nog bij Gouguad, Étude, pag 17 en bij R Kaczynski, Die Sterbe- und Begrabnisliturgie, pag 215,
voetnoot 54
190 Zie D Sicard, La liturgie de la mort, pag 355-358 L'oraison Tibi Domme commendamus
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van de stervensbegeleiding. Zowel het Rituale Contractum als het Pastorale van
Mechelen kennen dezelfde afsluiting van de stervensbegeleiding.
Het Rituale Contractum kent wel een verschil met het Romeinse model wat
betreft de begeleidende rubrieken tijdens de laatste levensmomenten van de
zieke medegelovige. Het Romeinse rituale geeft tot twee maal toe aan dat het
gebruik is om op het moment van sterven de kerkklokken te luiden, opdat de
parochianen bidden voor de zielerust van de stervende. Wanneer het moment
van sterven is aangebroken worden voor de eerste maal de kerkklokken ge
luid.191 Nadat de zieke is overleden bidt men het responsorium "Subvenite
sancii Dei" en dan worden voor de tweede maal de kerkklokken geluid.192 Het
is tekenend voor de situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden
dat precies dit maatschappelijke herkenbare teken niet wordt genoemd.
Al met al is deze stervensbegeleiding van het Romeinse en Nederlandse rituale
een disparate verzameling van gebeden, lezingen en handelingen, geselecteerd
uit geheel verschillende bronnen van de liturgiegeschiedenis. Iedere periode van
de christelijke vroomheid heeft er haar sporen in achtergelaten.193 De stervens
begeleiding plaatst de laatste levensmomenten van een gelovige binnen de
geloofsgemeenschap. Het is een gezamenlijk begeleiden van deze ernstig zieke
medegelovige op dit beslissende moment van zijn leven.19'' Voor de pastorale
praktijk van deze stervensbegeleiding dienen we wel rekening te houden met de
concrete situatie in de zeventiende en achttiende eeuw met betrekking tot het
stervensproces, dat toen in de directe omgeving van het huisgezin plaatsvond.
De begeleiding van zieke gelovigen in hun laatste levensmomenten heeft in de
huidige samenleving een geheel andere setting gevonden, wat uiteraard vraagt
om een geheel andere liturgische vormgeving van het stervensproces.

3.5 De Zegening met volle aflaat
D e zegening met volle aflaat in het stervensuur heeft in de loop van de achttien
de eeuw een belangrijke uitbreiding gekregen. Waren de mogelijkheden van de
bisschoppen in de periode voor Benedictus XIV ernstig beperkt door de bepa-

191 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, о с , pag 140 "Tune ubi viget consuetudo, pulsetur campana
parochialis ecclesiae aliquibus ictibus ad sigmficandum fidelibus in urbe, vel loco, aut extra in
suburbanis exjslenübus inslanlem mortem expiranlis aegroli, ut pro eo deum rogare possint".
192 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, o c , pag 140 "Intemm detur campanae signum transitus
defuneti pro loci consuetudine, ut audientes pro eius anima Deum precelur"
193 D Sicard, La mort du chrétien, pag 251-252 "Le rituel romain qui fut en usage de 1614 à 1972
avait regroupé pour les demiers moments du chrétien un ensemble de prières asse¿ disparate et
composite où chaque époque avait un peu laissé sa spintualilé propre"
194 Voor de spiritualiteit van de stervensbegeleiding in de pastorale praktijk zie A G Mainmort,
Pastorale liturgique des malades
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ling dat deze volmacht aan de bisschoppen slechts g e g e v e n w e r d v o o r
jaren, met de pastorale zorg van Benedictus XIV k o m t h i e r i n e e n g r o t e veranaering. Als bisschop van Ancona en vervolgens van B o l o g n a h a d L a m
Γ 1 " ^ ^
e
e
r
pastorale zorg voorde zieken ernstig belemmerd g e z i e n d o o r d e z e z e r
P^
volmacht. Eenmaal gekozen als Paus (1740) bepaalde hij in d e b u l l e Kia ™
van 5 april 1747 dat voortaan alle bisschoppen voor d e d u u r v a n h u n l e v e n α
volmacht zouden hebben, en bovendien dat de b i s s c h o p r u i m s c h o o t s ^ a e z e
volmacht kon delegeren aan de pastores van zijn b i s d o m . In f e i t e b e t e en e ι
dat daarmee de pastorale zorg voor de stervenden v a n a f d a t m o m e n w e
uitgebreid met de mogelijkheid dat alle stervenden » n ^ 6 g e l e g e n h e i d ^ r ^ "
gesteld deze zegening met volle aflaat te ontvangen.' 9 5 D e l i t u r g i e in ®
derlanden gaat mee met deze nieuwe ontwikkelingen in d e z i e k e n l i t u r g i e .
midden van de achttiende eeuw kennen de editie 11 ( 1 7 3 1 ) e n 12 ( z j · ,
achttiende eeuw) deze zegening in de Appendix, vanaf ed. 13 ( 1 7 9 U J v o
een vast onderdeel van het Rituale Contractum. De titel b o v e n d i t f o r m u l i e r ι
de dertiende editie van het Rituale Contractum vermeldt n a a s t B e n e d i c t u s лл
uitdrukkelijk dat het is voorgeschreven door Clemens X I V , p a u s v a n 1 76У- / /<*·
Dit heeft betrekking op een nadere precisering van de b e p a l i n g e n r o n d d e z e
zegen met volle aflaat. Clemens XIV bepaalt dat alle m i s s i e b i s s c h o p p e n e n . ^
onder hun leiding werkende missionarissen konden b e s c h i k k e n o v e r
e
j
volmacht om gebruik te maken van deze zegen met volle aflaat, m i t s zij
de door Benedictus XIV voorgeschreven formule gebruikten.

3.6 De ziekenzegening onder aanroeping van de hl.
Machutus, Quintinus en Bernulphus
Het Rituale Contractum kent vanaf haar zesde editie (1657) e e n g e h e e l e i g e n
ziekenzegening197, die onbekend is in het Romeinse rituale, n o c h a a n g e t r o f f e n
wordt in enig exemplaar van de regionale ritualia van de Z u i d e l i j k e N e d e r l a n 
den. Het is een ziekenzegening van een geheel andere s y m b o l i s c h e i n k l e u r i n g
dan de zegening van de zieke in het Rituale Romanum bij g e l e g e n h e i d v a n e e n
ziekenbezoek. De naamgevers van deze ziekenzegening zijn een d r i e t a l h e i l i g e
die allen kunnen bogen op enige regionale verering. Verwijst de a a n r o e p i n g v a n

195 Voor de tekst van de bulle zie Sanctissimi Domini nostn Bnedicti Papae X I V B u l l a r u m , R o m a e
1754-1758 (4 delen in twee banden) De bulle Pia Mater van 5 apnl 1747 in T o m u s S e c u n d u s , p a g
171-175, gevolgd door de tekst van de zegening mei volle aflaat, o c pag 1 7 5 - 1 7 6 Z i e v e r d e r
Hermans. Benedicus XIV en de liturgie, pag 233-234 Voor een uitvoerig historisch c o m m e n t a a r z i e
F Beringer, Die Ablaße, Erster Band, pag 589-606
196 Zie F Beringer, Die Ablaße, pag 595
197 Rituale Contractum, Teksteditie, formulier η 52, pag 126-128
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B e m u l p h u s n a a r h e t b i s d o m Utrecht 198 , de andere heiligen worden vooral in
• Ь Τ v e ^ e e r d · M a c h u t u s of Maclovius is de in Wales geboren monnnik, die
z i e n l a t e r i n d e b u u r t van Alet in Bretagne heeft gevestigd. De plaats in de buurt
M"!
w b o o s t e r w a a r hij gewoond heeft draagt momenteel zijn naam: St.
alo.
V o o r Q u i n t i n u s reiken we terug tot in de Romeinse periode. Als
K o m e i n s s o l d a a t w e r d hij in Noord Frankrijk gemarteld vanwege zijn overgang
n a a r h e t C h r i s t e n d o m . Zijn lichaam werd in de Somme geworpen en daar wordt
nij v o o r a l v e r e e r d in de naar hem genoemde stad St.Quentin.200 Tot op heden
is d i t N e d e r l a n d s e rituale uit de periode van de schuilkerken het enige document
a n n d e z e d r i e heiligen tesamen in een ziekenzegening worden aangeroepen.
e z e g e n i n g v a n d e zieken is opgebouwd uit een zegening van brood, het zg.
M a c h u t u s b r o o d , gevolgd door een aanroeping van Quintinus en van Bemulphus
a l s b e k e n d e h e i l i g e n die om bepaalde ziekten werden aangeroepen. Op het einde
V * ^ d e z e g e n i n S wordt vermeld dat de patiënt onder het bidden van vijf Onze
a d e r s e n W e e s Gegroeten gedurende negen dagen een klein gedeelte van het
a c h u t u s b r o o d zal nuttigen. Precies deze ziekenzegening onder aanroeping van
M a c h u t u s m e t het eten van het Machutusbrood is in het latere bisdom Den
B o s c h b e w a a r d gebleven voor het dorp Escharen.201

198
199
200
201
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Z i e P. Polman, Bemold
S. K i m p e l , Maklovius.
G Kaster. Quintinus.
Z i e P.J Margry, Bedevaartplaatsen pag 120-124. De Machutus verering 111 Escharen Voor het
formulier van deze Bossche zegening van het Machutusbrood zie Rituale Romaiium, ed 1926, pag
7 8 8 - 7 9 0 : Benediclio panis et aquae in honorem S Machuti Episcopi pro Dioecesi Buscoducensi.

HOOFDSTUK IV

De uitvaartritus volgens het Rituale Contractum

4.1 Een niet clericaal, minder plechtig begrafenisritueel
Het uitdragen van een overledene naar zijn laatste rustplaats wordt in het Rituale
Contractum weergegeven onder de titel: Exequiarum Ordo Minus Solemnis.1 De
orde van dienst, die het uitdragen van een dode regelt, is "minder plechtig" dan
het model dat ten grondslag heeft gelegen aan deze begrafenisritus van het
Rituale Contractum. Zoals voor vrijwel alle rituele handelingen in het Rituale
Contractum, is het model dat ook aan het begrafenisritueel ten grondslag ligt,
het begrafenisritueel van het Rituale Romanum. Dit kan inderdaad uiterlijk
gekarakteriseerd worden als zeer plechtig, omvangrijk, met veel assistenten en
zeer clericaal.2 Waaruit blijken deze karaktertrekken van het begrafenisritueel
in het Rituale Romanum?
Op de eerste plaats de gehele opbouw. Wanneer we de beschrijving volgen van
het gehele begrafenisritueel in het Rituale Romanum, dan kent dit de volgende
onderdelen:
a. Clerus en volk worden op het vastgestelde uur door het luiden van de kerk
klokken opgeroepen samen te komen in de parochiekerk en/of een andere
kerk om, gekleed in de voorgeschreven liturgische kleding en voorafgegaan
door subdiaken met processiekruis, in processie te gaan naar het sterfhuis
van de overledene. Tijdens deze processie worden psalmen gezongen uit het
3
getijdengebed voor de overledene.

1
2

3

Rituale Contractum. Teksteditie, formulier η 29. pag 105-109
Voor een geschiedenis van de begrafemsliturgie 71e
G.Rowell: The üturgy.
D Sicard. La Liturgie de la mort
D Sicard. La mort du Chrétien
R Kaczynski Die Sterbe- und Begrabnisliturgie
Voor een kort Commentaar bij het begrafenisritueel van het Rituale Romanum van 1614 zie
Ρ M Gy. Les funérailles
Rituale Romanum, Ed Plantijn 1617, pag 145 "Constitulo tempore, quo corpus ad Ecclesiam
deferendum est, convocelur Clerus, et ahi, qui funeri interesse debent, et in Parochialem, vel in aliam
Ecclesiam luxta loci consuetudinem. ordine convenían!, ас dads certis campanae signis. eo modo et
ntu quo in eo loco fieri solel. Parochus indulus superpelliceo et stola nigra, vel eliam pluviali
eiusdem colons, elenco praeferenle Crucem. et alio Aquam Benedictam. ad domum defuncli una cum
alus procedit, distnbuuntur cerei, et acceduntur intortitia Mox ordinalur processio, praecedentibus
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b. In het sterfhuis wordt het lichaam van de overledene met wijwater besprenkeld,
men bidt de Antifoon "Si iniquitatis" en de psalm "De profundis clamavi".
Na herhaling van de antifoon intoneert de pastoor 'gravi voce - met zware
stem' de antifoon "Exultabunt Domine" en de cantores zingen hieropvolgend
de psalm "Miserere mei Deus secundum magnam misencordiam tuam". Het
Rituale Romanum vermeldt dat de clerici deze psalm 'altematim - beurtelings'
zingen, terwijl in processie de overledene naar de kerk wordt overgebracht.4
с Cantor en koor zingen bij aankomst in de kerk het responsonum "Subvenite
sancii Dei" en tijdens het zingen van dit responsorium wordt het lichaam van
de overledene de kerk binnengedragen en op een precies voorgeschreven
wijze voor in de kerk geplaatst: leken met de voeten richting altaar, priesters
met het hoofd richting altaar. Een kring van kaarsen wordt rond het lichaam
van de overledene geplaatst.5
d. Daama wordt door de clerici in de kerk het volledige dodenofficie gebeden:
metten met drie noctumen en de lauden.6
e. Na de Lauden wordt de requiemmis gecelebreerd.7
f. Op het einde van deze requiemmis wordt de absoute gehouden: het afscheidsritueel in de kerk. Het Rituale Romanum geeft exact aan hoe de
clerici zich dienen op te stellen: subdiaken met processiekruis en twee
acolythen met kaarsen bij het hoofd van de overledene; priester, diaken en
twee acolythen met wijwater en wierook aan de andere zijde van het lichaam
van de overledene. De overige clerici scharen zich met kaarsen in de hand in
een kring rondom het lichaam van de overledene.8

4

5

6
7

8

laicorum Confraternilalibus, si adsinl, tum sequitur clerus regulans, et saeculans per ordinem, bimque
procedunt, praelata Croce, devote Psalmos, ut infra, decantantes. Parodio praecedente feretrum cum
luminibus Inde sequunlur aln funus comitanles. el pro defunclo Deum nte deprecantes sub silenlio"
Rituale Romanum, Ed Plantijn 1617, pag 145-146 "Parochus vero, antequam cadaver efferatur, illud
aspergit Aqua benedicta, mox dieu Antiphonam. Si Iniquitatis, etc , Psalm De profundis clamavi, etc ,
in fine. Requiem aetemam dona ei Domme, et lux perpetua luceat ei Repent Antiphonam totam. Si
iniquitates, etc Deinde cadaver effertur, Parochusque de domo procedens slatim gravi voce intonai
Antiphonam, Exultabunt Domme, etc Cantores mchoanl Psalmum Miserere mei Deus secundum magnam
etc Clero altematim prosequente"
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 146-147 "Ad ingressum Ecclesiae repetitur Antiphonam
Exultabunt Domino ossa humíllala Deinde Ecclesiam ingressi, cantant Resp Cantore incipiente et
clero altematim respóndeme, videlicet Subvenite Santi Dei etc Deposito feretro in medio Ecclesiae,
ila ut defuncti pedes, si fuent laicus, sint versus altare maius, si vero fuenl sacerdos, ut dictum est,
caput sit versus ipsum altare, et cereis accensis circa corpus"
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617. pag 147 "Statim dicalur Officium mortuorum, cum tnbus
noctumis, et Laudibus, ut infra ponitur"
Rituale Romanum. ed Plantijn 1617, pag 148 "Dum in Officio dicuntur Laudes, Sacerdos cum
ministns paralur ad celebrandam Missam solemnem pro defunclo, si leinpus congmens fuent. ut in
die depositionis in Missali Romani"
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 148-149 "Finita Missa, Sacerdos, deposita casula, seu
pianeta, et manipulo, accepit pluviale nign colons, et Subdiaconus accepit Crucem, et acceda ad
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g. Na de absoute wordt de overledene in processie uitgedragen naar zijn laatste
rustplaats, terwijl de clerici zingen: "In Paradisum". Bij het graf wordt het
laatste afscheidsritueel voltrokken: de graflegging.9
Dit omslachtige en uitvoerige begrafenisritueel wordt in het Rituale Contractum
samengevoegd en herleid tot een eenvoudig afscheid van de overledene. Deze
eenvoud wordt verkregen door weglating van die onderdelen uit het Rituale
Romanum die niet strikt op de eigenlijke begrafenishandeling betrekking
hebben. Het Rituale Contractum heeft alleen elementen van de hierboven
beschreven trits van rituele handelingen die afkomstig zijn uit het afhalen van
de overledene uit het sterfhuis, de absoute in de kerk en de dienst op het
kerkhof. Het Rituale Contractum kent geen dodenofficie en geen enkele aanwijzing dat er een requiemmis gecelebreerd kan worden bij gelegenheid van een
begrafenis.
Een tweede vereenvoudiging bereikt het Rituale Contractum door de precíese
aanwijzigingen van het Rituale Romanum, wie wat zingt en op welke wijze de
verschillende gezangen worden uitgevoerd, weg te laten. In het Rituale Contractum wordt tijdens de begrafenisdienst niets gezongen: alles wordt gezegd.
Een derde vereenvoudiging wordt in het Rituale Contractum bereikt door het tot
een minimum beperken van de voorgeschreven liturgische kleding. Het Rituale
Contractum reduceert de precíese aanwijzingen van het Rituale Romanum m.b.t.
de liturgische kleding tot één aanwijzing, direct vermeld aan het begin van het
begrafenisritueel: de priester draagt slechts de zwarte priesterstool.10 In de
praktijk betekent dit dat de priester de zwarte stool draagt over zijn gewone
burgerkleding. Juist in deze minimale aanduiding van de liturgische kleding van
de functionaris van de kerk blijkt iets van de zeer bescheiden entourage waarmee katholieken in de periode van de Hollandse Zending hun doden begeleiden
naar hun laatste rustplaats.
Een vierde vereenvoudiging in het begrafenisritueel bereikt het Rituale Contractum door niets te vermelden van lokale verplaatsingen. Zoals uit de beschrijving
van het begrafenisritueel in het Rituale Romanum blijkt, kent dit Rituale een
drietal processies: van kerk naar sterfhuis - van sterfhuis naar de kerk en

feretrum, et se sisüt ad caput defunct) cum Cruce médius inter duos Acolythos seu ceroferanos cum
candelabns, et candebs accensis: et omnes ahi de Clero veniunt ordinatim m gradu suo cum candelis
accensis, et stant in circuiti! feretri tum sequitur Sacerdos cum Diacono, et assistente, alnsque
mimstns, et facta reverenda altan, sistit se contra Cruccm ad pedes defuncti, retro astantibus duobus
Acolylhis, uno cum thunbulo et navícula incensi, altero cum vase Aquae Benedictae et aspersone et
Acolytho seu Clenco tenente librum"
9 Rituale Romanum, ed. Plantijn 1617, pag. 152 "Finita oratione (d ι de slotoratie van de absoute in
de kerk, F Sp ), corpus defertur ad sepulchrum et dum portatur, clerici cantant Anliphonanv In
Paradisum"
10 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 105 "Sacerdos stans ad pedes defuncli. mdutus saltern stola
nigra"
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vervolgens van de kerk naar de begraafplaats. In het Rituale Contractum blijkt
niets meer van welke processie dan ook. Zoals hierboven reeds geciteerd
vermeldt het Rituale Contractum dat de begrafenisdienst begint terwijl de
priester staat aan het voeteneind van de overledene. Waar men zich bevindt, in
een kerk, in een kamer van een huis, of bij het graf van de overledene wordt
aan het begin van de dienst niet duidelijk. Vrijwel op het einde van de dienst
volgt in het Rituale Contractum de enige lokale aanduiding. Voorafgaande aan
de graflegging zegt het Rituale Contractum dat de priester het graf zegent.11
Dit kan voor de praktijk van het uitdragen van een gelovige betekenen dat
geheel de dienst van het Rituale Contractum plaats heeft bij het graf van de
overledene. In dat geval is de begrafenisdienst van het Rituale Contractum een
eenvoudige gebedsdienst in de open lucht. Het zal dan afhankelijk zijn van de
wisselende plaatselijke omstandigheden of dit inderdaad ook zo is uitgevoerd.
Een andere mogelijkheid is dat de gebedsdienst heeft plaats gevonden in een
kerkgebouw, eventueel in het huis van de overledene, en dat slechts de rituele
handelingen bij de graflegging hebben plaatsgevonden in de open lucht. Het
Rituale Contractum laat in haar versie beide mogelijkheden open.
Het eenvoudige van het Rituale Contractum blijkt nog eens duidelijk uit het feit
dat dit Nederlandse rituale volledig zwijgt over de wijze hoe de overledene
wordt overgebracht naar zijn laatste rustplaats. Het Rituale Contractum suggereert door er over te zwijgen, dat dit gebeurt in alle bescheidenheid, zonder op
te vallen in de maatschappelijke context. Al naar gelang de wisselende plaatselijke omstandigheden zal dit met meer of minder uiterlijke herkenbaarheid
mogelijk zijn geweest.
Tenslotte wijzen we op een zeer duidelijk teken van de maatschappelijke
omstandigheden voor de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. Terwijl in
het Rituale Romanum aangegeven wordt dat door het luiden van de kerkklokken
de gemeente attent gemaakt wordt op de begrafenishturgie wordt in het Rituale
Contractum met geen woord gesproken over dit luiden van de kerkklokken. In
de praktijk heeft dit echter niet betekent dat hiervan geen gebruik gemaakt kon
worden. Zowel voor katholieken als protestanten geldt in deze periode dat men
tegen betaling de kerkklokken geluid konden worden bij gelegenheid van een
begrafenis. Het zal van regio naar regio verschillen of de katholieken van deze
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.
Een tweede karaktertrek van het begrafenisritueel uit het Rituale Romanum is
haar zeer sterke clericale toonzetting. In het Rituale Romanum worden zorgvuldig de functies, kleding en bewegingen van de verschillende functionarissen
omschreven. De clerici lopen vooraan in de processies, in de volgorde van hun
waardigheid, ze staan vooraan bij de absoute en bidden gezamenlijk het dodenofficie. Met betrekking tot de zang wordt zorgvuldig aangegeven hoe de clerici

11 Rituale Contractum, Teksteditie, pag. 107 "Tum Sacerdos benedici! sepulchro, dicens
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de verschillende zangstukken dienen uit te voeren, terwijl van de lekengelovigen
wordt gezegd dat zij in stilte bidden voor de zielerust van de overledene;
bovendien lopen de lekengelovigen achteraan in de processie.12
Niets van deze uitgesproken clericale entourage is overgebleven in het Rituale
Contractum. Nu zullen wel overal elders in de parochiekerken, waar overledenen
volgens het Romeinse model worden begraven, aanpassingen zijn ingevoerd,
zeker wanneer de dienstdoende geestelijkheid van de parochie slechts van
beperkte omvang was. Niet bij iedere begrafenis zal het volledige dodenofficie
zijn gebeden. Het ligt voor de hand dat het volledige Romeinse ritueel werd
gevolgd in kloosterkerken, grotere kerkelijke centra en bij de begrafenis van een
priester, wanneer zijn collega's in het ambt hun overleden broeder begeleiden
naar zijn laatste rustplaats.13 Dit is ongetwijfeld voor het Rituale Contractum
mede aanleiding geweest om in het begrafenisritueel een vergaande declericalisering door te voeren. Voor het Nederlandse rituale komt daarbij nog eens de
bijzondere maatschappelijke situatie van de katholieken in de periode van de
Hollandse Zending. Het was eenvoudig onmogelijk om over een dergelijk breed
samengesteld college van clerici te beschikken. Vandaar dat het Rituale Contractum als enige kerkelijke functionaris noemt de priester. Alle andere functionarissen van het Rituale Romanum worden niet meer genoemd. Geen diaken subdiaken - cantor - clerici - acolythen, enz. Zij allen worden, als er al iets
over gezegd wordt in het Rituale Contractum, telkens aangeduid met de term:
alii - de anderen. Zijn deze 'anderen' inderdaad nog clerici die het kruis dragen,
wijwater en wierook meebrengen en antwoorden aan de priester; of zijn deze
'anderen' eenvoudig de lekengelovigen, de omstanders, familie en vrienden van
de overledene? Dit laatste suggereert het Rituale Contractum in ieder geval wel.
De clericale begrafenisritus van het Rituale Romanum is in het Rituale Contractum omgevormd tot een eenvoudige afscheidsbijeenkomst, waarbij slechts één
functionaris met name wordt genoemd: de priester. Wat deze laatste aanduiding
betreft, treedt er nog een klein verschil op met het Rituale Romanum. In dit
Romeinse rituale wordt bij de inleiding op het begrafenisritueel telkens gesproken over de hoofdcelebrant m termen van 'parochus' - pastoor, in onze terminologie: de leider van de plaatselijke kerk. Het Rituale Contractum gebruikt in het
begrafenisritueel deze term nergens: overal spreekt het over 'sacerdos' priester; een rondtrekkend missionaris zonder direct territoriaal afgebakend
werkterrein lijkt hier eerder bedoeld door het Rituale Contractum dan een
residerende pastoor.

12 Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 14S Na de beschrijving van de processie zoals hierboven
aangegeven vermeldt het Rituale Romanum "Inde sequunlur alii funus comitantes et pro defuncto
Deum nie deprecantes sub silenuo"
13 Zie R Kaczynski, Die Sterbe- und Begrabmslilurgie. pag 209 "Auffalligstes Kennzeichen dieser
liturgische Ordnung ist, daß es sich um einen einzigen Gottesdienst handelt, der als solcher wohl vor
allem von klösterlichen Gemeinschaften gefeiert werden konnte".
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Het bewerken van dit uitgebreide clericale begrafenisritueel van het Rituale
Romanum is een van de grote opgaven geweest van het Rituale Contractum. De
beslissing van Rovenius om de Romeinse liturgie als standaardmodel te nemen
voor de Nederlandse liturgie is hier duidelijk van invloed geweest. Dat er op
Nederlandse bodem inderdaad anders gekleurde begrafenisrituelen bestaan
hebben, die meer direct aansluiten bij een parochiepraktijk, waar het corps van
clerici van geringe omvang is, moge blijken uit het begrafenisritueel van het
Manuale Pastorum van Den Bosch (1572). Als dienstdoende geestelijke wordt
in dat ritueel slechts genoemd de pastoor. De structuur van dit Bossche begrafe
nisritueel is volledig anders van aard dan het Romeinse model van 1614. In het
Bossche ritueel wordt eerst de graflegging gehouden.14 De eigenlijke graf
legging begint met de zegening van het graf, gevolgd door de eigenlijke
graflegging onder geheel eigen bewoordingen. De priester spreekt namens de
overledene de woorden: "dit is mijn rustplaats tot in de eeuwen der eeuwen; hier
zal ik wonen want deze rustplaats heb ik uitgekozen".15 Na de graflegging
volgt een drievoudige betekening van het graf met het kruisteken en vervolgens
de bestrooiing met aarde. Bij deze bestrooiing met aarde spreekt de priester
namens de overledene de wooorden: "vanuit de aarde hebt gij mij Heer ge
vormd, met vlees hebt gij mij bedekt. Mijn verlosser, wek mij op op de laatste
dag".16 Zoals we nog zullen zien keren deze woorden terug in het Rituale
Contractum bij de graflegging. Na deze graflegging volgt de antiphoon: "Ab
solve Domine animam famuli tui" en enkele psalmen en slotgebeden.17 Vervol
gens kent het Manuale van Den Bosch de requiemmis18, op het einde waarvan
de priester terugkeert naar de laatste rustplaats van de overledene voor de
eigenlijke absoute". Met deze absoute besluit het Bossche manuale de begrafe
nisliturgie20. Dit Bossche begrafenisritueel is een uiterst simpel, aan de paro
chiepraktijk aangepast ritueel. Er is geen enkele behoefte aan een uitgebreid
clericaal college van uitvoerders, nergens wordt opgemerkt dat er een dodenofficie plaatsvindt en bovendien maakt het ritueel de indruk dat alle passages
zoveel mogelijk door de omstanders mede worden uitgevoerd. Desondanks heeft
dit ritueel niet model gestaan voor het begrafenisritueel van het Rituale Contrac-

14 Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572. pag. 77 "Modus Sepeliendi Corpora Defunctomm. Quando
corpus delatum fuent ad sepulchrum, primo benedicatur fossa, sive sepulchrum, dicendo ..".
15 "Haec requies mea ш seculum seculi Hic habitabo, quoniam elegi earn". Manuale Pastorum van Den
Bosch, 1572, pag. 78.
16 "De terra plasmasti me Domine Carne induisti me Resuscita me redemptor meus in novissimo die".
Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572, pag 78
17 Manuale Pastorum van den Bosch, 1572, pag 78-80.
18 Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572, pag 80: "His pie, devote ас décerner peractis, procedat
sacerdos ad missae celebrationem".
19 Manuale Pastorum van den Bosch, 1572, pag. 80- "Qua celebrata (d.i. nadat de requiemmis
gecelebreerd is, F Sp) ad caput funeris, vel feretri stans, dicat sequcnles commendationes".
20 Manuale Pastorum van den Bosch, 1572, pag 80-84
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tum. Dit Bossche Rituale is in dat diocees in gebruik gebleven tot 1617 toen
bisschop Nicolaas Zoés het Rituale Romanum verplichtend voorschreef.

4.2 De begrafenisritus van het Rituale Contractum
Uit de eerste algemene beschrijving van het begrafenisritueel in het Rituale
Contractum blijkt al dat dit ritueel geen enkele lokale verplaatsing kent. Een
volledige vergelijking met het begrafenisritueel uit het Rituale Romanum is
derhalve moeilijk op te stellen omdat in dat ritueel de begrafenis op drie
verschillende lokaties plaats heeft: in het sterfhuis - in de kerk en tenslotte bij
het graf op het kerkhof. In de hiernavolgende tekstvergelijking tussen beide
begrafenisrituelen zal de volledige tekst gevolgd worden van het Rituale
Contractum met verwijzing naar die passages uit het Rituale Romanum die
relevant zijn voor het commentaar.
Voorafgaande aan deze tekstvergelijking maken we enige opmerkingen, over die
onderdelen van het begrafenisritueel uit het Rituale Romanum, die volledig
ontbreken in het Rituale Contractum. Het Rituale Romanum heeft met betrekking tot het uitdragen van een gelovige naar zijn laatste rustplaats de volgende
onderdelen:
o. De exequiis
Zoals gebruikelijk bij alle rituelen in het Rituale Romanum wordt ook dit ritueel
voorafgegaan door een inleiding. Daarin worden de pastorale en rubricale
richtlijnen gegeven met betrekking tot het uitdragen van een gelovige. Naast de
liturgische aanwijzingen omtrent alle utensilia die aanwezig dienen te zijn, geeft
het Rituale Romanum in deze paragraaf ook uitvoerig aan wie wel en wie niet
kerkelijk begraven mogen worden.21 Geen enkel onderdeel van deze paragraaf
keert terug in het Rituale Contractum.
b. Exequiarum Ordo
De beschrijving van het eigenlijke begrafenisritueel, beginnend met een samenkomst in de kerk - de processie naar het sterfhuis - het overbrengen van de
overledenen naar de kerk, de dienst in de kerk met de onderdelen dodenofficie,
requiemmis en absoute, en tenslotte de processie naar het kerkhof met de
graflegging.22 Met elementen uit dit gedeelte van het Rituale Romanum stelt
het Rituale Contractum zijn eigen begrafenisritueel samen.

21 Rituale Romanum, ed. Planlijn 1617: De Exequiis, pag. 142-145.
22 Rituale Romanum, ed. Planlijn 1617: Exequiarum Ordo, pag. 145-155.
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c. Officium Defunctorum
Het Rituale Romanum kent het volledige dodenofficie: vespers, metten, bestaande uit drie noctumen, en de lauden.23 Precies in dit gedeelte geeft het Rituale
Romanum nog blijk van de sterke monastieke achtergrond van waaruit het
begrafenisritueel in de Westerse kerk is gegroeid.24
d. De officio faciendo in exequiis, absente corpore defuncti et in die tertio,
séptimo, trigesimo et anniversario.25
Heel deze trits van regelingen in bijzondere situaties ontbreekt in het Rituale
Contractum.
e. De Exequiis Parvulorum
Het ritueel van een begrafenis van een kind.26 Het is opmerkelijk voor het
Rituale Contractum dat in al haar 18 edities geen enkele aanwijzing voorkomt
omtrent de begrafenis van een kind. Voor de directe pastoraal van de zendelingen in de Missie lijkt dit een storend tekort van het Rituale Contractum.
Zoals uit deze beschrijving blijkt neemt het Rituale Contractum alleen de onder
b genoemde elementen uit het Rituale Romanum over.
Voor de duidelijkheid van het overzicht is de hiernavolgende beschrijving
verdeeld in de paragrafen: Inleidende rubricale opmerkingen - Openingsritus Eerste deel van de ritus: een korte gebedsdienst - Tweede gedeelte van de ritus:
de absoute - Derde gedeelte van de ritus: de graflegging. Deze verdeling van de
begrafenisritus uit het Rituale Contractum mag eigenlijk op grond van de tekst
van dit rituale niet gemaakt worden. In dat rituale is het begrafenisritueel een
doorlopend geheel zonder onderbrekingen. De verdeling komt tot stand op grond
van het feit dat het Rituale Contractum zijn elementen voor de begrafenis
ontleend heeft aan onderdelen van de ritus uit het Rituale Romanum die op
verschillende lokaties plaatsvinden: de inleiding op het begrafenisritueel stamt
uit de samenkomst in de kerk in het Rituale Romanum; de openingsritus bestaat
uit de elementen in het sterfhuis volgens het Rituale Romanum; de korte
gebedsdienst is in feite een drastische inkorting van het dodenofficie afgesloten
met het canticum Zachariae; de absoute is overgenomen uit de Romeinse
absoute op het einde van de requiemmis; de graflegging is een bewerking van
de graflegging uit het Rituale Romanum.

23 Rituale Romanum, ed. Planlijn 1617· Officium Defunctomm, pag 156-207
24 Voor een commentaar bij het dodenofficie zie
D.Sicard, La liturgie de la mort. pag 169-177
С Callewaert: De Officio Defunctorum
25 Rituale Romanum, ed. Planlijn 1617 pag. 207-209
26 Rituale Romanum, ed Planlijn 1617: pag. 209-216.
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4.2.1 Inleidende rubricale aanwijzingen
Rituale Romanum.
Exequiaram Ordo.
Constituto tempore, quo corpus ad
Ecclesiam deferendum est, convocetur clerus et alii, qui funeri interesse
debent et in parochialem, vel in aliam
Ecclesiam iuxta loei consuetudinem,
ordine conveniant; ac datis certis
campanae signis, eo modo et ritu quo
in loco fieri solet, parochus indutus
superpelliceo et stola
nigra, vel edam pluviale eiusdem
coloris, clerico praeferente crucem et
alio aquam benecictam, ad domum
defuncti una cum aliis procedit, distribuuntur cerei et acceduntur intortitia. Mox ordinatur processio, praecedentïbus laicorum confratemitatibus,
si adsint, turn sequitur clerus regularis, et saecularis per ordinem, bi nique
procedunt , praelata cruce, devote
psalmos, ut infra, decantantes, parocho praecedente, feretrum cum luminibus. Inde sequuntur alii funus comitantes et pro defuncto Deum rite
deprecantes sub silentio.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 145.

Rituale Contractum.
Exequiarum Ordo minus solemnis.

Sacerdos stans ad pedes
defuncti, indutus saltern
stola nigra, facta reverentia cruci,
quae ponitur supra feretrum, ad caput
defuncti, accensis cereis; retro astantibus alüs cum thuribulo et incenso et
cum vase aquae benedictae et aspersorio;

Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
105.

In de rubricale inleiding op de uitvaartdienst wordt de concrete situatie geschetst
waarmee de viering begint. Voor het Rituale Romanum en het Rituale Contractum is deze beginsituatie duidelijk verschillend. Het Rituale Romanum geeft aan
dat clerici en gelovigen samenkomen in de parochiekerk en in liturgische
processie, geordend volgens de hiërarchische waardigheid van de deelnemers,
gaan naar het sterfhuis. In het Rituale Contractum bevinden we ons direct bij het
lichaam van de overledene. Daar voltrekt zich de gehele dienst. Dit heeft tot
gevolg dat aan het begin van de dienst in het Rituale Contractum andere
utensilia genoemd worden dan in het Rituale Romanum. Naast kruis, kaarsen en
wijwater, noemt het Rituale Contractum direct aan het begin van de dienst ook
wierookvat en wierook. In het Rituale Romanum worden deze laatste pas
genoemd wanneer ze inderdaad gebruikt gaan worden, dit is op het einde van de
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requiemmis bij de absoute. Het Rituale Contractum vermeldt ze aan het begin
omdat er slechts één viering is bij het lichaam van de overledene en omdat,
zoals nog zal worden aangegeven, op een veel eerder moment in de dienst
wierook gebruikt zal gaan worden dan in het Rituale Romanum.
Uit de beschrijving van de beginsituatie in het Rituale Contractum blijkt tevens
de bescheiden entourage van de begrafenisdienst. Geen vermelding van een stoet
van clerici, geen klokgelui en geen aanduiding van de geëigende liturgische kleding, tenzij de aanwijzing dat de priester 'saltern' slechts een zwarte stool draagt.
Bovenstaande nevenschikking is eigenlijk geen tekstvergelijking. De versie van
het Rituale Contractum is geen inkorting of bewerking van het Rituale Romanum, maar een eigen versie. De situatie, waarin de begrafenisdienst in het
Rituale Contractum plaats heeft, is zo volledig verschillend van Rituale Romanum, dat het Rituale Contractum een eigen beschrijving van de beginsituatie
moet geven. We hebben te doen met een zeer bescheiden viering, zonder
uiterlijk vertoon: een eenvoudige samenkomst van gelovigen rond het lichaam
van hun dierbare overledene.
4.2.2 De openingsritus
Rituale Romanum.
Parochus vero antequam cadaver
efferatur, illud aspergit aqua benedicta, mox dicit antiphonam Si Iniquitatis et psalm. De
profundis clamavi...etc., in fine, Requiem aetemam dona ei Domine, et
lux perpetua luceat ei. Repetit antiph.
totam. Si Iniquitatis...etc. Deinde
cadaver effertur, parochus de domo
procedens statim gravi voce intonai
antiphonam: Exultabunt Domino, et
cantores inchoant psalmum: Misere
mei Deus secundum magnam,...etc.
Clero altematim prosequente, ac si
longitudo itineris postulavit, dicantur
alii psalmi ex officio mortuorum; et
in fine cuiusque psalmi dicitur. Requiem aetemam dona ei Domine, etc.,
qui psalmi devote, distincte, gravique
voce recitari debent usque ad Ecclesiam. Ad ingressum Ecclesiae repetitur antiphona: Exultabunt Domino
ossa humiliata.
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Rituale Contractum.
aspergit cadaver aqua benedicta, et
dicit antiphonam: Exultabunt Domino. Psalm. 50: Miserere
ut supra, fol. 89-90.
Requiem aetemam,...etc.
Repetitur antiphonam: Exultabunt
Domino ossa humiliata.
Deinde subiungit antiphonam: Si
Iniquitatis; psalm. 129 De profundis,
ut supra, fol. 90.

Requiem aetemam, etc.

Quo finito antiphonam:
Si iniquitatis observaveris Domine,
Domine quis sustenebit.

Rituale Romanum, ed. Planlijn, 1617,
pag. 145-146.

Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
105-106.

Bij het begin van de eigenlijke viering geven zowel het Rituale Romanum als
het Rituale Contractum aan dat het lichaam van de overledene besprenkeld
wordt met wijwater. De begeleidende antifoon en psalm zijn in beide ritualia
verschillend. Het Rituale Romanum noemt bij de besprenkeling met wijwater de
antifoon 'Si iniquitatis' gevolgd door de klaagpsalm 'De profundis clamavi', d.i.
psalm 129 (hebr. 130), en vervolgens bij het wegdragen van de overledene de
antifoon 'Exultabunt Domino' gevolgd door de psalm 'Miserere mei Deus
secundum magnam misericordiam tuam', d.i. psalm 50 (hebr. 51). In het Rituale
Contractum staan genoemde antifonen en psalmen precies in omgekeerde
volgorde. Dit wordt in alle 18 edities van het Rituale Contractum volgehouden.
Waarom deze omwisseling in het Rituale Contractum heeft plaats gevonden is
niet duidelijk. De overige verschillen vloeien voort uit de andere concrete
situatie. In het Rituale Contractum komt geen processie voor, en alle antifonen
en psalmen worden gezegd, niet gezongen.
4.2.3 Eerste gedeelte van de dienst: een korte gebedsdienst
Rituale Romanum.
Deinde Ecclesiam ingressi, cantant
Resp., cantore incipiente et clero
altematim respóndeme, videlicet;
Subvenite sancti Dei, occurrite angeli
Domini, suscipientes animam eius,
offerentes earn in conspectu Altissimi.
Vers. Suscipiat te Christus qui vocavit te in sinum Abrahae angeli deducant te.
Suscipientes.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine.
Resp. Et lux perpetua luceat ei.
Offerentes.
Deposito feretro in medio Ecclesiae,
ita ut defuncti pedes, si fuerit laicus,
sint versus altare maius; si vero fuerit
Sacerdos, ut dictum est, caput sit
versus ipsum altare; et cereis accensis
circa corpus, statim, nisi quid impediat, ut infra monebitur, dicatur Officium mortuonim, cum tribus Noctur-

Rituale Contractum.
Deinde
dicitur sequens Responsorium
Subvenite sancti Dei, occurrite angeli
Domini, suscipientes animam eius,
offerentes earn in conspectu Altissimi.
Vers. Suscipiat te Christus qui vocavit te, in sinum Abrahae angeli deducant te.
Suscipientes.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine
Etc.
Offerentes, etc.
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nis et Laudibus, ut infra ponitur;
et duo ex clero incipiant absolute
Invitatorium Regem, cui omnia vivunt, venite adoremus, et repetitur a
clero: Regem, cui omnia vivunt, etc.
Psalm. Venite, exultemus, etc., et
duplicantur Antiphonae. Ad finem
Officii post Antiphonam Cantici
Benedictus, etc. Ego sum resurrectio,
dicitur
Pater noster, secreto.

Vers. Et ne nos inducas in
tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. A porta inferi.
Resp. Erue domine animam eius.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
Absolve quaesumus, Domine, animam famuli tui ab omni vinculo
delictorum, ut in resurrectionis gloria
inter sanctos et electos tuos resuscitatus respiret. Per Christum Dominum
nostrum.
Resp. Amen.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 147-148.
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Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie
eleison.
Pater noster, etc totum secretum.
Et facta profunda inclinatione cruci,
quae ex adverso est, circumit feretrum et aspergit corpus defuncti aqua
benedicta; deinde reversus ad locum
suum, accipit thuribulum, et eodem
modo circumiens feretrum, corpus
incensai sicut asperserat.
Vers. Et ne nos inducat in
tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. A porta inferi.
Resp. Erue domine animam eius.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Absolve quaesumus, Domine, animam (famuli tui) (famulae tuae) ab
omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria, inter sanctos et electos tuos (resuscitatus) (resuscitata)
respiret. Per Christum Dominum
nostrum.
Resp. Amen.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
108.

In het Rituale Contractum volgen twee rituele handelingen, ni. de besprenkeling
met wijwater en de bewieroking van het lichaam van de overledene. Zij komen
op dit moment niet voor in de begrafemsdienst van het Rituale Romanum. Dit
geeft aan dat de overledene onder het zingen van het vroeg christelijke responsorium 'Subvenite sancii Dei' (zevende/achtste eeuw) de kerk wordt binnengedragen en voor in de kerk wordt geplaatst. Vervolgens wordt het dodenofficie
gebeden. De lauden van het dodenofficie worden afgesloten met de antifoon
'Ego sum' bij het canticum van Zacharias, waama in stilte het Onze Vader
wordt gebeden. Het dodenofficie wordt afgesloten met enkele aanroepingen na
het Onze Vader en de slotoratie: 'Absolve quaesumus'.
Het Rituale Contractum geeft een anders geaarde korte gebedsdienst. Het
reponsorium 'Subvenite sancii Dei' wordt, zoals gewoonlijk in het Rituale
Contractum, niet gezongen maar gezegd. ledere aanwijzing dat er een dodenofficie gezegd wordt ontbreekt in het Rituale Contractum, maar men vervangt dit
door een driemaal 'Heer ontferm U over ons'. Het Onze Vader wordt in stilte
gebeden en tegelijkertijd worden rituele handelingen gesteld. Het lichaam van
de overledene wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt. Dit is een novum
t.o.v. het Rituale Romanum. Na deze rituele handelingen wordt dit gedeelte van
de begrafenisdienst op dezelfde wijze afgesloten als in het Rituale Romanum, nl.
met de slotoratie 'Absolve quaesumus'.
Wat de inhoud van het responsorium en de slotoratie van het Rituale Contractum betreft, daarin komt de spanning tot uiting die in de voorafgaande eeuwen
gegroeid is tussen de vroeg-christelijke en laat-middeleeuwse opvatting over
sterven en begraven. Voor de vroeg-christelijke periode betekent het sterven van
een christen het ingaan in een nieuwe levensfase en een terugkeer van deze
mens naar zijn oorsprong, het leven voor de troon van God.27 We vinden deze
gedachten in het responsorium 'Subvenite: Kom hem te hulp, heiligen van God,
kom tegemoet, engelen van de Heer. Neem hem op en geleid hem voor het
aanschijn van de Allerhoogste'.28 Tengevolge van de ontwikkeling van de leer
over het vagevuur in de late Middeleeuwen raakt deze verrijzenisgedachte
stilaan op de achtergrond en ontwikkelt de liturgie van de begrafenis zich tot
een boeteliturgie. Het accent komt te liggen op het verschijnen van de overledene voor de troon van de Rechter die naar strikte rechtvaardigheid deze
persoon zal oordelen.29 In deze korte passage van het Rituale Contractum komt

27 Zie H Frank Der älteste erhaltene Ordo Defunciorum
28 Vertaling: De uitvaartliturgie, pag S1
29 Zie hiervoor in samenvatting R Kaczynski. Die Sterbe- und Begrabnisliturgie, pag 216 "Entscheidend ist die Akzentverschiebung, die sich in den Jahrhunderten vor den Erscheinen des Rituale
Romanum 1614 ergeben hat Infolge der dogmengeschichllichen Entwicklung der Lehre vom
Fegfeuer kann der Tod nicht mehr so sehr als Übergang in eine neue Lebensphase und als Heimkehr
zum Herrn, sondern muß vielmehr als Hinlreten vor sein Gericht und als Beginn einer harten
jenseitigen Lauterungszeit verstanden werden"
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deze nieuwe grondtoon van de begrafenisliturgie tot uitdrukking in de openingswoorden van de slotoratie 'Absolve quaesumus: verlos Heer, vragen wij U, uw
dienaar van alle banden van het kwaad'. Nu in de huidige tijd de geloofshouding ten opzichte van de dood veranderd is heeft het nieuwe begrafenisritueel van na Vaticanum II daarop ingespeeld. In het nieuwe begrafenisritueel
komt het gebed "Absolve quaesumus..." niet meer voor, maar het is vervangen
door het gebed: "In manus tuas, clemetissime Pater..." - Gode vader, Gij zijt
ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij onze broeder N. Wij hebben
het vaste vertrouwen dat hij met Christus zal verrijzen op de jongste dag, zoals
allen, die in Christus zijn gestorven.30 In de Middeleeuwen wordt begraven
echter sterk gezien als een smeken voor het zieleheil van de overledene. Voor
de late middeleeuwer heeft de begrafenisliturgie een sterk boetekarakter.31
4.2.4 Tweede gedeelte van de dienst: de absoute
Alvorens een vergelijking wordt opgesteld van het afscheidsritueel in het Rituale
Romanum en het Rituale Contractum, maken we een korte opmerking omtrent
de rubricale aanwijzigingen van het Rituale Romanum. Op het moment dat het
dodenofficie is afgesloten met de slotoratie: "Absolve quaesumus" geeft het
Rituale Romanum aan dat nu eerst de requiemmis wordt gecelebreerd. Hieromtrent ontbreekt iedere aanwijzing in het Rituale Contractum. Daarmee wordt een
belangrijk onderscheid aangebracht tussen het begrafenisritueel van beide
ritualia. Het Rituale Contractum kent alleen het afscheidsritueel bij het graf van
de overledene en laat alles weg wat niet van toepassing is voor dit afscheidsritueel. Of er bij gelegenheid van een begrafenis een requiemmis, eventueel een
dodenofficie is gehouden, is niet meer uit de tekst van het Rituale Contractum
op te maken. Voor het Rituale Romanum zijn zeker de requiemmis en het
afscheidsritueel in de kerk temporeel met elkaar verbonden.
Voor de volledigheid van het overzicht volgt hier eerst de tekst van het Rituale
Romanum, waarmee de absoute wordt ingeleid. De plechtige, clericale teneur
van het Romeinse begrafenisritueel komt hier wel zeer sterk in naar voren.
Rituale Romanum.
Dum in Officio dicuntur laudes, sacerdos cum ministris paratur ad celebrandum
Missam Solemnem pro defuncto, si tempus congruens fuerit, ut in die depositionis in Missali Romano.
Finita Missa, sacerdos, deposita casula, seu planeta, et manipulo, accipit pluviale
nigri coloris, et subdiaconus accipit crucem, et accedit ad feretrum, et se sistit
ad caput defuncti cum cruce médius inter duos acolythos seu ceroferarios cum
candelabris et candelis accensis: et omnes alii de clero veniunt ordinatim in

30 Zie De uitvaartliturgie, pag. 48: Latijnse versie: Ordo Exsequianim. pag 48-49 Voor deze koerswijziging in de nieuwe begrafenishlurgie zie J Slefanskj, Aus der Werkslait S. Petti, Ispirazione.
31 Zie J.A.Jungmann- Die lateinischen Bußrilen, pag 288-289
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gradu suo cum candelis accensis, et stant in circuitu feretri: tum sequitur
sacerdos cum diacono et assistente, aliisque ministris et facta reverentia altari,
sistit se contra crucem ad pedes defuncti, retro astantibus ei a sinistris duobus
acolythis, uno cum thuribulo et navícula incensi, altero cum vase aquae benedictae et aspersorio et acolytho seu clerico tenente librum,
Rituale Romanum.
absolute dicit sequentem
orationem:
Non intres in Judicium cum servo
tuo Domine, quia nullus
apud te iustifìcabitur homo, nisi per
te omnium peccatorum ei tribuatur
remissio. Non ergo eum,
quaesumus, tua iudicialis sententia
premat, quem tibi vera
supplicatio fìdei christianae commendai: sed gratia tua illi succurrente,
mereatur evadere iudicium ultionis,
qui dum viveret insignitus
est signáculo sanctae Trinitatis.
Qui vivis et régnas in saecula
saeculorum.
Resp. Amen.
Deinde cantore incipiente, clerus
circumstans cantat sequens Responsorium:
Libera me Domine, de morte aetema,
in die illa tremenda. Quando caeli
movendi sunt et terra. Dum veneris
iudicare saeculum per ignem.
Vers. Tremens factus sum ego, et
timeo, dum discussio venerit atque
ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Vers. Dies illa, dies irae, calamitatis
et miseriae, dies magna et amara
valde.
Dum veneris.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine, et lux perpetua luceat ei.
Vers. Libera me.

Rituale Contractum.
Deinde dicit absolute sequentem
orationem:
Non intres in iudicium cum (servo
tuo) (anelila tua) Domine, quia nullus
apud te iustifìcabitur homo, nisi per
te omnium peccatorum ei tribuatur
remissio. Non ergo (eum) (earn)
quaesumus, tua iudicialis sententia
premat, (quem) (quam) tibi vera
supplicatio fidei christianae commendat: sed gratia tua illi succurrente,
mereatur evadere iudicium ultionis
(qui) (quae) dum viveret (insignitus)
(insignita) est signáculo sanctae Trinitatis. Qui vivis et régnas in saecula
saeculorum.
Amen.
Deinde dicitur sequens Responsori um:
Libera me Domine, de morte aetema
in die illa tremenda; quando coeli
movendi sunt et terra; dum veneris
iudicare saeculum per ignem.
Vers. Tremens factus sum ego, et
timeo, dum discussio venerit, atque
ventura ira.
Quando coeli movendi sunt et terra.
Vers. Dies illa, dies irae, calamitatis
et miseriae, dies magna et amara
valde.
Dum veneris iudicare saeculum per
ignem.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine, et lux perpetua luceat ei.
Resp. Libera me Domine de morte
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aetema in die ilia tremenda, quando
coeli
movendi sunt et terra; dum veneris
iudicare saeculum per ignem.
Dum cantatur praedictum Responsorium, sacerdos, acolytho seu diacono
ministrante, accipit incensum de
naviculo, et ponit in thuribulum, et
finito responsono cantor cum pnmo
choro dicit:
Kyrie eleison
et secundus chorus responde!
Christe eleison.
Deinde omnes simul dicunt
Kyrie eleison.
Mox sacerdos dicit alta voce:
Pater noster, etc et secreto dicitur ab
omnibus et ipse interim accipit a
diacono vel acolytho aspersorium
aquae benedictae, et facta profunda
inclinatione cruci, quae est ex adversario, diacono seu ministro genuflectente, et fimbris pluvialis sublevante,
circumiens feretrum, (si transit ante
Sacramentum genuflectit) aspergit
corpus defuncti, deinde reversus ad
locum suum, diacono ministrante,
accipit thuribulum, et eodem modo
circuit feretrum, et corpus incensai, ut
asperserat,
stans in loco suo, acolytho seu alio
ministro tenente librum apertum ante
se, dicit:
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. A porta inferi.
Resp. Erue Domine animam eius.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Domine exaudí orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te venial.
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Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster, etc. totum secreto.

Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
Deus cui proprium est misereri sem
per et рагсеге: te supplices exoramus
pro anima famuli tui Ν.
quam hodie de hoc saeculo migrare
iussisti: ut non tradas earn in manus
inimici, ñeque obliviscaris in finem:
sed iubeas earn a Sanctis angelis
suscipi, et ad patriam paradisi perduci: ut quia in te speravit et credidit,
non poenas inferni sustineat, sed
gaudia sempiterna possideat. Per
Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Si defunctus fuerit sacerdos, in oratione dicitur: pro anima famuli tui
sacerdotis, quam hodie, etc. Finita
oratione, corpus defertur ad sepulchrum, si tunc deferendum sit, et dum
portatur, clerici cantant Antiphonam:
In Paradisum deducant te angeli: in
tuo adventu suscipiant te martyres, et
perducant te in civitatem sanctam
Jerusalem, chorus angelorum te suscipiat, et cum Lázaro quondam paupere
aetemam habeas requiem.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 148-153.

Oremus.
Deus cui proprium est misereri semper et parcere: te supplices exoramus
pro anima (famuli tui Ν.) (famulae
tuae Ν.) quam hodie de hoc saeculo
migrare jussisti: ut non tradas earn in
manus inimici, ñeque obliviscaris in
finem: sed jubeas earn a Sanctis angelis suscipi et ad patriam paradysi
perduci: ut quia in te speravit et
credidit, non poenas inferni sustineat,
sed gaudia sempiterna possideat. Per
Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.

Antiphona:
In Paradysum deducant te angeli: in
tuo adventu suscipiant te martyres et
perducant te in civitatem sanctam
Jerusalem, chorus angelorum te suscipiat, et cum Lázaro quondam paupere
aetemam habeas requiem.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
106-107.

Zoals in het Rituale Romanum staat aangegeven heeft dit gedeelte van het
afscheidsritueel plaats in de kerk na de eucharistieviering. Het kent in dat rituale
de volgende onderdelen: het gebed: "non intres in judicium", het door de
cantores en clerici gezongen "Libera me Domine", het gesolemniseerde zingen,
d.w.z. door cantor met eerste koor - tweede koor - allen, van Kyrie eleison Christe eleison - Kyrie eleison, het in stilte bidden van het Onze Vader, terwijl
tijdens dit bidden de besprenkeling met wijwater en de bewieroking van het
lichaam van de overledene plaatsvindt, gevolgd door enige aanroepingen en het
gebed: "Deus cui proprium est". Het afscheidsritueel in de kerk wordt beëindigd
met het uitdragen van de overledene terwijl het "In Paradisum" wordt gezongen.
In dit gedeelte van het Romeinse Rituale vloeien een aantal geloofshoudingen
uit verschillende perioden en van geheel andere spiritualiteit samen. Kenmerken
143

van de latere middeleeuwse houding komen vooral naar voren in het gebed
"Non intres in judicium...", en het responsorium "Libera me Domine...". Het
gebed "Non intres in judicium..." is van Mozarabische afkomst en het is een
kenmerkend gebed voor de laatmiddeleeuwse beleving van het begrafenisritueel.
Het accent licht overduidelijk op het oordeel van de overledene. De gemeente
smeekt God voor rechtvaardigheid bij dit oordeel.32 Het responsorium "Libera
me Domine..." is van dezelfde strekking. Samen met de sequens "Dies Irae" en
de tractus "Absolve quaesumus" van de requiemmis vormt dit resposorium de
uitdrukking van het "düsteres Gepräge" van de laat-middeleeuwse beleving van
het begrafenisritueel.33
Het overeenkomende gedeelte van het ritueel in het Rituale Contractum kenmerkt
zich door een aanmerkelijke vereenvoudiging van het Rituale Romanum. De enige
functionaris die met name genoemd wordt is de priester; er wordt niets gezongen,
alles wordt gezegd en op de plaats waar het Rituale Romanum een bewieroking
en een besprenkeling met wijwater van het lichaam van de overledene heeft,
wordt dit in het Rituale Contractum achterwege gelaten. Voor het Rituale Contractum zou dit ook een verdubbeling van deze rituele handeling betekend hebben,
want vrijwel aan het begin van de begrafenisdienst is het lichaam van de overledene volgens dit rituale reeds bewierookt en met wijwater besprenkeld.34 Terwijl
in het Rituale Romanum uitdrukkelijk staat aangegeven dat onder het zingen van
het "In Paradisum" de overledene wordt overgebracht naar zijn laatste rustplaats,
wordt in het Rituale Contractum met geen woord gesproken over een lokale
verplaatsing. Dit is een bewijs te meer dat heel het begrafenisritueel volgens het
Rituale Contractum een gebedsdienst is bij het graf van de overledene.
4.2.5 Derde gedeelte van de dienst: de graflegging
Rituale Romanum.
Cum pervenerit ad sepulchrum, si
non est benedictum, dicens hanc
orationem:
Oremus.
Deus, cuius miseratione animae fidelium requiescunt, hunc tumulum
benedicere dignare, eique angelum
tuum sanctum deputa custodem, et
quorum quarumque corpora hic sepe-

Rituale Contractum.
Turn sacerdos benedicit sepulchre,
dicens hanc orationem:
Oremus.
Deus, cujus miseratione animae fidelium requiescunt, hunc tumulum
benedicere + dignare, eique angelum
tuum sanctum deputa custodem, et
cuius corpus hic sepelitur, animam

32 Zie R. Rutherford, The death of a Christian, pag 93° "This typically Mozarabic text that became
commomplace in the Roman funeral liturgy exemplifies how Catholic faith was preserved in
medieval prayer while the emphasis revealed the preoccupations of comtemporary piety"
33 Zie R Kaczynski, Die Sterbe- und Begràbnisliturgie, pag 216
34 Zie hoofdstuk IV. De uitvaartntus volgens het Rituale Contractum, pag 139
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liuntur animas eorum ab omnibus
absolve vinculis delictonim, ut in te
semper cum Sanctis tuis sine fine
laetentur.
Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Dicta oratione, sacerdos aqua benedicta asperga!, deinde incenset corpus
defuncti, et tumulum.

ejus ab omnibus absolve vinculis
delictorum, ut in te semper cum Sanctis tuis sine fine laetetur.
Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Deinde aspergit corpus aqua benedicta dicendo:
Hodie sit in pace locus tuus, et habitatio tua in sancta Sion. Per Christum
Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Sumpta deinde sancta cruce, loculum
trina consignatione signans dicit:
Signo corpus hoc signáculo sanctae +
crucis, ut in die judicii rcsurgat +, et
vitam aetemam possideat +. Per
Jesum Christum Dominum nostrum.
Deinde trina immissione aliquantulae
terrae, loculum, vel corpus tegendo,
dicit sacerdos:
De terra plasmasti (eum) (earn), ossibus et nervis compegisti (eum) (earn)
Domine: resuscita (eum) (earn) in
novissimo die. Per Jesum Christum
Dominum nostrum.
Resp. Amen.

Quod si corpus tunc ad sepulchrum
non deferatur, omisso responsorio In
Paradisum etc. et benedictione sepulchri, si iam est benedictum, prosequatur officium, ut infra, quod numquam
omittitur et intonai Antiphonam
Ego sum resurrectio, et dicitur canticum Benedictus.

Et repetitur Antiphonam:
Ego sum resurrectio et vita, qui credit
in me, etiam si mortuus fuerit, vivet
et omnis qui vivit et credit in me,

Antiphona.
Ego sum resurrectio.
Canticum Zachariae, Luc. 1.
(in het Rituale Contractum volgt hier
de volledige tekst van het Benedictus.
Zie Teksteditie pag. 87).
Repetitur Antiphonam:
Ego sum resurrectio et vita, qui credit
in me, etiam si mortuus fuerit, vivet
et omnis qui vivit et credit in me,
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non monetur m aetemum.
Postea sacerdos dicit:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster, etc., interim corpus
aspergit.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. A porta inferi.
Resp. Erue Domine animam eius.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Domine exaudí orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Fac, quaesumus, domine, hanc cum
servo tuo defuncto (vel fámula tua
defuncta) misericordiam, ut factorum
suorum in poenis non recipiat vicem,
qui (vel quae) tuam in votis tenuit
voluntatem, ut sicut hic eum (vel
earn) vera fides iunxit fidel ium turmis, ita illic eum (vel earn) tua miseratio societ angelicis choris.
Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine.
Resp. Et lux perpetua luceat ei.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Anima eius et animae omnium
fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 153-155.
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non morietur in aetemum.
Postea sacerdos dicit:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster, etc., interea corpus aspergit
et incensai.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. A porta inferi.
Resp. Erue Domine animam eius.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Fac, quaesumus. Domine, hanc cum
(servo tuo defuncto) vel (fámula tua
defuncta) misericordiam, ut factorum
suorum in poenis non recipiat vicem,
(qui) vel (quae) tuam in votis tenuit
voluntatem, ut sicut hic (eum) vel
(earn) vera fides junxit fidelium turmis, ita illic (eum) vel (earn) tua
miseratio societ angelicis choris.
Per Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Vers. Requiem aetemam dona ei
Domine.
Resp. Et lux perpetua luceat ei.
Vers. Requiescat in pace.
Resp. Amen.
Vers. Anima eius et animae omnium
fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.
Resp. Amen.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
107-109.

De graflegging in het Rituale Romanum gaat nauwelijks vergezeld van enige
rituele handeling. Alleen in het geval dat het graf, resp. de begraafplaats, nog
niet is gezegend, dan wordt eerst een zegening van de begraafplaats gehouden,
met gebed "Deus cuius miseratione" en besprenkeling met wijwater en bewieroking. Is de begraafplaats reeds gezegend dan worden bovengenoemd gebed en
rituele handelingen weggelaten en bidt men bij het graf van de overledene alleen
de slotantiphoon van het dodenofficie "Ego sum resurrectio" gevolgd door het
canticum van Zacharias "Benedictus". Volgens het Rituale Romanum is de
laatste groet bij het graf een louter verbale afsluiting van de gebedsdienst,
overgenomen van de afsluiting van de lauden uit het dodenofficie.
Het Rituale Contractum kent nu juist een verdere solemnisering van de graflegging. Vooreerst moet opgemerkt worden dat het Rituale Contractum niet meer
vooronderstelt dat het graf, c.q. de begraafplaats reeds gezegend is. Dit wordt
uitgedrukt in de aanwijzing: "turn sacerdos benedicit sepulchrum - dan zegent
de priester het graf'. Het Rituale Romanum leest hier: "Cum autem pervenerit
ad sepulchrum, si non est benedictum, sacerdos illud benedicit - wanneer men
bij het graf komt zegent de priester het graf, wanneer dit nog niet gezegend is".
Het Rituale Contractum laat op dit moment dus iets blijken van de eigen
maatschappelijke situatie van de katholieken in de periode van de Hollandse
Zending. De katholieken konden niet meer beschikken over gewijde aarde om
hun eigen geloofsgenoten te begraven. Wilde men dus de eigen geloofsgenoten
in gewijde aarde begraven dan was men verplicht bij iedere ter aarde bestelling
eerst het graf te zegenen. Dit blijkt ook uit de kleine tekstwijziging in het gebed
in het Rituale Contractum. Het Rituale Romanum leest in het gebed bij de
zegening van het graf: "...et quorum quarumque corpora hic sepeliuntur animas
eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum". Het gebed is in het meervoud
gesteld: men spreekt van de lichamen van hen die hier begraven worden. Er
heeft dus een zegening plaats van de gehele begraafplaats. In het Rituale
Contractum wordt dit uitdrukkelijk veranderd in het enkelvoud: "...ut cujus
corpus hic sepelitur, animam eius ab omnibus absolve vinculis delictorum".
Door het gebed zo te veranderen drukt het Rituale Contractum uit dat slechts het
graf gezegend wordt van degene die nu hier vandaag begraven wordt. Het
Rituale Contractum gaat er dus vanuit dat bij iedere begrafenis eerst het graf
gezegend wordt.
Het Rituale Contractum kent voor de eigenlijke graflegging een andere rituele
vormgeving dan het Rituale Romanum. De besprenkeling van het graf gaat
vergezeld van de formule: "Hodie sit in pace locus tuus et habitatio tua in
Sancta Sion". Vervolgens heeft een drievoudige betekening met een kruisteken
plaats met de formule: "Signo corpus hoc signáculo crucis + ut in die judicii
resurgat + et vitam aetemam possideat +. Per Jesum Christum Dominum
nostrum". Na deze betekening met het kruisteken heeft de bestrooiing met aarde
plaats. De begeleidende formule luidt: "De terra plasmasti (eum) (earn) ossibus
et nervis compegisti (eum) (earn) Domine: resuscita (eum) (earn) in novissimo
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die. Per Jesum Christum Dominum nostrum". In tegenstelling tot het Rituale
Romanum is in het Rituale Contractum de eigenlijke graflegging op een rituele
wijze omgevormd tot een in geloof toevertrouwen van deze overledene in de
handen van God. Dit wordt uitgedrukt in de betekening met het kruis en in de
bestrooiing met aarde. De beide begeleidende formules bij deze handelingen
verwoorden het vertrouwen van de gelovigen in het overwinningsteken van het
kruis: op de dag van het oordeel zal dit teken voor hem/haar zijn een teken dat
leidt tot eeuwig leven. Het louter en alleen achterlaten op het kerkhof van de
overledene, zoals het Rituale Romanum doet, is omgevormd tot een in bewaring
geven van de overledene onder het teken van het overwinningskruis. Dezelfde
grondgedachte spreekt uit de begeleidende tekst bij de bestrooiing met aarde: de
aarde wordt geduid als de scheppingsaarde, waaruit de overledene op de dag van
het oordeel zal oprijzen ten eeuwige leven.
Na de bestrooiing met aarde besluit het Rituale Contractum de graflegging op
dezelfde wijze als het Rituale Romanum: de antifoon "Ego sum Resurrectio"
met het canticum van Zacharias als restant van de gebedsdienst.
De eigenheid van de graflegging van het Rituale Contractum treffen we in
Nederland reeds aan in de periode voorafgaande aan de eerste editie van het
Rituale Contractum. In het Manuale Pastorum van Den Bosch treffen we
dezelfde handelingen en gebeden aan bij de graflegging als in het Rituale
Contractum.35 Hetzelfde kan gezegd worden van het Pastorale van Mechelen36
en van het Pastorale van Roermond; ook deze Nederlandse ritualia kennen deze
wijze van graflegging. Deze wijze van graflegging is recentelijk gekarakteriseerd
als een verwoording van het christelijke geloof bij het afscheid nemen van een
dierbare.37 Het is juist dit pastorale van Mechelen geweest dat dit gebruik bij
de graflegging verder heeft verspreid vanwege de grote invloed die dit pastorale
heeft gehad in de vormgeving van de diocesane ritualia. Niet zelden wordt in de
praktijk van de graflegging de bestrooiing met aarde door de pastor gevolgd
door bestrooiing met aarde door de omstanders, wanneer zij een laatste groet
brengen aan het graf van hun familielid of vriend. Deze wijze van graflegging
leeft momenteel in Nederland voort in de vernieuwde begrafenisliturgie. Terwijl
de officiële Latijnse Ordo Exsequiarum bij de graflregging aangeeft: "Tumulatio
fit secundum consuetudinem locorum" - de graflegging geschiedt volgens de
plaatselijke gebruiken -, vult de Nederlandse vertaling de wijze van graflegging
in op dezelfde manier en met dezelfde gebeden als in het Pastorale van Meche-

35 Manuale Pastorum van den Bosch, 1572, pag 77-78
36 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 163-164
37 R Rutherford, The death of a christian, pag 83 "The cemetery service proper to the Mechelen
diocese reveals a sound articulation through liturgy of the way Christian failh gave meaning to the
essential cultural action of laying to rest and leave-taking"
38 Zie Ordo Exsequiarum, η 72, pag 32, De Uilvaartliturgie, pag 78-79
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4.3 Een verdere solemnisering van het begrafenisritueel in
Nederland in het begin van de negentiende eeuw
De hierboven vermelde situatie van een begrafenis van een katholiek in de
periode van de Hollandse Zending blijft zo ongewijzigd vermeld in de editie van
het Rituale Contractum tot en met de laatste editie van 1841. Dit wil niet zeggen
dat zich in de Nederlanden geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die hebben
geleid tot een verruiming, resp. solemnisering van het begrafenisritueel. Deze
veranderingen kunnen met name aangetoond worden voor de eerste helft van de
negentiende eeuw.
Na de Franse overheersing van Nederland onder koning Lodewijk Napoleon
komt er voor het herstel van de Nederlandse natie meer ruimte voor de vrije
uitoefening en beleving van de religie. Met name heeft dit voor de katholieken
in de gebieden van de Hollandse Zending geleid tot een langzame opbouw en
uitgroei van een veelkleurig katholieke geloofsbeleving. Deze grotere vrijheid in
de beleving van de religie heeft ook voor de katholieke begrafenis gevolgen
gehad. Men gaat langzaamaan over tot een meer plechtige, uitwendig uitdrukke
lijk herkenbare begeleiding van een katholieke gelovige naar zijn laatste rust
plaats. Oude kerken in het gebied van de Hollandse Zending werden somtijds
teruggegeven aan de katholieke geloofsgemeenschap en dezelfde gemeenschap
kon weer gaan beschikken over eigen katholieke begraafplaatsen. Deze grotere
publiekelijk herkenbare uitvaart heeft ook geleid tot een meer plechtig begrafe
nisritueel. Deze grotere vrijheid, om ook in het kader van een uitvaart publieke
lijk zijn geloof te belijden, heeft echter niet altijd geleid tot een meer uniforme
uitvaartdienst. Het schijnt dat de pastores veelal op eigen vinding een meer
plechtig begrafenisritueel hebben gepraktizeerd. Men draagt in de uitvaartproces
sies naar het kerkhof grote processiekruisen mee, en vooral opvallende vaandels.
Men zingt luid en met zware stem en het wierookvat wordt uitdrukkelijk tijdens
de dienst op het kerkhof gebruik. Het zijn allemaal tekenen dat men de verwor
ven vrijheid van religiebeleving vooral vorm geeft in uiterlijk vertoon. Althans
de berichten die via allerlei getuigen tot ons zijn gekomen spreken van een grote
verscheidenheid van begrafenisgebruiken die meer de nadruk leggen op uiterlijk
vertoon dan op eigen geloofsbeleving van de katholieke gemeenschap.39 De
vice-superior van de Hollandse Zending, de Italiaan Antonio Antonucci, heeft in
deze pastorale situatie handelend opgetreden en schrijft een uniforme begrafenis
ritus voor voor het gehele gebied van de Hollandse Zending per circulaire van
20 februari 1839.40 Niet alleen schrijft de vice-superioir een uniforme begrafe-

39 Zie J.C v.d.Loos: Antonio Antonucci, pag 82: "Dat echter op de bijzondere kerkhoven, in de
begrafemsplechtigheid hel "persoonlijke" bij de meesten pastoors tol uiting kwam, ligt geheel in den
aard der zaak, die ongewoon en nieuw was op de missie".
40 Circulaire van 20-2-1839. ". . omnibus nostrac missionis sacerdotibus unum eundemque ntum pro
ecclesiastica sepultura praesenbere judicavimus" Zie J.C ν d Loos, Antonio Antonucci, pag 83.
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nisritus voor, hij zelf zorgt er tevens voor dat in hetzelfde jaar 1839 dit ritueel
in een apart boekje wordt uitgegeven bij J.W.v. Leeuwen in Leiden41.
Wanneer nu de vice-superior zich in het eerste kwart van de negentiende eeuw
gestoord heeft aan de veelheid van begrafenisgebruiken in het gebied van de
Hollandse Zending, dan kan daaruit nog een andere conclusie getrokken worden.
De pastores hebben gezocht naar een grotere solemnisering van het begrafenisritueel nu hen bij grondwet vrijheid van religiebeleving was toegekend. De
verruiming van de begrafenismogelijkheden heeft bij deze pastores niet geleid
tot het weer in de hand nemen van het Rituale Romanum en het in paktijk
brengen van het officiële Romeinse begrafenisritueel. Zij hebben de verruiming
van de mogelijkheden met eigen persoonlijke vindingen ingevuld. De vicesuperior zoekt om deze reden naar uniformiteit. Het merkwaardige van de
beslissing van Antonucci is nu dat het begrafenisritueel welke hij voorschrijft,
de Ordo Sepulturae van 1839, niet het Romeinse begrafenisritueel is, maar het
begrafenisritueel van het pastorale van Mechelen. Hij zegt dit ook zelf in zijn
brief aan de priesters: hij spreekt daarin van de begrafenisritus "ex Pastorali
Mechliniensi desumptum". Het opvallende van het besluit van Antonucci is nu
dat nog in 1839 voor een Italiaanse kerkelijk leider bij een beleidsbeslissing op
ritueel gebied niet het Rituale Romanum normgevend is. Of anders geformuleerd: terwijl in 1622 voor de Nederlandse kerkleider Rovenius het Romeinse
model van liturgievieren normgevend is, is ruim twee eeuwen later voor de
Italiaan Antonucci het Romeinse model van liturgievieren nog steeds niet de
enig toelaatbare vorm voor de katholieken. De ruimte uit de pauselijke aanbevelingsbul van het Rituale Romanum van 1614 is voor Antonucci in 1839 nog
steeds van kracht en geldend.

4.4 De Ordo Sepulturae van 1839
De editie van de Ordo Sepulturae van 1839 kent de volgende onderdelen:
a. De Exequiis: d.i. de tekst van de regeling van de vice superior Antonius
Antonucci van 20 februari 1839.42
b. Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam: dit zijn de canonieke
bepalingen die omschrijven wie wel en wie niet volgens de katholieke
begrafenisritus naar zijn laatste rustplaats mag worden uitgedragen.42
с Ordo sepulturae parvulorum; de eigen begrafenisritus voor een kind.43

41 Ordo Sepulturae ad usum cien imssionum Hollandiae etc. cum approbalione illustrissimi ас
reverendissimi Domini vice Supenoris, Lugduni Batavomm, apud J W ν leeuwen, 1839
42 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 3-4
42 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 5-6
43 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 7-13
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d. Officium sepulturae adulti sive clerici sìve laici: het begrafenisritueel voor
een volwassene.44
e. Pro cantu: de muzieknotatie van antiphonen en psalmen die in dit begrafenisritueel gebruikt worden.45
Uit deze inhoudsopgave valt al op dat dit door Antonucci voorgeschreven
begrafenisritueel nu weer een apart ritueel kent voor de begrafenis van een kind.
Dezelfde situatie kent ook het Rituale Romanum van 1614. Zoals aan het begin
van dit hoofdstuk is aangegeven kent geen enkele editie van het Rituale Contractum dit begrafenisritueel voor een kind.
Voor deze studie zijn vooral van belang de pagina's 13-23: het begrafenisritueel
voor een volwassene. In vergelijking met het Rituale Contractum treden de
volgende kenmerken op van het ritueel van 1839:
1. Er is weer sprake van een drietal processies. In processie gaat met vanuit de
parochiekerk naar het sterfhuis.46 Nadat bij het sterfhuis twee gebeden zijn
gezegd, wordt de overledene in processie overgebracht naar de parochiekerk.47 Na de absoute in de kerk brengt men in processie de overledene
over naar de begraafplaats.48 Met deze drie processies, waarbij de dienstdoende geestelijkheid gekleed is in liturgische gewaden en waarbij aan het
begin van de processie een processiekruis wordt meegedragen, keren we
terug naar dezelfde situatie als beschreven in het Rituale Romanum van
1614. Volgens deze ordening van het begrafenisritueel van Antonucci is de
uitvaart van een katholiek weer geworden tot een in de openbaarheid van de
samenleving waarneembaar gebeuren.
2. Naast de drievoudige processie kenmerkt dit ritueel van 1839 zich door
terug te keren naar dezelfde volgorde van rituele handelingen als in het
Rituale Romanum van 1614. Deze begrafenisordo voorziet immers, na het
afhalen van de overledene uit het sterfhuis, in het dodenofficie, de requiemmis en tenslote de absoute, gevolgd door het uitdragen naar de laatste
rustplaats.49

44 Ordo Sepulturae. Leiden 1839, pag 13-23
45 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, met aparte paginering op het einde van de editie pag 1-15
46 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 13 "Cum corpus fuent sepehendum, sacerdos superpelliceo et
stola nigra vel etiam pluviale ejusdem colons indulus, procedi! de ecclesia, praeccdente cruce, et clero
ordinate ad locum, ubi jacet corpus"
47 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 14 "His peractis. per personas, pro cuiusque loci more ad hoc
desumptas, effertur funus solemmbus orationibus deponendum, subsequenlibus amicis el vicinis, ad
hoc opus misencordiae convocatis"
48 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 19 "His peractis (d ι de absoute, F Sp ) corpus defuncti defertur
ad locum sepulturae"
49 Ordo Sepulturae, Leiden 1834, pag 14-15 "Deposito corpore in ecclesiae medio, luminanbus ad
pium obitum cohonestandum accensis ubi mors est, dicanlur vesperae defunctorum, matutinum cum
tnbus noctumis et laudibus, deinde missa"
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3. De grootste eigenheid van de Ordo Sepulturae van 1839 ligt in de vormge
ving van de absoute; deze is geheel verschillend van de absoute in het
Rituale Romanum van 1614 en van het afscheidsritueel in het Rituale
Contractum. De Ordo Sepulturae van 1839 kent een drievoudige absoute:
driemaal wordt onder begeleiding van het zingen van een responsorium en
het bidden van het Onze Vader het lichaam van de overledene met wijwater
besprenkeld en bewierookt. De structuur van de absoute is dan als volgt: na
het gebed "Non intres in judicium cum servo tuo Domine..."50 zingt met het
responsorium: "Subvenite Sancti Deus... Suscipiat te Christus...", gevolgd
door Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison en het in stilte bidden
van het Onze Vader. Tijdens het bidden van het Onze Vader heeft de eerste
bewieroking en besprenkeling met wijwater plaats. De eerste absoute wordt
afgesloten met het gebed: "Deus, cui omnia vivunt, et cui non peruent
moliendo corpora nostra..."51 De tweede absoute kent de volgende struc
tuur: het responsorium: "Qui Lazarum resuscitasti a monumentu foetidum...
Qui venturus es judicare vivos et mortuos...", Kyrie eleison - Christe eleison
- Kyrie eleison, het Onze Vader, met bewieroking en besprenkeling met
wijwater, gevolgd door het slotgebed: "Fac, quaesumus Domine, hanc cum
servo tuo defuncto misencordiam...".52 De derde heeft de structuur: het
responsorium "Libera me Domine... Tremens factus sum ego...", gevolgd
door Kyrie eleison - Christe eleison - Купе eleison en het Onze Vader. Ook
nu wordt voor de derde maal het lichaam van de overledene bewierookt en
met wijwater besprenkeld. Na enkele verzen volgt het slotgebed "Inclina
Domine aurem tuam ad preces nostras..." in het geval een man begraven
wordt, of het gebed "Quaesumus Domine, pro pietate tua, misere animae
famulae tuae..." in het geval een vrouw begraven wordt.53
Zoals in de inleiding op de Ordo Sepulturae wordt opgemerkt heeft Antonucci
gekozen voor het begrafenisritueel van Mechelen. In het pastorale van Mechelen

50 Ordo Sepulturae, Leiden, 1839, pag 15, Rituale Romanum, ed Planlijn, 1617, pag 149, Rituale
Contractum, Teksteditie, pag 106
51 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 15-16 Hel responsorium "Subvenite sancii deus " komt m het
Rituale Romanum voor bij het binnendragen van de overledene in de parochiekerk. Rituale Roma
num, ed Planlijn, 1617, pag 146-147, Rituale Contracium, Teksteditie pag 106 Het slotgebed van
de eerste absoute ш de Ordo Sepulturae is onbekend in het Rituale Romanum
52 Ordo Sepulturae, Leiden, 1839, pag 17-18 Het responsonum van de tweede absoute is onbekend m
het Rituale Romanum, het gebed bij de tweede absoute is in het Rituale Romanum het slotgebed na
beëindiging van de graflegging Rituale Romanum, ed Planlijn, 1617, pag 154 Rituale Contractum,
Teksteditie, pag 108
53 Ordo Sepulturae, Leiden 1839, pag 18-19 Het responsonum van de derde absoute is in het Rituale
Romanum het responsonum van de enige absoute van dit Romeinse rituale Rituale Romanum, ed
Planlijn, 1617, pag 149-150 Rituale Conlraclum, Teksteditie, pag 106-107 De slotgebeden van de
derde absoute uit de Ordo Sepulturae van 1839 zijn onbekend in het Rituale Romanum
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treffen we dan ook deze drievoudige absoute aan.54 Hiermede is het pastorale
van Mechelen een trouwe getuige van de ontwikkeling van de begrafenisliturgie
zoals die zich in de late Middeleeuwen heeft voltrokken. Het vertrouwvol
afscheid nemen van de overledene, in de overtuiging dat hij zal toetreden tot de
heerschare van de uitverkorenen, is in deze periode uitgegroeid tot een telkens
herhaald bidden voor de zielerust van de overledene. De absoute wordt daarmede tot het belangrijkste rituselement en niet zelden treffen we in de ritualia
van de late Middeleeuwen een drievoudige, zelfs een vijfvoudige absoute
aan.55 De terughoudendheid van het Rituale Romanum tegenover deze overdaad aan smeking voor de zielerust van de overledene van de laat-middeleeuwse
begrafenisritussen, is één van de opvallendste kenmerken van dit Romeinse
ritueel: in dat rituale is het afscheidnemen bewust ingekort tot één enkele
absoute. De beslissing van Antonucci tot overname van het Pastorale van
Mechelen met de drievoudige absoute is dus voor de Nederlanden een terugkeren naar de middeleeuwse situatie.

54 Pastorale van Mechelen, ed. 1589. pag. 160-163.
55 Zie R.Kaczynski, Die Sterbe- und Begrabnisliturgie, pag. 216: "Die Absolulion, bei kirchlichen und
weltlichen Würdenträgern in fünfmaliger Wiederholung, wird wichtiges Riluselement. Sie wird immer
weniger als Schlußritus der Begräbnisfeier und Verabschiedung des Todes verstanden, sondern
vielmehr als Gebet des Pnesters um Losung des Verstorbenen von den Sundenstraffen und somit als
Bußritus".
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HOOFDSTUK V

De huwelijksliturgie volgens het Rituale
Contractum
5.1 Inleiding
De huwelijksritus heeft een ingewikkelde en zeer interessante ontwikkeling
gekend.1 De grote zorg van de kerk bij de viering van dit sacrament is steeds
geweest zich zeker te stellen van de vrijheid van de huwenden. Pas dan wordt
er overgegaan, in welke vorm dan ook, tot een kerkelijke aanwezigheid, c.q.
kerkelijke viering van het huwelijk. De vormgeving van de huwelijksliturgie
wordt gekenmerkt door een zeer veelkleurige verscheidenheid. Deze veelkleurig
heid van de huwelijksliturgie in de geschiedenis komt mede tot uiting in de
wisselende rol van de kerk bij de huwelijkssluiting. Deze telkens veranderende
rol van de kerk bij de huwelijkssluiting wordt gepersonifieerd in de rol van de
priester. In de loop van de geschiedenis ontwikkelt de rol van de priester zich
van bidder (achtste-negende eeuw) via jurist (elfde-twaalfde eeuw) naar 'iunctor':
door bemiddeling van de priester vertrouwen de huwenden zich wederzijds aan
elkaar toe (dertiende eeuw).2 Van deze veelkleurigheid van de huwelijksliturgie
in de Midddeleeuwen is in het Rituale Romanum slechts zeer weinig behouden
gebleven. In dat Romeinse rituale worden slechts genoemd het uitwisselen van
het ja-woord, het geven van de rechterhand aan elkaar, de bevestigingsformule
3
van de assisterende priester en het uitwisselen van een huwelijksring. Voor

1

2
3

Voor de geschiedenis van de huwelijksliturgie in het Westen zie
К Ritzer, Formen.
Ρ Jounel, La liturgie romaine du manage
J В Mohn - Ρ Mutembe, Le ntuel du manage
J В Molm, Symboles, nies et textes
C.Vogel, Les nies de la célébration du manage
A.Nocent, Il Sacramento del Matrimonio
A Nocent, Conlnbution
A Nocent, Il malnmomo cristiano
В Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie
К Stevenson, Nuptial Blessing A Study of Christian Marriage Rites, London 1982
К Stevenson, To Join Together
Zie J В Molm, Symboles, Rites et Textes, pag 127
Zie J В Mobn, Symboles, nies et textes, pag 127° "De toute cette nchesse de ntes et de formules,
le Rituel Romain de 1614 n'avait gardé que la jonction des mains, le oui des époux et la bague
d'alliance, tout en souhaitant le maintien des usages locaux"
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deze studie is nu niet aan de orde hoe, met in achtneming van de Trentse
bepalingen met betrekking tot het sacrament van de huwelijk, de Romeinse
huwelijksliturgie van het Rituale Romanum van 1614 tot stand is gekomen. Aan
de orde is hoe de kerk in Nederland deze huwelijksliturgie van het Rituale
Romanum van 1614 heeft aangepast aan de eigen pastorale situatie van de
katholieken.
Dat de huwelijksliturgie van het Rituale Romanum van 1614 nooit zo strak
bedoeld is geweest als de enige getolereerde vorm van huwelijksliturgie blijkt
duidelijk uit de slotbepaling in dit ntuale. Op het concilie van Trente is de
verplichte vorm van de huwelijkslsuiting vastgelegd: voor de pastoor en twee
getuigen. Maar hoewel Trente deze huwelijksvorm verplichtend voorschrijft en
tevens de priester de bevestigingswoorden in de mond legt: "Ego vos in matrimonium coniungo in Nominie Patris...", voegt het er onmiddellijk aan toe:
"...vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum".4 Het
concilie respecteert uitdrukkelijk de regionale huwelijksliturgie. In navolging
van Trente pleit ook het Rituale Romanum van 1614 ervoor om afwijkende
vormen van huwelijksliturgie te behouden.5 Het Rituale Romanum beoogt geen
eenheidsliturgie voor de viering van het huwelijk. Het bepaalt de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om geldig en geoorloofd dit sacrament te
voltrekken. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op wie wel en wie niet
een kerkelijk huwelijk kunnen sluiten en op de verplichte vorm waarin de
huwelijkstrouw wordt kenbaar gemaakt.
Dat het Rituale Romanum geen eenheidsliturgie nastreeft voor de huwelijksliturgie heeft zijn gevolgen voor de wijze waarop dit rituale spreekt over dit sacrament. Het voornaamste wat gezegd wordt betreft niet de eigenlijke liturgie van
het huwelijk, maar de pastorale-rubricale inleiding. Met respect voor de regionale
huwelijksliturgieën is de eigenlijke liturgie van het huwelijk in dit rituale zeer
kort. Bovendien wordt ze beschouwd als een mogelijk model van viering.
Zoals gewoonlijk gaan in het Rituale Romanum derabricale-pastoralerichtlijnen
vooraf aan de eigenlijke huwelijksliturgie. Zij zijn zeer uitgebreid en precies; daaraan hebben de pastores zich te houden. Met in achtneming van deze richtlijnen
is men eigenlijk vrij de liturgische viering van dit sacrament gestalte te geven.
Wat nu het Rituale Contractum betreft: dit rituale volgt vrijwel letterlijk de
rubricale richtlijnen van het Rituale Romanum. Nergens in het Rituale Contractum wordt zo nauwgezet het Romeinse model gevolgd. Maar ook hier heeft het
Rituale Contractum enkele aanwijzingen van het Rituale Romanum niet overgenomen en precies deze weglatingen van het Rituale Contractum zijn van

4
5

Zie Denzmger, Enchiridion Symbolorum, n. 1814 (990)
"Ceterum, si quae Provinciae aliis, ultra praedictas laudabilibus consuetudimbus et caeremoniis in
celebrando matrimonio sacramento utuntur, eos Sánela Tridentina Synodus optat reteneri" Rituale
Romanum, ed. Plantijn, 1617, pag. 222 Voorbeelden van voortleven van regionale huwelijksliturgie
in Duitsland tot in de 20ste eeuw zie. В Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie, pag 114-116.
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betekenis voor het Nederlandse rituale. T e l k e n s wanneer een weglating geconstateerd zal worden, zal de v r a a g g e s t e l d w o r d e n : wat zijn de achtergronden
waarom het Rituale Contractum h i e r e e n inkorting aanbrengt. Juist in deze
weglatingen klinkt iets door van d e b i j z o n d e r e situatie waaronder de katholieken
leefden in de periode van de H o l l a n d s e Z e n d i n g .
Het hiernavolgende commentaar is e e n integrale tekstvergelijking tussen de
versie van het Rituale Romanum e n d e v e r s i e v a n het Rituale Contractum. Deze
tekstvergelijking kent de volgende p a r a g r a f e n : d e pastorale-rubricale inleiding op
de huwelijksliturgie, de huwelijksliturgie m e t d e onderdelen de sluiting van het
huwelijkscontract, de zegening v a n d e h u w e l i j k s r i n g en de huwelijkszegen, de
rubricale slotbepalingen, de l a t e r e t o e v o e g i n g e n in het Rituale Contractum en
tenslotte de kerkgang van de m o e d e r .

5.2 De pastorale-rubricale inleiding op de huwelijksliturgie
Om een goed inzicht te krijgen v a n d e e i g e n h e i d van het Rituale Contractum is
een integrale tekstvergelijking o p g e s t e l d t u s s e n de versies van deze bepalingen
van het Rituale Romanum en h e t R i t u a l e C o n t r a c t u m .
Rituale Romanum.
De sacramento Matrimonii.
Parochus admonitus de aliquo m a t r i monio in sua parochia c o n t r a h e n d o ,
primum cognoscat ex his a d q u o s
spectat, qui et quales sint qui m a t r i monium contrahere volunt: a n i n t e r
eos sit aliquod canonicum
impedimentum: utrum sponte, l i b e r e e t
secundum honestatem
sacramenti
velint contrahere: utrum sint in a e t a t e
legitima, ut vir saltern q u a t u o r d e c i m ,
mulier vero duodecim annos e x p l e v e rit, et uterque sciat rudimenta f i d e i ,
cum ea deinde filios suos d o c e r e
debeant.
Noveril ex probatis auctoribus, q u a e
sint canonica impedimenta m a t r i m o n i i
contrahendi, et quae contractum d i r i mant, et qui sint gradus c o n s a n g u i n i tatis et affinitatis, et item c o g n a t i o n i s
spiritualis ex baptismi vel c o n f i r m a tionis sacramento contractae.

R i t u a l e Contractum.
D e S a c r a m e n t o Matrimonii.
P a r o c h u s admonitus de aliquo matrim o n i o in sua parochia contrahendo,
p r i m u m cognoscat ex his ad quos
spectat: qui et quales sint, qui matrim o n i u m contrahere volunt: an inter
e o s sil aliquod canonicum
i m p e d i m e n t u m ? Utrum sponte, libere
el s e c u n d u m honestatem sacramenti
v e l i n i contrahere? Utrum sint in aetate
legitima, ut vir saltern quatuordecim,
m u l i e r vero duodecim annos expleverit, et uterque sciat rudimenta fidei,
c u m ea deinde filios suos docere
debeant.
N o v e r i l ex probatis auctoribus, quae
sint canonica impedimenta matrimonii
c o n t r a h e n d i , el quae contractum dirim a n t el qui sint gradus consanguinitatis et affinitatis et item cognationis
spiritualis ex baptismi vel confìrmationis sacramento contractae.
157

Habeat in primis ipse bene cognita
praecepta illa omnia, quae in matrimoniis rite conficiendis servari oportere, sacri cañones, et praesipue sánela Synodus Tridentina iussit; dabitque
operam, ut ilia in Parochia sua accurate exacteque serventur.
Praesertim vero meminerit, matrimonia inter raptorem et raptam, d u m
ipsa in raptoris potestate manserit,
inita, necnon clandestina, et quaelibet
matrimonia, quae aliter quam praesente Parodio, vel alio sacerdote de
ipsius parochi vel ordinari i licentia, et
duobus vel tribus testibus contrahuntur, ex ipsius concilii decretis irrita
omnino ac nulla esse.
Est autem proprius Parochus, qui
adesse debet, is, in cuius parochia
matrimonium celebratur, sivi viri sive
mulieris.
Caveat praeterea Parochus, ne facile
ad contrahendum matrimonium admittat vagos et peregrinos, et qui
incertas habent sedes; ñeque item eos,
qui antea coniugati fuerunt, ut sunt
uxores militum, vel captivorum, vel
aliorum qui peregrinantur, nisi diligenter de iis omnibus facta inquisitione, et re ad Ordinarium delata, ab
eoque habita eiusmodi matrimonii
celebrandi licentia, quae gratis concedatur.
Antequam matrimonium contrahatur,
ter a proprio contrahentium parocho
continuis diebus festis in ecclesia
intra Missarum solemnia ad ipsius
concilii praescriptum publice denuntietur, inter quos matrimonium sit
contrahendum.
Si vero vir et mulier parochiae sint
diversae, in utraque parochia fiant
denuntiationes: quibus denuntiatio158

Meminerit, matrimonia
inter raptorem et raptam, dum
ipsa in raptoris potestate manserit,
inita, necnon clandestina, et quaelibet
matrimonia, quae aliter quam praesente Parocho vel alio sacerdote de
ipsius parochi vel ordinari i licentia, et
duobus vel tribus testibus contrahuntur, ex ipsius concilii decretis, irrita
omnino ac nulla esse.
Est autem proprius Parochus, qui
adesse debet, is, in cuius parochia
matrimonium celebratur, sivi viri,
sive mulieris.
Caveat praeterea Parochus, ne facile
ad contrahendum matrimonium admittat vagos et peregrinos, et qui
incertas habent sedes; ñeque item eos,
qui antea conjugati fuerunt, ut sunt
uxores militum, vel captivorum, vel
aliorum qui peregrinantur; nisi diligente! de iis omnibus facta inquisitione, et re ad Ordinarium delata, ab
eoque habita eiusmodi matrimonii
celebrandi licentia, quae gratis concedatur.

nibus factis, si nullum legitimum
opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii procedatur.
Sed si quid obstat, ultra parochus non
procedat.
Quod si aliquando probabilis fuerit
suspicio, vel alia rationabilis causa
subsit arbitrio episcopi, matrimonium
malitiose impediri posse, si tot praecesserunt denuntiationes, tunc de
licentia ordinarii, vel una tantum fíat
denuntiatio, vel saltern parocho, et
duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur. Deinde
ante illius consummationem, denuntiationes in ecclesia fiant; ut si aliqua
subsunt impedimenta, facilius detegant, nisi aliter ordinarius ipse expediré iudicaverit.
Hoc autem denuntiationes parochus
faceré non aggrediatur, nisi prius de
utriusque contrahentis libero consensu
sibi bene constet.
Si vero infra duos menses post factas
denuntiationes matrimonium non
contrahatur, denuntiationes repetantur,
nisi aliter episcopo videatur.
Denuntiationes autemfianthoc modo.
Inter Missarum solemnia parochus
populum admoneat in hanc sententiam vulgari sermone:
Notum sit omnibus hie praesentibus,
quod N. vir, et N. mulier, ex tali vel
tali familia, et parochia, Deo adjuvante, intendunt inter se contrahere
matrimonium. Proinde monemus
omnes et singulos, ut si quis noverit
aliquod consanguinitatis, vel affinitatis, aut cognationis spiritualis, vel
quodvis aliud impedimentum inter
eos esse, quod matrimonium contrahendum invicem impediat, illud
quamprimum nobis denuntiare debeat;

et hoc admonemus primo, si fuerit
prima, vel secundo, si fuerit secundo,
vel tertio, si fuerit tertia denuntiatio.
Moneat parochus coniuges, ut ante
benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem domo non
cohabitent, neque matrimonium consumment, nec etiam simul maneant,
nisi aliquibus propinquis, vel aliis
praesentibus; quae benedictio a nullo
alio, quam ab ipso parocho, seu ab
alio sacerdote de ipsius parochi vel
ordinarli licentia fieri debet.
Caveat etiam parochus, ne
quando coniuges in primis nuptiis
benedictionem acceperint, eos in
secundis benedicat, sive mulier, sive
etiam vir ad secundas nuptias transeat. Sed ubi ea viget consuetude, ut
si mulier nemini unquam nupserit,
etiam si vir aliam uxorem habuerit,
nuptiae benedicantur, ea servanda est.
Sed viduae nuptias non benedicat,
etiam si eius vir numquam uxorem
duxerit.
Matrimonium in ecclesia maxime
celebrali decet; sed si domi celebratum fuerit, praesente parocho et testibus, sponsi veniant ad ecclesiam
benedictionem accepturi, et tunc
caveat sacerdos, ne iterum a contrahentibus consensum exigat, sed tantum benedictionem illis conférât,
celebrata Missa, ut infra dicetur.
Admoneantur praeterea coniuges, ut
antequam contrahant, sua peccata
diligenter confiteantur, et ad sanctissimam Eucharistiam, atque ad matrimonii sacramentum suscipiendum pie
accédant, et quomodo in eo recte et
Christiane conversari debeant, diligenter instruantur ex divina
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Moneat parochus coniuges, ut ante
benedictionem sacerdotalem in tempio suscipiendam in eadem domo non
cohabitent, neque matrimonium consumment, nec etiam simul maneant,
nisi aliquibus propinquis, vel aliis
praesentibus; quae benedictio a nullo
alio, quam ab ipso parocho, seu ab
alio sacerdote de ipsius parochi vel
ordinarli licentia fieri debet;

et etiam nuptiae benedicantur, ubi
mulier nemini umquam nupserit,
etiamsi vir aliam uxorem habuerit.
Sed viduae nuptiae numquam benedicantur.

Admoneantur etiam coniuges, ut
antequam contrahant, sua peccata
diligenter confiteantur, et ad sanctissimam Eucharistiam, atque ad matrimonii sacramentum suscipiendum pie
accédant; et quomodo in eo recte et
Christiane conversari debeant, diligenter instruantur ex divina

Scriptura, exemple Tobiae et Sarae,
verbisque Angeli Raphaelis eos edocentis, quam sánete coniuges debeant
convivere.
Postremo meminerint parochi, a Dominica prima Adventus usque ad
diem Epiphaniae, et a Fena quarta
Cinerum usque ad Octavara Paschae
inclusive, solemnitates nuptiarum
prohibitas esse: ut nuptias benedicere,
sponsam traducere, nuptialia celebrare
convivía. Matrimonium autem omni
tempore contraili potest. Nuptiae vero
qua decet modestia et honéstate fiant;
sancta enim res est matnmonium,
sancteque tractandum.
Quae omnia fere ex sacri Concilii
Tridentini decretis desumpta, et item
alia, quae ibi de matrimonio rite
contrahendo praecipiuntur, sunt diligenter servanda.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 217-220.

Scriptura, exemplo Tobiae et Sarae
verbisque Angeli Raphaèlis eos edocentis, quam sánete coniuges debeant
convivere.
Postremo meminerint parochi, a Dominia prima Adventus usque ad diem
Epiphaniae et a Feria quarta Cinerum
usque ad Octavam Paschae inclusive,
solemnitates nuptiarum prohibitas
esse: ut nuptias benedicere, sponsam
traducere, nuptialia celebrare convivía: matrimonium autem omni tempore contrahi potest. Nuptiae vero
qua decet modestia et honéstate fiant,
sancta enim res est matrimonium,
sancteque tractandum.

Rituale Contractum, Teksteditie pag.
109-110.

Ondanks het feit dat de pastorale-rubricale inleiding op de huwelijksliturgie in
het Rituale Romanum vnj lang is, is dit nog slechts een samenvatting van de
geldende canonieke gedragsregels. Het Rituale zegt dit ook zelf uitdrukkelijk.
Tot driemaal toe herhaalt het dat de pastores goed op de hoogte dienen te zijn
van alle canonieke voorschriften. Vooreerst verwijst het rituale daartoe naar de
'probatis auctoribus' die de pastores goed dienen te kennen.6Vervolgens wordt
dit nog eens herhaald door erop te wijzen dat de pastores alle voorschriften,
vooral die van het concilie van Trente, correct in hun parochie dienen uit te
voeren.7Voor de derde maal wordt dit nog eens herhaald in de slotbepaling van
de rubricale inleiding op de huwelijksliturgie: alles wat hier is vermeld en al het
andere wat het concilie van Trente m.b.t. het huwelijk heeft voorgeschreven,
moet zorgvuldig worden uitgevoerd."

6
7
8

Rituale Romanum, ed Planlijn 1617. pag 217
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 217
Rituale Romanum, ed Plantijn 1617, pag 220
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Het Rituale Romanum geeft dus slechts de voornaamste randvoorwaarden
waaraan moet zijn voldaan om over te kunnen gaan tot de huwelijkssluiting,
maar het rituale geeft lang niet alles. Om slechts op twee voorbeelden te wijzen
die voor de pastorale begeleiding van de huwenden in het gebied van de
Hollandse Zending van grote invloed zijn geweest en waarover in het Rituale
Romanum met geen woord wordt gesproken: de graad van verboden aanverwantschap en de kwestie van de gemengde huwelijken.
Omtrent de kwestie van de verboden graad van bloed- of aanverwantschap
bestond er verschil van opvatting tussen de wereldlijke overheid en de protestantse kerk aan de ene kant en de katholieke kerk aan de andere kant. Voor
de katholieken was een huwelijk in de derde graad van verwantschap (dus een
huwelijk tussen achtemeef en achtemicht) niet geoorloofd zonder dispensatie,
voor de wereldlijke overheid en bij de protestantse kerk gold deze mate van
verwantschap niet als een hu wel ijksbeletsel. Dit verschil van opvatting heeft
gedurende lange tijd de gemoederen binnen de katholieke zielzorg danig
beziggehouden, vooral wanneer betreffende personen, reeds gehuwd voor
wereldlijke overheid of bedienaar van de protestantse kerk, aan de katholieke
priester vroegen om de inzegening van hun huwelijk. Door een hiaat in de
katholieke zielzorg wisten de huwenden zelf niet eens meer dat ze volgens de
katholieke gedragsregels niet konden huwen. Rovenius is voor de vele dispensaties die hij verleend had door de Propagande Fide eens ondervaagd wat daar
toch de reden van kon zijn.9 Deze situatie voor de katholieken is al tekenend
voor de moeilijke positie van de huwenden, wilden zij voor de katholieke kerk
trouwen. De keuze van een jonge katholieke vrouw als bruid was vooral in het
noord oosten van Nederland voor de katholieke man zeer beperkt. Dikwijls
verviel men dan gauw, onbekend zijnde met de katholieke gedragsregels
hieromtrent, tot een keuze binnen een niet toegestane graad van verwantschap.
Het tweede voorbeeld waarover in het Rituale Romanum niets gezegd wordt is
de kwestie van de gemengde huwelijken. In een samenleving met een gemengd
christelijke bevolking is dit een zeer actuele en moeilijk pastoraal te begeleiden
kwestie, voor gebieden met een vrijwel katholieke bevolking een zaak van veel
minder gewicht. Hoe de gedragslijn hierin is geweest van de verschillende
apostolische vicarissen, is op dit moment van ons kommentaar nog niet aan de
orde. Geconstateerd wordt slechts dat in de inleiding op het Rituale Romanum,
en ook in het Rituale Contractum niets gezegd wordt over het gemengde
huwelijk.
Dat in de inleiding van het Rituale Romanum dan ook gezegd wordt dat de
pastores kennis moeten hebben van de gebruikelijke gedragslijnen in deze
kwesties is terecht. Het feit dat het Romeinseritualedeze verwijzing naar Trente
en 'probatis auctoribus' driemaal herhaald lijkt wat veel van het goede. Het

9

Zie M.G Spiertz, De ontwikkelingsgang van de Katholieke Missie

162

Rituale Contractum heeft dit ook zo verstaan en n e e m t v a n d e d r i e g e n o e m d e
verwijzingen slechts de eerste over. Een substantiële k o e r s w i j z i g i n g is d i t niet.
Ook voor het Rituale Contractum geldt dat de p a s t o r e s z i c h t e h o u d e n h e b b e n
aan de geldende kerkrechtelijke voorschriften h i e r o m t r e n t .
In de rubricale inleiding wordt vooreerst gesproken o v e r e e n v o o r o n d e r z o e k
door de pastor waarin hij zich moet overtuigen van d e v r i j h e i d v a n d e h u w e n den. Precies hier ligt een van de kernpunten die b e p a l e n d z i j n g e w e e s t in d e
geschiedenis van de huwelijksliturgie. De vrijheid v a n d e h u w e n d e n , e n m e t
name de vrijheid van de bruid in het aangaan van dit h u w e l i j k , i s b e p a l e n d v o o r
de geldigheid of ongeldigheid van het huwelijk. V a n d a a r d a t i n d e z e p a r a g r a a f
van het Rituale Romanum onmiddellijk gewezen w o r d t o p h e t f e i t d a t c l a n d e stiene huwelijken en huwelijken na schaking van de b r u i d , z o l a n g d e b r u i d niet
in staat is in alle vrijheid haar instemming te geven m e t h e t h u w e l i j k , o n g e l d i g
zijn. In dezelfde paragraaf wordt dan ook, om dit k w a a d v a n d e c l a n d e s t i e n e
huwelijken definitief uit te bannen, de door het c o n c i l i e v a n T r e n t e v o o r g e s c h r e ven vorm van de huwelijkssluiting omschreven: v o o r d e p a s t o o r v a n d e e i g e n
parochie en ten overstaan van twee of drie getuigen.
Tot het vooronderzoek behoort ook dat de p a s t o o r z i c h v e r g e w i s t v a n d e
minimaal voorgeschreven leeftijd van de huwenden: v o o r d e m a n 1 4 j a a r , v o o r
de vrouw 12 jaar. In al deze zaken zijn er geen v e r s c h i l l e n t u s s e n h e t R i t u a l e
Romanum en het Rituale Contractum.
Het belangrijkste verschil tussen beide ritualia treedt e c h t e r o p i n d e v o l g e n d e
lange paragraaf van het Rituale Romanum betreffende d e h u w e l i j k s a a n k o n d i gingen. Het Rituale Romanum schrijft voor, in n a v o l g i n g v a n T r e n t e , d a t o p d r i e
achtereenvolgende zon en/of feestdagen aan de g e m e e n t e w o r d t k e n b a a r g e maakt wie voornemens zijn een katholiek huwelijk te s l u i t e n . D e g e m e e n t e
wordt op het hart gedrukt alle haar bekende h u w e l i j k s b e l e t s e l e n a a n d e p a s t o o r
kenbaar te maken. Heel deze passage ontbreekt in h e t R i t u a l e C o n t r a c t u m .
Waarom ontbreekt nu iedere publiciteit vooraf aan e e n v o o r g e n o m e n k e r k e l i j k e
huwelijkssluiting? Het antwoord op deze vraag k a n a l l e e n m a a r g e v o n d e n
worden in de zeer moeilijke maatschappelijke o m s t a n d i g h e d e n w a a r o n d e r d e
katholieken een huwelijk konden sluiten. In 1580 b e p a l e n d e S t a t e n v a n H o l l a n d
dat men diende te trouwen ofwel voor de burgerlijke o v e r h e i d , o f w e l v o o r d e
vertegenwoordiger van de Publieke Kerk, d.i. de p r o t e s t a n t s e d o m i n e e . V o o r d a t
de officiële huwelijkssluiting plaatsvond, moest d r i e k e e r h e t h u w e l i j k s v o o r nemen van het bruidspaar door afkondiging voor h e t g e r e c h t o f i n d e k e r k
kenbaar zijn gemaakt. Wie zich niet aan deze wijze v a n h u w e l i j k s s l u i t i n g hield
en zijn huwelijk voor een katholiek priester sloot, w e r d b e b o e t o f m e t v e r b a n ning en verlies van goederen bedreigd.10 Een k a t h o l i e k d i e w i l d e t r o u w e n

10 Zie M.G.Spiertz, Pastorale problemen.

163

k r e e g d e r h a l v e te maken met drie verschillende instanties: de burgerlijke
o v e r h e i d , d e protestantse dominee en zijn eigen katholieke kerk. Maar deze
l a a t s t e i n s t a n t i e had volgens het geldende burgerlijke recht geen enkele zegg i n g s m a c h t o m t r e n t de huwelijkssluiting. ledere huwelijkssluiting alleen volgens
d e k a t h o l i e k e vorm, voor de pastoor en twee getuigen, gold voor de burgerlijke
o v e r h e i d a l s concubinaat en werd als zodanig gestraft. Katholieken waren,
o m w i l l e v a n d e burgerlijke rechtszekerheid van henzelf en van hun eventuele
k i n d e r e n , g e d w o n g e n hun huwelijk te laten voltrekken ofwel voor de magistraat
o f w e l v o o r d e protestantse dominee.
Dit s t a n d p u n t van de overheid in Nederland heeft voor de pastoraal van de
m i s s i e g r o t e gevolgen gehad, met name met betrekking tot de vraag: leefden nu
g e h u w d e n , d i e hun huwelijk alleen gesloten hadden voor magistraat of dominee
in c o n c u b i n a a t ? Zij hadden zich immers niet gehouden aan de door Trente
v o o r g e s c h r e v e n huwelijksvorm. Rovenius verklaarde een huwelijk gesloten voor
e e n k e t t e r s e predikant voor ongeldig. Het is aan het beleid van Neercassel te
d a n k e n d a t hierin verandering komt. Hij huldigde de opvatting dat in een
k a t h o l i e k e staat, waar geestelijken de bevoegdheid hadden als bedienaar op te
t r e d e n d e richtlijnen van Trente gevolgd moesten worden. Had de burgerlijke
o v e r h e i d d e bevoegdheid voor het sluiten van een huwelijk aan anderen toevert r o u w d , d a n d i e n d e men de geldende landswetten in acht te nemen. Het concilie
b e d o e l d e i m m e r s het kwaad van de clandestiene huwelijken uit te bannen."
In d e z e rechtsregelingen van de burgerlijke overheid ligt de bron van een
p e r m a n e n t e moeilijke situatie voor de huwelijkspastoraal. Hoe de huwenden te
a d v i s e r e n bij de bepaling van de wijze waarop het huwelijk gesloten werd?
D a a r b i j k o m t d a n nog de vraag hoe de overheid, al dan niet gestimuleerd door
d e p r o t e s t a n t s e kerk, zal reageren wanneer haar ter ore komt dat de gehuwden
a c h t e r a f n o g eens hun huwelijk kerkelijk hebben laten inzegenen voor de
k a t h o l i e k e p r i e s t e r ? Wisselend van streek en inzet van de burgerlijke overheid
l i g g e n h i e r d e bronnen voor een aanzienlijke controverse. De moeilijkheden met
d e b u r g e r l i j k e overheid en vooral met de protestanse kerk zijn gedurende heel
d e z e p e r i o d e niet van de lucht. Nog in 1726 dringt de Synode van de protestantse k e r k bij d e Staten Generaal aan op een verbod van hertrouwen volgens de
T r e n t s e v o r m . D e Staten Generaal antwoorden met het strafbaar stellen van
h e r t r o u w e n v o l g e n s de Trentse vorm voor de Generaliteitslanden, opnieuw een
k r a s s e v o r m v a n bevoogding en rechtsongelijkheid voor deze gebieden, maar
n o c h h i e r n o c h elders in de Republiek heeft dit verbod veel succes gehad. Het
w e r d o v e r i g e n s pas op 7 mei 1795 officieel buiten werking gesteld.12
T e g e n d e a c h t e r g r o n d van deze maatschappelijke situatie ligt het voor de hand
d a t h e t R i t u a l e Contractum geen melding maakt van de huwelijksaankondigin-
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Z i e M . G . S p i e r t z , Pastorale problemen, pag. 130.
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gen. Dat wat officieel volgens de burgerlijke wetgeving niet mocht bestaan, en
wat volgens diezelfde wetgeving zelfs strafbaar was, althans op papier, kon men
moeilijk publiekelijk aankondigen. Het gevaar voor verklikkers was te groot. De
ervaringen met de protestantse en burgerlijke overheid waren van dien aard, dat
men er eerder toe overging het voorgenomen huwelijk niet af te kondigen. Een
voorgenomen huwelijk volgens de Trentse vorm, werd naar buiten toe verzwegen, maar men praktizeerde de huwelijkssluiting in eigen kring wel.
Nadat in het Rituale Romanum uitvoerig gesproken is over de eigenlijke
huwelijkssluiting en alles wat er aan vooraf dient te gaan, worden in dit rituale
enkele bepalingen opgenomen over de huwelijkszegen. De huwenden worden
ernstig vermaand niet samen te gaan wonen alvorens ze de huwelijkszegen
ontvangen hebben. Bij een tweede huwelijk wordt volgens de versie van het
Rituale Romanum de voorkeur gegeven aan het weglaten van deze huwelijkszegen. Bestaan er in andere regiones gebruiken om bij het tweede huwelijk van
een weduwnaar de huwelijkszegen uit te spreken dan kan deze gewoonte
behouden blijven. Het Rituale Contractum kiest duidelijk voor deze tweede
mogelijkheid: alleen bij het tweede huwelijk van een weduwnaar wordt de
huwelijkszegen uitgesproken. Het Rituale Romanum is in deze bepaling enger
in haar opvattingen dan de latere Codex Iuris Canonici (1917). Uit de formulering can. 1142 blijkt dat bij een tweede huwelijk van een weduwe de huwelijkszegen achterwege blijft niet omdat de kerk de opvatting deelt dat de huwelijkszegen uit het eerste huwelijk nog doorwerkt. Volgens de bepaling van de codex
dient een huwelijkswegen bij een tweede huwelijk achterwege te blijven omdat
de kerk eigenlijk de voorkeur geeft aan het ongehuwd blijven van een weduwe.13 In de vernieuwde huwelijksliturgie van na Vaticanum II (Ordo celebrandi
matrimonium, Città del vaicano 1968), alsmede in de nieuwe Codex Iuris
Canonici (Roma 1983) wordt men geen woord meer gesproken over het achterwege laten van de huwelijkszgen bij een tweede huwelijk van een weduwe.
De volgende paragraaf van het Rituale Romanum ontbreekt in het Rituale
Contractum, en dat is weer tekenend voor dit Nederlandse rituale. Het Rituale
Romanum zegt nl. dat bij voorkeur het huwelijk gesloten wordt in de kerk; een
huwelijkssluiting in een of ander huis is mogelijk, maar in elk geval dient de
huwelijkszegen steeds uitgesproken te worden tijdens de eucharistieviering in
een kerk. Het zijn ongetwijfeld dezelfde maatschappelijke omstandigheden
geweest die er toe geleid hebben dat in het Rituale Contractum niets gezegd
wordt over de plaats waar een huwelijk gesloten kan worden. De mogelijkheid

13 Zie B.Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie, pag 116· "Aus der Kontext des can. 1142 CIC 1917
ergibt sich, dasz der Brautsegen nicht etwa deswegen nicht erteilt wird, weil der Segen aus erster Ehe
noch fortwirkt, sondern deswegen, weil die Kirche lieber sieht, dasz Witwen nicht wieder heiraten".
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om over een vast kerkgebouw te beschikken was voor de katholieke gemeen
schap in vele gebieden van de Republiek zeer beperkt, zo niet totaal uitgesloten.
In feite zullen katholieken, die voor de pastoor en twee getuigen hun huwelijk
sacramenteel wilden laten bevestigen, dit steeds in een zeer bescheiden entou
rage hebben gevierd. Gevaar voor bekend worden aan de buitenwacht van hun
katholieke huwelijkssluiting was voor velen te gevaarlijk. Het weglaten van deze
paragraaf in het Rituale Contractum heeft gevolgen voor de verdere opbouw van
dit rituale. Zoals we nog zullen zien kent het Nederlandse rituale na de eigen
lijke huwelijksliturgie het formulier van de huwelijkszegen. Dit gegeven nu is
in iedere editie van het Rituale Romanum onbekend. Het Romeinse rituale
verwijst voor de huwelijkszegen naar het Missale Romanum, т.п. naar de
bruidsmis waarin het formulier van de huwelijkszegen staat afgedrukt.
De laatste bepalingen van het Rituale Romanum en Contractum hebben betrek
king op de spirituele voorbereiding van de huwenden. Zij worden aangespoord
het sacrament van de biecht te ontvangen en ter communie te gaan. Bovendien
zal de pastoor tijdens de huwelijksvoorbereiding hen onderrichten over de
christelijke levenswijze van gehuwden.
In de laatste paragraaf van de inleiding op het huwelijksritueel spreken beide
ritualia over de gesloten tijd: van Advent tot Driekoningen en van Aswoensdag
tot Beloken Pasen. Het is wellicht overbodig, maar wel interessant, om op te
merken dat de gesloten tijd betrekking heeft op het ontvangen van de huwelijks
zegen, op het gaan samenwonen en op de burgerlijke festiviteiten in het kader
van een huwelijkssluiting. Het eigenlijke sluiten van het huwelijk valt niet onder
de bepalingen van de gesloten tijd. Er staat immers: "matrimonium autem omni
14
tempore contrahi potest" - een huwelijk sluiten is ten alle tijde toegestaan.
Omtrent de praktijk van de huwelijkssluiting van katholieken in de periode van
de Hollandse Zending liggen hier belangrijke vragen, die uiteraard niet alleen
beantwoord kunnen worden vanuit de tekst van het rituale. Hoe de pastorale
zorg van de pastores is geweest ten aanzien van de huwenden moet langs andere
wegen worden opgehelderd. Dat hier ernstige vragen en verschillen in beoorde
ling aan de orde zijn leert ons de literatuur die hierover verschenen is. Met
name kan gewezen worden op een verschil van beoordeling tussen de seculiere
en reguliere geestelijkheid. De eersten waren meer geneigd strengere eisen te
stellen en hogere penitenties op te leggen aan de katholieken dan de regulieren.
De laatsten hadden meer oog voor de geestelijke nood waarvoor de katholieke
huwenden zich gesteld zagen vanuit de maatschappelijke dwang die op hen

14 Rituale Romanum, ed.Planlijn, 1617, pag. 220.
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werd uitgeoefend15. Dit verschil in pastorale zorg voor de huwenden is in de
gehele periode van de Hollandse Zending een voortdurende bron van controverse geweest tussen seculiere en reguliere geestelijkheid. Of in deze controverse steeds voldoende het belang van de huwenden op de voorgrond heeft
gestaan kan ernstig betwijfeld worden, maar valt buiten de opzet van deze studie
over het ritueel van de huwelijkssluiting.

5.3 De huwelijkssluiting
Na de pastorale-rubricale inleiding op de huwelijksliturgie volgt in beide ritualia
de eigenlijke ritus van de huwelijksviering. In de hiernavolgende tekstvergelijking is een onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke uitwisseling van het jawoord en de andere rituele handelingen, zoals de zegening en overreiking van
de huwelijksring en de bruidszegen.
53.1

De uitwisseling van het ja-woord

Rituale Romanum.
Ritus celebrandi matrimonii sacramentum.
Parochus igitur matrimonium celebraturus, publicationibus factis tribus
diebus festis, ut dictum est, si nullum
obstet legitimum impedimentum, in
ecclesia superpelliceo et stola alba
indutus, adhibito uno saltern clerico
superpelliceo panter induto, qui librum et vas aquae benedictae cum
aspersorio déférât, coram tribus aut
duobus testibus, virum et muherem,
quos parentum vel propinquonim
suorum praesentia cohonestar! decet,
de consensu in matrimonium interroget utrumque sigillatim in hune modum vulgati sermone:
N. vis accipere N. hic praesentem in
tuam legitimam uxorem iuxta ritum
sanctae matris Ecclesiae?

Rituale Contractum.
Ritus celebrandi matrimonii sacramentum.
Parochus matrimonium celebraturus
stola ad minus indutus, publicationibus factis, si nullum obstet legitimum
impedimentum,

coram duobus vel
tribus testibus, virum et mulierem
(quos parentum vel propinquorum
decet praesentia cohonestari) de consensu in matrimonium interroget,
utrumque sigillatim in hune modum
vulgan sermone:
N. wilt ghij N. hier teghenwoordigh
nemen voor u wettelijcke huijsvrouwe, naer het heijligh gebruijck

15 Zie de geciteerde studies van MGSpiertz, en M T ] vd. Vorst Meer algemeen komt dezelfde
constatering tot uildmlcking in LJ Rogier, Geschiedenis, Ρ Polman, Katholiek Nederland
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Respondeat sponsus;
volo.
Мох sacerdos sponsam interroget:
N. vis accipere N. hie praesentem in
tuum legitimum maritum, iuxta ritum
sanctae matris Ecclesiae?
Respondeat sponsa:
volo.

Nee sufficit consensus unius, sed
debet esse amboram, et expressus
aliquo signo sensibili, sive fiat per se,
sive per procuratorem. Mutuo igitur
contrahentium consensu intellecto,
sacerdos iubeat eos invicem iungere
dexteras, dicens: Ego coniungo vos in
matrimonium. In nomine Patris + et
Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Vel aliis utatur verbis iuxta reeeptum
unius cuiusque provinciae ritum.
Postea eos
aspergat aqua benedicta.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 220-221.
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van ons moeder die heijlighe Kercke?
Respondeat sponsus:
Ja ick wil.
Мох sacerdos sponsam interrogai:
N. wilt ghij N. hier teghenwoordigh
nemen voor u wettelijcke man, naer
het heijligh gebruijck van ons moeder
die heijlighe Kercke?
Respondeat sponsa:
ja ick wil.
Vel placet, uti poterit forma recepta
in pastorali Mechliniensi, cum sponsis intelligibiliter pronuntiando sequentia;
et primo cum sponso:
Ick N. geve u N. die ick hier metter
handt heb, mijne kerstelijcke trouwe,
ende neme U voor mijn wettelijcke
huijsvrouw voor Godt ende sijn heij
lighe Kercke.
Deinde ad sponsam conversu, dicat
cum ea:
Ick N. geve U N. die ick hier metter
handt heb mijn kerstelijcke trouwe,
ende neme U voor mijn wettigen man
voor Godt ende sijn heijlighe Kercke.
Nee sufficit consensus unius, sed
debet esse amborum et expressus
aliquo signo sensibili, sive fiat per se,
sive per procuratorem. Mutuo igitur
contrahentium consensu intellecto,
sacerdos jubeat eos invicem iungere
dexteras, dicens: Ego coniungo vos in
matrimonium. In nomine Patris + et
Filii et Spiritus Sancti.
Amen.

Postea
aspergat eos aqua benedicta.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
110-111.

Voorafgaande aan de huwelijksliturgie kennen beide ritualia enige rubricale
voorbemerkingen. Daarin wordt gesproken over de plaats waar de uitwisseling
van het ja-woord plaats heeft, over de liturgische kleding en de eventuele
liturgische assistenten. In deze rubricale voorbemerkingen zijn enkele kleine
verschillen tussen het Rituale Romanum en Rituale Contractum. Vooreerst is
opmerkelijk dat het Rituale Contractum nu zegt dat er wel huwelijksaankondigingen geweest zijn, hoewel het minder uitdrukkelijk gezegd wordt dan in het
Rituale Romanum. In het Romeinse rituale staat te lezen dat op drie achtereenvolgende feestdagen huwelijksaankondigingen geweest zijn. In het Rituale
Contractum staat alleen dat er huwelijksaankondgingen geweest zijn, hoeveel en
op welke wijze die gehouden zijn staat er niet vermeld.
De andere verschillen zijn tekenend voor het Rituale Contractum. Waar de
huwelijksliturgie gevierd wordt vermeldt het Rituale Contractum niet; het
Romeinse rituale noemt uitdrukkelijk het kerkgebouw. Tevens vermeldt het
Rituale Romanum de liturgische kleding van de pastoor (superplie en stola). Het
Rituale Contractum noemt hier slechts een minimum aan liturgische kleding (op
zijn minst een stola). Wanneer in het begin van de negentiende eeuw de situatie
voor de katholieken begint te veranderen, dan dringt deze tolerantere houding
ook door in het huwelijksritueel. Vanaf ed. 15 (1815) wordt in de huwelijksliturgie als liturgische kleding voor de pastoor genoemd superplie en witte stool.16
Het Rituale Romanum noemt bovendien liturgische assistenten in gepaste
liturgische kleding. Het Rituale Contractum zwijgt over iedere liturgische
assistentie. Voor het overige bestaan er geen verschillen tussen beide ritualia:
beide vermelden dat er twee of drie getuigen aanwezig dienen te zijn, en dat het
alleszins gepast is dat de huwenden vergezeld worden door ouders en buren. Na
deze rubricale aanwijzingen kan de dienst beginnen.
De huwelijksliturgie in beide ritualia begint onmiddellijk met de kemritus: de
uitwisseling van het ja-woord. In de wijze waarop de uitwisseling van het jawoord kan plaatsvinden bestaan er verschillen tussen het Rituale Romanum en
Rituale Contractum. Het Rituale Contractum kent ook een alternatieve vorm
voor de uitwisseling van het ja-woord, volgens eigen zeggen overgenomen uit
het Pastorale van Mechelen. Beide vormen verschillen van karakter. Het eigen
initiatief tot het aangaan van deze huwelijksverbintems en het aan elkaar
uitzeggen van de huwelijkstrouw komt in de vormgeving van het Pastorale van
Mechelen sterker tot uitdrukking. De vormgeving van het Rituale Romanum
vertoont een meer passieve houding: de pastoor treedt actief op, stelt de vragen

16 Teksteditie Rituale Contractum, pag 110, voetnoot 51 "Parochus matnmonium celebratums,
publicatiombus factis, si nullum obstet impedimentum. in Ecclesia superpelliceo et stola alba
indutus,. "
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en de huwenden zelf beamen slechts met een kort antwoord.17 De uitwisseling
van de huwelijksconsensus in de vormgeving van het Pastorale van Mechelen
komt algemeen voor in de Zuidelijke Nederlanden. We treffen haar aan in het
Roermondse Pastorale van 1598 alsmede in het Manuale van Den Bosch uit
1572.18 Wanneer in 1617 Nicolaas Zoes19 het Rituale Romanum verplichtend
voorschrijft voor zijn bisdom, laat hij een Appendix publiceren met daarin o.a.
de eigen Bossche huwelijksritus.20 In deze Appendix staat een interessante
uitwisseling van het ja-woord. "Et coniunctis dextris amborum, addat: N. vis
accipere N. hic praesentem in tuam legitimam uxorem, iuxta mum S. Matris
Ecclesiae? Respondeat sponsus- volo. Мох sacerdos sponsam interroget: N. vis
accipere N. hic praesentem in tuum legitimum mantum? Quo facto admonebit
sponsum, ut secum intelligibiliter et perfecte pronuntiet sequentia: lek N. gheve
U N. die ick hier metter handt hebbe mijne houwelijcke trouwe ende neme U
voor mijne wettelijcke huysvrouwe voor Gode ende sijne heylighe Kercke.
Deinde ad sponsam conversus dicat cum ea: Ick N. gheve U N. die ick hier
metter handt hebbe mijne houwelijcke trouwe ende neme U voor mijnen
wettelijcken man voor Gode ende sijne heylighe Kercke". Niet meer een keuze
tussen de Romeinse vormgeving of de vormgeving van het Pastorale van
Mechelen, maar een samenvoeging van beide formulieren.21 Terloops wijzen
we op een verschil in de Latijnse vraag aan de man en aan de vrouw. De man
antwoordt op de gestelde vraag "volo", de vrouw geeft geen antwoord, althans
volgens de gedrukte uitgave van bisschop Zoes; het zal wel een drukfout zijn in
de uitgave. Deze uitwisseling van de huwelijksconsensus in het Manuale van
Den Bosch uit 1572 is zeer geliefd gebleven in het Bossche diocees. Ook na het
herstel van de hiérarchie in 1853 is ze voor het Bossche diocees behouden
gebleven. Wanneer in 1859 bisschop J. Zwijsen voor de priesters van het
Bossche bisdom een integrale editie publiceert van het Rituale Romanum, dan
neemt hij daarin in een Appendix een eigen Bosche huwelijksliturgie op. Deze
huwelijksliturgie voor het Bossche diocees is volkomen identiek aan de huwelijksliturgie van het Manuale Pastorum van den Bosch uit 1572.22

17 Voor de geschiedenis en oorsprong van de verschillende vormen van uitwisseling van hel ja-woord
zie J В Molin - Ρ Mulembe. Le ntuel du manage, pag 102-122 Les paroles de donation mutuelle
des époux
18 Manuale Pastorum van Den Bosch, 1572, pag 71-72
19 Nicolaas Zoes is de vijfde bisschop van Den Bosch van 1615-1625
20 Appendix ad Rituale Romanum Pauli V pro Civitale et Dioecesis Buscoducensi confeeta lussa Rmi D
Nicolai Zoes Episcopi Buscoducensis s 1, s d , pag 4-6 Ritus ас Forma Sollemniter Celebrandi
Matnmomum
21 Appendix bij het Rituale Romanum van Bischop Zoes, pag 4-5
22 Rituale Romanum Pauli V Ponti ficis Maximi Jussu editum et a Benedicto XIV Auctum et Castigatum. Gestel St Michaelis, Ex Typographia Dioecesis Buscoducensi, In Instituto Surdo Mutoram
1859 Approbatie 30 aprii 1859 Joannes Zwijsen Appendix, pag V-X Ritus Solemnizandi
Matrimonii

170

In het Rituale Contractum wordt gezegd dat deze alternatieve uitwisseling van
de huwelijkstrouw is overgenomen uit het Pastorale van Mechelen. Deze
verwijzing is juist, maar geldt alleen voor de woorden van de huwelijksconsensus en niet voor de rituele contekst waarin deze uitwisseling van het ja-woord
in het Pastorale van Mechelen is geplaatst. Wanneer we de uitwisseling van de
huwelijksconsensus in het Rituale Romanum en het Rituale Contractum bezien,
dan is het zeer opvallend dat in beide ritualia geen enkele poging wordt gedaan
eerst een rituele contekst te creëren alvorens men overgaat tot de uitwisseling
van het ja-woord. In beide ritualia worden aan het begin van de huwelijksliturgie geen rituele handelingen gesteld of voorbereidende woorden gezegd, en valt
de liturgie als het ware met de deur in huis: de vragen van de pastoor aan de
huwenden en het ja-woord. In de regionale ritualia van de zeventiende en
achttiende eeuw van de Zuidelijke Nederlanden en van Duitsland is dit duidelijk
niet het geval. Daar hebben de regionale ritualia aan het begin van de huwelijksliturgie met veel varianten gezocht naar een invulling van het begin van de
huwelijksliturgie alvorens men komt tot de kemritus. 23 Voor de Zuidelijke
Nederlanden kan het huwelijksritueel van het Pastorale van Mechelen model
staan.24 Hier komt naast de huwelijksliturgie als voorbereidingsritueel op de
huwelijkssluiting een verlovingsritus voor, een zeldzaamheid in het gevarieerde
veld van de regionale ritualia. Dit verlovingsritueel is overigens een vast
gegeven voor de Zuid-Nederlandse ritualia. Wanneer dan ook in 1617 bisschop
Zoes een Appendix toevoegt aan het door hem verplicht voorgeschreven Rituale
Romanum dan neemt hij daarin ook het kennelijk zeer geliefde verlovingsritueel
op.25 Ook na het herstel van de hiërarchie is deze verlovingsritus voor het
bisdom Den Bosch behouden gebleven.26 In het kader van dit verlovingsritueel
worden de voorbereidende pastorale gesprekken van de pastoor met de huwenden in een rituele contekst geplaatst. Dit geeft aan het eigenlijke huwelijksritueel
van het Mechelse Pastorale een andere liturgische setting. Wanneer de eigenlijke
huwelijksdag is aangebroken verloopt de huwelijksliturgie in het Pastorale van
Mechelen aldus:
1. Na ontvangst van de huwenden met hun familie bij de kerkdeur begint de
liturgie met een besprenkeling met wijwater van het bruidspaar, terwijl de
pastoor een zegenwens uitspreekt.27

23 Voor Duitsland, zie m samenvatting В Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie, pag. 113-118:
Eheschliessung m den Diözesanntualien und im Rituale Romanum von 1614
24 In het pastorale van Roermond, ed 1598, en m hel manuale van Den Bosch, ed 1572, komt vnjwel
ad litteram dezelfde huwelijksliturgie voor als in hel pastorale van Mechelen
25 Zie Appendix ad Rituale Romanum etc pro Civilate el Diocoesi Buscoducensi confecta jussa Rrru.
D. Nicolai Zoes. pag 1-3.
26 Zie Rituale Romanum etc , Gestel St Michaelis 1859. Appendix pag IV-V.
27 Pastorale van Mechelen, ed 1589. pag 126 "Sacerdos huius sacramenti minister sponsum et sponsam
aspergal aqua benedicta, cum hac precaliuncula Asperga) vos Deus гоге gratiae suae in vitain aetemam "
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2. Nadat de pastoor gevraagd heeft naar de namen van het bruidspaar, stelt hij
ten overstaan van de getuigen hen de vraag of zij uit vrije wil gekomen zijn
om dit huwelijk te sluiten.28
3. Nadat beiden hierop bevestigend hebben geantwoord geven de huwenden
elkaar de rechterhand, legt de priester de stola over de gekruiste handen en
spreekt de zegen uit.29
4. De priester spreekt dan in een korte opwekking de huwenden toe en bena
drukt de onontbindbaarheid van het huwelijk, dat zij met elkaar aangaan.30
5. Bruidegom en bruid spreken elkaar de huwelijksbelofte toe.11
6. Tenslotte spreekt de priester als dienaar Gods de bevestigingsformule uit.32
In het Pastorale van Mechelen is de opening van de huwelijksliturgie op een
rituele wijze uitgebouwd tot een gewone openingsritus van een viering: er heeft
een besprenkeling met wijwater plaats onder het uitspreken van een zegenwens,
de huwenden stellen een ritueel gebaar - ze geven elkaar de rechterhand - en
tenslotte heeft er een korte inleidende toespraak plaats. Pas dan zijn de vierenden voldoende gedisponeerd om de kemritus van deze viering, de uitwisseling
van het ja-woord, wederzijds tot uitdrukking te brengen. Soortgelijke openings
rituelen vinden we evenzeer in de Duitse regionale huwelijksrituelen; niet zelden
wordt daar zelfs een openingshymne of antiphoon aangegeven. Het ontbreken
van een duidelijk openingsritueel in de huwelijksliturgie van het Romeinse
rituale en in het Nederlandse Rituale Contractum lijkt een ernstig tekort. De hier
genoemde regionale ritualia hebben dit zo ervaren en op eigen wijze aangevuld.
In Nederland is dit tekort van de Romeinse huwelijksliturgie altijd blijven

28 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 126 "Quorum nominibus et cognoimnibus clare ab utroque
prolatis, rursus Sacramenti minister interroget astantem sponsum Ν N venisti ne hue libera volúntate,
et a nulla coactus, ad contrahendum matnmonium cum Ν N hic coram stante7 Quo id libere
affirmante, rogabit similiter sponsam Ν N venisti ne hue libera tua volúntate, et a nullo coacta, ad
contrahendum matnmonium cum Ν N hic praesente7"
29 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 126 "Deinde sacerdos coniunctis dexlns amborum. et stola
involutus, cum signa crucis, invocala Sancta Tnnilate. dical In nomine Patns et Filli + et Spintus
sancii, inchoelur mystenum "
30 Pastorale van Mechelen. ed 1589, pag 126 "Deinde vullu converso ad ulrumque, explicel eis quanta
sit hums vinculi quo se mutuo obstnngere volunt obligatio ut neque propter meliorem, neque
ditiorem, neque pulchnorem, neque nobiliorem, neque ob ullum defectum, vinculum hoc dissolvi
possit "
31 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 126-127 "Quo facto, admonebit sponsum, ut secum
intelligibiliter et perfecte pronuntiet sequentia lek N gheve U N die ick hier metter handt hebbe
míjn kerstelijcke trouwe, ende neme U voor mijn wetlelijcke huysvrouwe, voor Godt ende sijne
heylighe Kercke. Deinde ad sponsam conversus dical cum ea lek N gheve U N die ick metter handt
hebbe mijn kerstelijcke trouwe, ende neme U voor mijnen wettighen man, voor Godt ende sijne
heylighe Kercke "
32 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 127 "Data sic utmmque fide, dicat Sacerdos Et ego,
tamquam Dei minister, vos in matnmonium coniungo In Nomine Patns et Filn et Spiritus Sancii "
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bestaan, ook na het herstel van de hiérarchie. De ritualia die in Nederland na het
herstel van de hiërarchie worden gedrukt zijn letterlijke copieen van het officiële
Romeinse rituale. Alleen het diocees Den Bosch heeft in een Appendix enkele
eigenheden weten te behouden, zoals de verlovings- en huwelijksritus. Pas in
1941 wordt dit tekort van het Romeinse huwelijksritueel voor Nederland
hersteld met de invoering van een voorgeschreven korte openingstoespraak, op
24 februari door dr. J de Jong, bisschop van Utrecht, goedgekeurd.33
De rituele openingsritus zoals in het Pastorale van Mechelen heeft gevolgen
voor de religieuze beleving van de huwelijksliturgie. Het feit dat het bruidspaar
onder bescherming van Gods zegen elkaar de huwelijkstrouw toezeggen is in het
pastorale van Mechelen uitgedrukt in de besprenkeling met wijwater, de uitdrukkelijke zegenspreuk en het uitspreken van de trinitarische zegen. In het Rituale
Romanum spreekt de pastoor pas een zegenwens uit, nadat de huwenden de
trouwbelofte hebben uitgesproken. In het Rituale Romanum en in het Rituale
Contractum wordt niet tot uitdrukking gebracht dat de huwenden ten overstaan
van God en onder de bescherming van de kerk elkaar de huwelijkstrouw
toezeggen; in het pastorale van Mechelen wordt dit uitgedrukt door het leggen
van de priesterstola over de samengevoegde handen van de huwenden.
Wanneer we dit alles constateren kunnen we ons afvragen of de regionale
ritualia in hun huwelijksliturgie de intentie van de Romeinse huwelijksliturgie
wellicht beter verstaan hebben , namelijk in de zin van een mogelijk model van
de kemritus, die naar eigen gebruiken van plaats en regio verder uitgewerkt
dient te worden. Lezend in de ritualia van de Zuidelijke Nederlanden en van
Duitsland hebben alle dit zo verstaan. Het Romeinse huwelijksritueel wordt door
geen van de ritualia ad litteram gevolgd. In Nederland komt men pas zeer
schoorvoetend in 1941 tot enige aanpassing van het Romeinse huwelijksritueel
om definitief een eigen huwelijksritueel in te voeren in 1957.34
De uitwisseling van de huwelijksconsensus wordt afgesloten met een bevestigingsformule van de kant van de priester. De jonggehuwden geven elkaar de
rechterhand en de priester spreekt de formule: "Et ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii + et Spiritus Sancii" - ik bevestig U in het
huwelijk, in de naam van de Vader en de Zoon + en de Heilige Geest. Binnen
de geschiedenis van de huwelijksliturgie is deze formulering van de kant van de

33 Zie Manuale ad Usum Sacerdolum Preces, Hymni, Lilamae. Ritus Matrimonii el Sepullurae, etc
Ruraemundae, Typis J.J Romen & Fihomm 1946, pag 74-75 Korte toespraak voor de huwelijksplechtigheid
34 Ritus Celebrandi Matnmomi Sacramentum Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appendicis
Rituahs Romani a Sacra Rituum Congregatione approbalus, Den Bosch 1957 Nog tijdens het tweede
Vaticaans concilie is hiervan een herziene versie verschenen Ritus Celebrandi Matrimonii sacramentum Ad usum dioecesium Hollandiae Nova editto, ad normam Conslitulionis Cone Valic II de
Sacra Liturgia et motu proprio Sacram Liturgiam accommodata. Hilversum 1964 Voor een inleiding
op het nieuwe Nederlandse huwelijksritueel van 1957 zie Katholiek Archief 12 (1957) kol 463-466
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pastor recent.35 Pas in de vijftiende en zestiende eeuw nemen de woorden van
de priester bij de uitwisseling van het ja-woord de toon aan van een sacramen
tele formule.36 Vanaf het moment dat deze bevestigingsformule van de priester
in de huwelijksliturgie gezien wordt als de sacramentele formule lopen de
discussies daaromtrent zeer hoog op. Noch het concilie van Trente in zijn
document over de huwelijksliturgie, noch het Rituale Romanum hebben deze
woorden van de priester verplichtend voorgeschreven, terwijl in de andere
bepalingen van Trente over de sacramentenliturgie telkens de verplichtende
sacramentele formule werd vastgelegd.37
Deze discussie over de interpretatie van de formule: "ego coniungo vos in
matrimonium..." heeft haar schaduw nagelaten in de tekst van na-Trentse
ritualia. In het Pastorale van Mechelen komt driemaal een specificatie voor van
de rol van de priester in de huwelijksliturgie. Direct aan het begin van de
viering, wanneer de priester de huwenden met wijwater besprenkelt, staat in het
Pastorale van Mechelen te lezen dat hij dit doet als 'bedienaar van dit sacra
ment' . 38 Wanneer de priester het jonge bruidspaar vraagt naar hun vrije wil bij
het aangaan van de huwelijksband, stelt hij hun deze vraag als 'bedienaar van
het sacrament'.39 Tenslotte qualificeert de priester zich in de woorden na de
uitwisseling van het ja-woord als 'dienaar Gods'.40 Wanneer in deze passages
van het Pastorale van Mechelen de priester tot tweemaal toe genoemd wordt 'de
bedienaar van het sacrament' dan kan er geen twijfel over bestaan hoe het
pastorale de rol van de pnester ziet bij het uitspreken van de genoemde formule:
als 'dienaar Gods' verbindt hij de huwenden in het huwelijk en spreekt hij er
vervolgens zijn zegen over deze verbintenis uit.
Dat er edities van het Rituale Romanum bestaan, die alle discussie willen
vermijden over de interpretatie van de gewraakte formule, blijkt uit een Parijse
4I
editie van het Rituale Romanum uit 1757 De bevestigingsformule in deze

35 Zie J В Molin - Ρ Mulembe, Le rituel du manage, pag 122-133 La parole de remise par le prêtre
36 J В Molin, Symboles, nies et textes pag 109 "C'est seulement aux XVe et XVIe siècles qu'en
Normandie et en Italie la parole du prêtre prendra le ton d'une formule sacramentelle "Ego coniungo
vos" (missel de Rouen de 1455), "Et ego auctontale qua fungor coniungo vos matnmonialiter"
(Rituel romano-vémtien de la Castello, 1523) Ce qui amènera Pierre Milhard, quatre-vingts ans plus
tard, à voir en cette formule sacerdotale "les paroles sacramentelles" du manage"
37 Zie A Duval, Les sacrements. Le manage, pag 281-325 Eerder verschenen als A Duval, La formule,
A Duval, Contrat
38 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 125 " stante viro ad dexteram, mullere vero ad sirustram,
Sacerdos huius sacramenti sponsum et sponsam asperga! "
39 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 126 " rursus Sacramenti minister mterroget astantem
sponsum N.N venisti ne hue libera tua volúntale "
40 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 127 " Data sic utrimque fide, dicat sacerdos Et ego
tamquam dei minister, vos in matrimonium conjungo "
41 Rituale Romanum Pauli V Ponlificis Maximi jussu edilum Edilio Novissima cum accends Pansus,
apud Pelrum Aegidium le Mervier. Typographum ac Bibliopolam, via S Jacobea sub signo Libn
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editie van het Rituale Romanum is een inkorting van de versie van het rituale
uit lbl4. In de Parijse editie staat te lezen: "Mutuo igitur contrahentium consensu intellecto, Sacerdos jubeat eos invicem jüngere dexteras, dicens: In
Nomine Patris + et Filii et Spiritus Sancii". Wat hier door deze Parijse editie
van het Rituale Romanum tot uitdrukking wordt gebracht is duidelijk. De
priester is de officiële vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap en spreekt
in die hoedanigheid Gods zegen uit over de jonggehuwden. ledere suggestie
naar de opvatting dat de priester de bedienaar van het sacrament is wordt
vermeden door de weglating van de woorden: "Ego conjungo vos in matrimonium". Voor de rest wijkt deze editie van het Rituale Romanum in haar huwelijksritus niet af van de eerste editie uit 1614.
5.3.2 De zegening en overreiking van de huwelijksring
Nadat de huwelijksconsensus is uitgesproken gaan zowel het Rituale Romanum
als het Rituale Contractum over tot de zegening en ovenreiking van de huwelijksring.
Rituale Romanum.
Mox benedicit annulum.
Benedictio annuii.
Vers. Adiutorium nostrum in nomine
domini.
Resp. Qui fecit caelum et terrarn.
Vers. Domine exaudí orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te venial.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Benedic + Domine annulum hunc,
quem nos in tuo nomine benedicimus
+ , ut quae eum gestaverit, fidelitatem
integram suo sponso tenens, in pace
et volúntate tua permaneat, atque in
mutua charitate semper vivat. Per
Christum Dominum nostrum.
Amen.
Deinde sacerdos aspergat annulum
aqua benedicta in modum crucis, et
sponsus acceptum annulum de manu

Rituale Contractum.
Benedictio annuii, si adsit.
Vers. Adjutorium nostrum in nomine
domini.
Resp. Qui fecit caelum et terram.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Benedic + Domine annulum hunc,
quem nos in tuo nomine benedicimus
+ , ut quae eum gestaverit, fidelitatem
integram suo sponso tenens, in pace
et volúntate tua permaneat, atque in
mutua charitate semper vivat. Per
Christum Dominum nostrum.
Amen.
Deinde sacerdos aspergat annulum
aqua benedicta in modum crucis, et
sponsus acceptum annulum de manu

Aurei M.DCC.LVII. pag. 294.
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sacerdotis imponit in digito annulari
sinistrae manus sponsae, sacerdote
dicente: In Nomine Patris + et Filii,
et Spiritus Sancii.
Amen.
Mox subiungat:
Vers. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
Resp. A templo sancto tuo, quod est
in Jerusalem.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison.
Pater noster etc.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. Salvos fac servos tuos.
Resp. Deus meus sperantes in te.
Vers. Mitte eis Domine auxilium de
sancto.
Resp. Et de Sion tuere eos.
Vers. Esto eis Domine turris fortitudinis.
Resp. A facie inimici.
Vers. Domine exaudí orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Réspice quaesumus Domine super
hos fámulos tuos et institutis tuis,
quibus propagationem humani generis
ordinasti, benignus assiste, ut qui te
auctore iunguntur, te auxiliante serventur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Rituale Romanum, ed. Plantijn, 1617,
pag. 221-222.

sacerdotis imponit in digito annulari
sinistrae manus sponsae, sacerdote
dicente: In Nomine Patris + et Filii,
et Spiritus Sancii.
Amen.
Mox subiungat:
Vers. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
Resp. A tempio sancto tuo, quod est
in Jerusalem.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison.
Pater noster etc.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem.
Resp. Sed libera nos a malo.
Vers. Salvos fac servos tuos.
Resp. Deus meus sperantes in te.
Vers. Mitte eis Domine auxilium de
sancto.
Resp. Et de Sion tuere eos.
Vers. Esto eis Domine turris fortitudinis.
Resp. A facie inimici.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Réspice quaesumus Domine super
hos fámulos tuos et institutis tuis,
quibus propagationem humani generis
ordinasti, benignus assiste, ut qui te
auctore iunguntur, te auxiliante serventur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Rituale Contractum, Teksteditie, pag.
111-112.

De verschillen tussen beide ritualia zijn in deze passage uiterst miniem. Het
enige verschil komt voor in het opschrift: Benedictio annuii. Hier voegt het
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Rituale Contractum toe: 'si adsit' - wanneer er een ring is. De mogelijkheid dat
er tijdens de huwelijksliturgie geen ring wordt overgereikt is dus volgens het
Rituale Contractum aanwezig.
De vraag die hier wel gesteld kan worden is die naar de symboliek van de
huwelijksring. Welliswaar zijn hier geen verschillen tussen het Romeinse rituale
en het Nederlandse Rituale Contractum, maar er zijn wel duidelijke verschillen
tussen deze beide ritualia en de regionale ritualia van de Zuidelijke Nederlanden
en Duitsland. In deze regionale ritualia wordt in het zegeningsgebaar over de
ring en in de handelingsgebaren bij het overreiken van de ring een andere
symboliek aan de huwelijksring toegekend dan in het Romeinse en Nederlandse
rituale.
Vooreerst is het goed op te merken dat in al deze ritualia, evenals in het
Romeinse rituale en het Rituale Contractum, nog sprake is van slechts één ring:
alleen de bruid ontvangt een ring tijdens de huwelijksliturgie. Om inzicht te
krijgen in de oorsprong en in de eigenlijke symboliek van de ene ring tijdens de
huwelijksliturgie is het goed terug te keren naar de voorliggende geschiedenis
van de huwelijksliturgie.
In de christelijke oudheid huwden christenen volgens de gebruiken van de
landen waar zij woonden.42 In concreto betekende dit dat voorafgaande aan de
eigenlijke huwelijksviering in familiekring een overeenkomst gesloten werd
tussen de familie van de man en van de vrouw, waarbij afspraken gemaakt
werden over de aanstaande huwelijksluiting. In het kader van deze overeenkomst
tussen beide families werden er contracten opgesteld en de familie van de man
gaf een onderpand aan de familie van de bruid, ten teken dat men zich zou
houden aan de gemaakte afspraak. Onderdeel van dit onderpand bestemd voor
de familie van de bruid was een ring die door de aanstaande man geschonken
werd aan zijn aanstaande vrouw. Deze verlovingsring symboliseerde dus de
trouw van de man aan de gemaakte afspraken tussen beide families. Op de dag
van de huwelijksluiting zelf, die in de familiekring gevierd werd, legde de
vader, of familieoudste, van de bruid haar hand in de hand van de bruidegom
waarbij dikwijls woordelijk een huwelijksconsensus werd uitgesproken. Bij de
christenen groeit dan het gebruik om in het kader van deze overdracht van de
bruid aan de bruidegom een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap te
vragen een gebed uit te spreken. Op dit moment begint een kerkelijke bemoeienis bij de huwelijkssluiting. Het gebed dat door de vertegenwoordiger in het
kader van de huwelijkssluiting in familiekring werd uitgesproken vond dikwijls
niet plaats op het moment van de eigenlijke overdracht van de bruid aan de

42 Zie hiervoor K.Ritzer, Formen, Münster 1981, Erster Hauptteil: Die Eheschließung der ersten drei
Jahrhunderte. Die nachkonstaniinischen Kirchen des Ostens, I. Kapitel: Recht und Brauchtum der
Eheschließumg bei den Völkern des Altertums und bei den Christen der ersten drei Jahrhunderte, pag.
7-28.
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bruidegom, maar op het moment dat de jonggehuwden voor de eerste maal
werden binnengeleid in het bruidsvertrek: dit is de z.g. 'benedictio in thalamis'.
Wanneer nu in de latere Middeleeuwen de eigenlijke huwelijkssluiting uit de
beslotenheid van een familieviering werd losgeweekt en verplaatst werd naar de
openbaarheid van het kerkplein, dan is ook daar op het kerkplein nog steeds
aanvankelijk de vader van de bruid die de hand van zijn dochter legt in de hand
van de bruidegom. De overdracht van een onderpand van de kant van de
bruidegom aan de bruid, in de christelijke oudheid een verlovingsring, wordt nu
in de latere Middeleeuwen verplaatst naar dit moment. Terwijl de handen van de
huwenden in elkaar worden gelegd geeft de man een onderpand van zijn trouw
aan zijn jonge vrouw. Samen met de ring is dit dikwijls een in munten uitgedrukt geschenk en dikwijls ook een testament waarin have en goed, het materiële bezit van het jonge bruidspaar, wordt omschreven.43 Bij het overreiken
van deze ring tijdens de huwelijkssluiting spreekt de priester namens de kerk
dikwijls een zegenbede erover uit, terwijl bij het overreiken zelf van de ring de
bruidegom in woorden zijn trouw betuigt aan zijn vrouw. Ook nu nog is de ene
huwelijksring een teken van trouw van de kant van de man aan zijn vrouw.
Deze achtergrond van de huwelijksring heeft in het Romeinse en Nederlandse
rituale, alsmede in de regionale ritualia van de zeventiende en achttiende eeuw
duidelijk haar sporen nagelaten. In dezelfde periode begon echter de egaliteit
van man en vrouw in het huwelijk de overhand te krijgen. Dit heeft ertoe geleid
dat beiden aan elkaar een huwelijksring schenken in het kader van de huwelijkssluiting. Voor Frankrijk geldt dat het gebruik van twee ringen algemeen is vanaf
het midden van de achttiende eeuw.44 Deze ontwikkeling van de huwelijksring
tot symbool van wederzijdse trouw van man en vrouw aan elkaar komt lang niet
overal gelijktijdig tot stand. Terwijl voor de gebieden van Polen45 en Spanje46
al zeer vroeg op deze wijze de egaliteit van man en vrouw in het huwelijk op
een symbolische wijze tot uitdrukking wordt gebracht, dringt dezelfde gedachte
pas laat in de West-Europese gebieden door. Zowel het Romeinse rituale en het
Nederlandse Rituale Contractum aan de ene kant, als de regionale ritualia van
de Zuidelijke Nederlanden aan de andere kant leggen ieder op hun eigen wijze

43 Zie J В Mohn - P.Mutembe. Le nluel du manage, pag 135-158, Chapitre V, La bénédiction de
l'anneau, des arrhes et de la charte nuptiale, pag 159-178, Chapitre VI. La remise de l'anneau.
44 Zie A v.Gennep, Manuel de folklore. Vol. I, pag 457
45 Zie J В Molin - PMutembe, Le ntuel du manage, pag 142, voetnoot 34 "En Pologne aussi, la
bénédiction et la remise d'un anneau à chacun des époux remonte au moins au XVe siècle probablement sous l'influence de la coutume autochtone beaucuop plus ancienne de l'échange de deux
guirlandes"
46 Zie J В Molm - Ρ Mutembe, Le nluel du manage, pag 145 "Les rubriques des deux manuscnls du
Liber Ordinum de Silos (Xle siècle) diffèrent peu. mais se complètent mutuellement "Si quelqu'un
veut remettre des "arrties", il vient au prêtre et présente la dotation et dessus un linge propre et deux
anneaux" (ms B) "Ils remettent leurs deux anneaux au prêtre qui les places sur la dotation, et dessus
un linge" (ms A)
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getuigenis af van het feit dat zij nog midden in deze ontwikkeling staan van de
verschuivende symboliek van de huwelijksring.
In het zegeningsgebed over de ring en in het handelingsgebaar bij de overreiking van de ring spreekt een andere symboliek die toegekend wordt aan de
ring voor de ritualia van de Zuidelijke Nederlanden dan uit het rituale van
Nederlandse bodem.
Om dit te achterhalen is een integrale tekstvergelijking opgesteld tussen de
ringceremonie van het Rituale Romanum en het Rituale Contractum aan de ene
kant en het pastorale van Mechelen aan de andere kant.47 Het Pastorale van
Mechelen kan ook hier model staan voor de ringceremonie van de Zuid-Nederlandse ritualia. Het Pastorale van Roermond kent een identieke ringceremonie als
het Pastorale van Mechelen. Voor het bisdom Den Bosch geldt een iets andere
situatie. Het Manuale van den Bosch (1572) kent geen zegening van de huwelijksring, wel een formule bij de overreiking van de ring. Deze formule in het Manuale
van Den Bosch is identiek aan de formule uit het Pastorale van Mechelen. Wanneer bisschop Zoes in 1617 een Appendix toevoegt aan het voorgeschreven Rituale Romanum dan komt in de huwelijksritus de opmerking voor: "Postea benedicat
annulum et caetera fiant ut in Rituali Romano usque ad orationem Réspice".48
In het door J. Zwijsen uitgegeven rituale voor het bisdom Den Bosch keert men
voor de ringceremonie terug naar de gebruiken van Mechelen uit 1589.49
Rituale Romanum/Contractum.
Benedictie annuii.

Pastorale van Mechelen.
Tunc revoluta stola a manibus eorum,
rogabit num annulus paratus sit sponsae: qui si praesto sit, quaerat num
antea fuerìt benedictus. Si dicatur
quod non, tunc benedicat sacerdos
annulum hoc modo.

Vers. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.
Resp. Qui fecit caelum et terram.
Vers. Domine exaudi orationem
meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.
Vers. Dominus vobiscum.
Resp. Et cum spiritu tuo.

Dominus vobiscum...etc.

47 Pastorale van Mechelen, ed. 1589. pag. 127-128
48 Appendix ad Rituale Romanum proCivitateelDioecesi Buscoducensi confecla lussu Rmi D Nicolai
Zoes Epis. Buscoducensi. si., s d , pag 4.
49 Rituale Romanum etc. Gestel Si Michaelis 1859, Appendix pag. VI-VII.
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Oremus.
Bene + die Domine annulum hunc,
quem nos in tuo sancto nomine benedicimus; ut quae eum gestaverit
fidelitatem integram suo
sponso tenens, in pace et volúntate
tua permaneat,

atque in mutua charitate vivat.
Per Christum Dominum nostrum.
Deinde sacerdos aspergat annulum
aqua benedicta in modum crucis et
sponsus acceptum annulum de manu
sacerdotis imponit in digito annulari
sinistrae manus sponsae
sacerdote dicente:
In nomine Patris + et Filii et Spiritus
Sancii.
Amen.

Oremus.
Creator et conservator humani generis, dator gratiae spiritual is, largitor
aetemae salutis, tu Domine mitte
benedictionem tuam + super hunc
annulum, ut quae ilium gestaverit, sit
armata virtute caelestis defensionis: et
proficiat illi ad aetemam salutem. Per
Christum Dominum nostrum.
Resp. Amen.
Oremus.
Bene + die Domine hunc annulum,
quem nos in tuo sancto nomine benedicimus; ut quaecumque eum portaverit,
in tua pace consistât: et in tua volúntate permaneat, et in tuo amore vivat
et crescat, et senescal et multiplicetur
in longitudinem dierum.
Per Christum Dominum nostrum.
Tunc sacerdos aspergat illum aqua
benedicta
et insérât illum digito annulari dexterae manus sponsae, aut alii, secundum morum loci, dicenda
Accipe annulum fidei matrimonialis,
in nomine sanctissimae Trinitatis; ut
illum portans, sis armata virtute caelestis defensionis, et proficiat ad
salutem aetemam.

Uit deze vergelijking van gebeden en handelingen bij de overreiking van de
huwelijksring blijkt dat het pastorale van Mechelen twee zegeningsgebeden kent:
het gebed: 'Creator et conservator humani generis...' en het gebed 'Benedic
Domine hunc annulum...'. In het eerste zegeningsgebed wordt God aangesproken als de oerbron en instandhouder van het menselijk geslacht en als schenker
van het eeuwige heil. Daarbij aansluitend wordt in de bede uitgedrukt dat
degene die deze ring zal gaan dragen gesterkt zal worden als verdediger van het
heil, van het hemelse erfgoed. In de formule, uitgesproken bij het overreiken
van de ring, wordt deze symboliek nog eens herhaald: de ring als symbool van
het behoud en de verdediging van het geloofserfgoed. Nergens wordt tot nog toe
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enig verband gelegd met het sacrament van het huwelijk. Dit gebed 'Creator et
conservator humani generis' en deze formule bij het overreiken van de ring zijn
langs een omweg opgenomen in de huwelijksliturgie. Oorspronkelijk treffen we
dit gebed aan in de gallicaanse ritus in de liturgie van de kerkwijding, waar het
uitgesproken wordt bij de vermenging van water en wijn voor de consecratie
van altaar en kerkgebouw.50 Met een kleine retouchering is het gebed vanaf het
midden van de tiende eeuw opgenomen in de liturgie van de bisschopswijding
voor de zegening van de bisschopsring.51 Vanaf die tijd is deze formule steeds
aanwezig geweest in de liturgie van de bisschopswijding. Pas in de vernieuwde
liturgie van de bisschopswijding van na Vaticanum II komt hierin verandering.
In de vernieuwde liturgie van de bisschopswijding (1968) wordt de ring niet
meer met een apart gezegend. Binnen deze kontekst van de bisschopswijding is
de ring het symbool van de geloofstrouw. In overeenstemming met deze
symboliek is het handelingsgebaar bij de overreiking van de bisschopsring: het
is de kerk, in de persoon van de consacrerende bisschop, die de ring overreikt
aan de nieuw gewijde bisschop, daarmee tot uitdrukking brengend dat hem nu
de bewaking van het geloofsgoed binnen zijn diocees wordt toevertrouwd.
Wanneer nu met deze oorspronkelijke symboliek dezelfde gebruiken en gebeden
worden overgeplaatst naar de huwelijksliturgie, ontstaat er een frictie tussen de
oorspronkelijke en de huwelijkskontekst. Ook in het Pastorale van Mechelen is
de ring, uitgaande van dit zegeningsgebed, nog steeds symbool van geloofs
trouw, wat nog eens bevestigd wordt in het handelingsgebaar bij de overreiking:
het is niet de man die de ring aan zijn vrouw geeft als onderpand van zijn
huwelijkstrouw, maar het is de kerk, in de persoon van de priester, die de ring
toevertrouwt aan de bruid.
Het tweede zegeningsgebed over de ring in het Pastorale van Mechelen laat een
andere symboliek zien met betrekking tot de huwelijksring. Uit de tekstvergelij
king blijkt dat in het Rituale Romanum een variant voorkomt van de versie van
het Pastorale van Mechelen. De symboliek van de ring wordt nu inderdaad
gelegd in de richting van de wederwijdse huwelijkstrouw. Welliswaar spreekt
het gebed in het Rituale Romanum nog van 'volledige trouw van de bruid aan
de man', maar er staat ook aan het slot van het gebed dat de bruid mag leven
'in wederwijdse liefde' met haar man. De huwelijksbeleving begint in deze
periode te verschuiven naar de opvatting van gelijke rechten en plichten van
man en vrouw ten opzichte van elkaar, wat in het zegeningsgebed over de ring
in het Rituale Romanum heel voorzichtig tot uitdrukking wordt gebracht. In
overeenstemming met deze huwelijkssymboliek is het handelingsgebaar in het
Rituale Romanum: het is de man die de huwelijksring toevertrouwt aan zijn
bruid.

50 Missale Francomm (achtste eeuw), ed L С Mohlberg, Roma 1958, η 56.
51 C.Vogel - R.Elze: Le Pontifical Romano-Germanique. Studi e Testi voi. 226, pag 220-221.
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Het Rituale Romanum geeft echter ook blijkt van een reactionaire ontwikkeling
binnen de liturgie in de periode na Trente door aan te geven dat niet de man,
maar de priester een zegenspreuk uitspreekt bij het overreiken van de ring. Dit
is een ontwikkeling die haaks staat op de tijdsgeest. Terwijl het in de voorgaande eeuwen telkens de bruidegom was die met een uitgesproken formule de
overreiking van de ring aan zijn vrouw benadrukte, komt precies in de naTrentse periode het gebruik naar voren dat nu de assisterende priester de
woorden uitspreekt. Op het vierde concilie van Milaan (1576), dat sterk onder
de leiding stond van Carolus Borromaeus, wordt bepaald dat nu niet meer de
man deze woorden spreekt maar de priester.52 In zijn reactie tegen de reformatie benadrukt Carolus Borromaeus, dat leken ook tijdens de huwelijksliturgie
dienen te zwijgen. Hun rol wordt in het Rituale Romanum beperkt tot het 'Ja'
op de gestelde huwelijksvraag van de priester.53 Het Rituale Romanum blijkt
midden in de ontwikkeling te staan van een nieuwe huwelijkssymboliek met
betrekking tot de ring.
Het feit dat vanaf 1614 dit model van huwelijkjsliturgie in Nederland tot vrij
recent het enige is gebleven, heeft ertoe bijgedragen dat de ontwikkeling van de
egaliteit van man en vrouw in het huwelijk pas zeer laat haar rituele vormgeving
heeft gekregen. Terwijl in de samenleving de egaliteit van man en vrouw al lang
werd uitgedrukt in de huwelijksring, die man en vrouw bij de huwelijkssluiting
aan elkaar gaven, wordt dit gebaar pas vertaald in een rituele vormgeving met
de invoering van de vernieuwde huwelijksliturgie voor Nederland in 1957.54
Hoe moeizaam deze ontwikkeling binnen de huwelijksliturgie tot stand is
gekomen blijkt uit een handzaam liturgieboekje voor de priesters van het bisdom
Roermond uit 1946. Volgens de huwelijksliturgie in die Roermondse uitgave
verloopt alles wat de ringceremonie betreft volgens de ritus van het Rituale
Romanum. Maar in een Nederlandse rubriek wordt dan toegevoegd: "Dan
besprenkelt de priester de ring van de bruid (de priester mag tegelijkertijd ook
de ring van de bruidegom zegenen) met wijwater, geeft hem aan de bruidegom
en deze steekt de ring aan de linkerringvinger van zijn bruid, terwijl de priester
zegt: in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest".55 Er staat dus
nog dat de priester de ring van de bruidegom mag zegenen, maar van een
overreikingsgebaar van de ring door de bruid aan haar man is hier nog geen

52 Zie hiervoor J.B Molin - P.Mutembe, Le ntuel du manage, pag. 177-178.
53 Zie J B.Mohn - P.Mutembe. Le ntuel du manage, pag 178: "C'est donc incontestablement
l'influence de saint Charles qui a imposé le silence aux époux dans l'église lors de leur mariage, au
nom du principe: c'est au prêtre qu'il appartient de bénir" Deze reactie van Carolus Borromaeus
wordt door de auteurs geduid als een "réaction exagérée contre la position protestante sur le
sacerdoce".
54 Zie pag 173, voetnoot 34
55 Zie Manuale ad Usum Sacerdotum Preces, Hymni, Litaniae. Ritus Matrimonii el Sepulturae etc ,
Ruremundae, Typis J J. Romen & Filiorum 1946. pag 77-78
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sprake. Het is de tragiek van de huwelijksliturgie geweest, dat zij niet in staat
bleek recentere maatschappelijke ontwikkelingen, die door de samenleving als
zeer zinvol werden ervaren, te vertalen in een rituele vormgeving.
5.3.3 De huwelijkszegen
Volgens het Rituale Romanum eindigt de eigenlijke huwelijksliturgie met de
overreiking en zegening van de ring. Het Romeinse rituale maakt na de overreiking van de ring alleen nog de opmerking dat andere prijzenswaardige gebruiken van de kerkprovincie met betrekking tot de huwelijksliturgie behouden
kunnen blijven. Tevens geeft het Romeinse rituale aan dat de priester, indien
voor het bruidspaar een eucharistieviering wordt gecelebreerd, alle aanwijzingen
van het Missale Romanum dient te volgen.56 Voor het Romeinse rituale geldt
de wijd verbreide traditie dat de huwelijkszegen alleen uitgeproken wordt tijdens
een eucharistieviering. Voor dit gedeelte van de huwelijksliturgie verwijst het
Romeinse rituale dan ook naar het missaal, waarin het formulier voor de
huwelijksmis inclusief de huwelijkszegen is opgenomen.
De overgrote meerderheid van de huwelijksrituelen plaatsen de huwelijkszegen
tijdens de eucharistieviering na het bidden van het Onze Vader.57 Een niet
onbelangrijke minderheid van de huwelijksrituelen plaatst de huwelijkszegen
onmiddellijk na het ontvangen van de communie.58 Geconstateerd kan worden
dat de huwelijkszegen vanaf de audste Romeinse getuigen voor de overgrote
meerderheid van de huwelijksrituelen een onderdeel is geweest van de huwelijksmis. Voor de formule van de huwelijkszegen dienen we dan ook het missaal
ter hand te nemen.
Voor het Rituale Contractum ligt de situatie wat betreft het moment van de
huwelijkszegen duidelijk anders. Vooreerst is dit af te leiden uit het gegeven dat
het rituale van Nederlandse bodem de tekst van de huwelijkszegen afdrukt. Dit
wijst er al op dat er een ander moment van uitspreken van de huwelijkszegen
wordt beoogd. Het Rituale Contractum zegt immers onmiddellijk na de ringceremonie dat de priester nu de huwelijkszegen uitspreekt. "His expletis, si benedicendae sunt nuptiae, sacerdos stans in cornu epistolae versus sponsum et

56 Rituale Romanum, ed. Plantijn 1617, pag 222 "His expletis, si benedicendae sunt nuptiae, Parochus
Missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano, celebre!, servalis omnibus quae ibi praescnbuntur. Ceterum, si quae Provinciae alns, ultra praediclas. laudabilibus consueludinibus el caeremonns
in celebrando Maininomi Sacramento ulunlur, eas sánela Tridentina Synodus oplat retinen".
57 Zie J В MoUn - P.Mutembe, Le nluel du manage, pag 225 "Au XVIe siècle, les diocèses français
se répartissent en deux grands groupes, selon le moment où ils placent celle bénédiction Dans la très
grosse majorité des cas, la bénédiction est donnée, à la manière grégorienne, après le Pater
généralement juste avant la Pax Domini"
58 Zie J В Molm - Ρ Mutembe, Le nluel du manage, pag 226 "Une importante minorité de diocèses
français mettent la bénédiction aussitôt après la communion, ce peul se rattacher d'une certaine façon
à l'usage gélasien "
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sponsam ante altare genuflexos, dicit super eos sequentes orationes". Hierna
volgt in het Rituale Contractum onmiddellijk de tekst van de huwelijkszegen.
Het 'his expletis' verwijst naar datgene wat er onmiddellijk aan voorafging, en
dat is de ringceremonie.
Nog op drie andere momenten in de tekst van het Rituale Contractum blijkt dat
we ons niet bevinden binnen de rituele kontekst van een eucharistieviering. Het
moment van het uitspreken van de huwelijkszegen wordt in het Romeinse missaal
precies aangegeven: nadat het Onze vader is gezegd, spreekt de priester, voordat
hij het 'Libera nos' bidt, staande aan de epistelzijde van het altaar met het gezicht
naar bruid en bruidegom, die voor het altaar knielen, de huwelijkszegen.60 In
het Rituale Contractum wordt deze aanwijzing vrijwel letterlijk overgenomen,
maar met weglating van precies het moment waarop we ons bevinden in een
eucharistieviering. Hetzelfde gebeurt op het einde van de huwelijksmis. Het
Missale Romanum geeft aan dat nadat de priester het "Ite missa est" gezegd heeft
eerst een aparte zegening uitspreekt over bruid en bruidegom.61 Het Rituale
Contractum zwijgt over het rituele moment waarop deze aparte zegen over bruid
en bruidegom wordt uitgesproken, maar geeft uitsluitend de tekst.62 Tenslotte
geeft het Missale Romanum aan dat de priester, nadat hij deze zegen heeft
uitgesproken over het bruidspaar, de eucharistieviering op de gebruikelijke wijze
beëindigt, en de slotzegen uitspreekt over allen.63 Ook deze aanwijzing van de
eucharistische kontekst van de huwelijksliturgie ontbreekt in het Rituale Contractum. Daar lezen we slechts dat de pnester, na de zegen over het bruidspaar, de
huwelijksliturgie beëindigt met een zegen over alle aanwezigen.64
Het Rituale Contractum verzwijgt dus bewust de eucharistische kontekst
waarbinnen de huwelijkszegen volgens het Missale Romanum dient uitgesproken
te worden. Gezien het feit dat het Rituale Contractum zelf de tekst van de
huwelijkszegen afdrukt, kan dit alleen maar betekenen, dat het Rituale Contractum situaties voorziet waarin de huwelijkszegen wordt uitgesproken buiten de
rituele kontekst van een eucharistieviering.

59 Rituale Contractum, Teksteditie pag 112
60 Missale Romanum, Missa pro sponso et sponsa "Diclo Pater nosler, Sacerdos antequam dicat Libera
nos, quaesumus Domine, stans in comu epistolae versus sponsum et sponsam ante altare genuflexos,
dicit super eos sequentes orationes"
61 Missale Romanum, Missa pro Sponso et Sponsa "Dicto benedicamus Domme, vel, si missa illius diei
conveniat Ite, Missa est, sacerdos antequam populo benedica), conversus ad sponsum et sponsam dicat
Deus Abraham, Deus Isaac "
62 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 113
63 Missale Romanum, Missa pro Sponso et Sponsa "Postea eos asperga! aqua benedicta, et dicto Placcai
tibi, sancta Tnnilas, det bcnediclionem el legal, ut solitum est. Evangelium S Joannis. In Principio
erat Verbum"
64 Rituale Contractum. Teksteditie pag 113 "Postea eos asperga! aqua benedicta, et dat benedictionem
dicendo Benedica! vos omnipotens Deus. Pater, et Filius et Spiritus sanctus Amen"
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Wat de tekst van de huwelijkszegen betreft staat het Rituale Contractum, in
navolging van het Rituale Romanum, geheel binnen de traditie van de overgrote
meerderheid van de middeleeuwse huwelijksliturgieën. De oorsprong van deze
huwelijkszegen ligt binnen de traditie van de vroeg-Romeinse liturgie. In die
traditie treffen we deze formule aan in twee, niet geheel van elkaar onafhankelijke, versies.65 De oudere versie is reeds aanwezig in het sacramentarium van
Verona (zesde eeuw)66 en wordt evenzeer aangetroffen in het Oud-Gelasianum
(tweede helft zevende eeuw).67 Als een van de laatste getuigen van deze oude
versie van het zegengebed over het bruidspaar kan gewezen worden op het
tiende eeuwse Sacramentarium van Fulda.68 De jongere versie van het zegengebed over het bruidspaar treffen we aan in het Sacramentarium Gregorianum
(achtste eeuw)69, en vanuit de brede invloed van dit sacramentarium op de
latere middeleeuwse liturgie is dit het standaard zegengebed geworden in de
huwelijksmis. Het is deze gregoriaanse zegenformule die vrijwel overal binnen
de huwelijksliturgie in gebruik is genomen, die is overgenomen door het Missale
Romanum van Pius V (1570) en welke tenslotte met een kleine tekstwijziging
tevens behouden is gebleven in de vernieuwde huwelijksliturgie van na Vaticanum II.70
Van meet af aan heeft dit zegengebed moeilijkheden opgeworpen wat betreft
haar inhoud. Het is overduidelijk dat dit een zegengebed is alleen over de bruid.
Dit werpt de vraag op waarom de man, in het kader van de huwelijksliturgie,
niet genoemd wordt en dus geen deel uitmaakt van dit zegengebed? Ter verklaring van dit gegeven hebben bepaalde liturgiehistorici tot voor kort gewezen op
de inhoud van dit zegengebed, met name op de bijbelse-sacramentele symboliek.
Het huwelijk van man en vrouw is het symbool van de band van Christus en de
Kerk. Binnen deze bijbels-sacramentele symboliek bekleedt de man de rol van
Christus en als representant van Christus wordt hij niet gezegend en dus niet
genoemd in het zegeningsgebed. De recente tekstwijzigingen in het na-Vaticaanse zegeningsgebed, waarin gelijkelijk over man en vrouw de zegen wordt
afgesmeekt voor het welslagen van deze nieuwe verbintenis, zijn voor deze
liturgiehistorici dan ook een doom in het oog en een meegaan met de waan van
de dag.71 Recentelijk heeft men een andere verklaring geboden voor de opvat65 Zie J P. de Jong, Reconstructie, J Ρ de Jong, Brautsegen, J Ρ de Jong, Nochmals Brautsegen.
66 Sacramentanum Veronense, ed L Mohlberg. Roma 1956. η 1110
67 Liber Sacramentoram Romanae Aeclesiae Ordinis Anni Circuii (Sacramentarium Gelasianum), Ed
LMohlberg, Roma 1960, η. 1451
68 Sacramentanum Fuldense, Saeculi X, ed G Richter. Fulda 1912. η 2612
69 Le sacramentaire Grégorien, ed J Deshusses. Fnbourg Suisse 1971, η 838 Voorde verhouding tussen
beide versies van het zegengebed over het bruidspaar vanuit de vroeg Romeinse liturgie, zie К Ritzer,
Formen, pag 171-180 "Älteste Geschichte der Sakramenlartexle der Brautmesse"
70 Ordo celebrandi Matnmonium. Edilio Typica. Città del Valicano 1969, η 33. pag 14-15
71 Zie A Nocent, Le Rituel du Mariage, pag 141 "En chacun des sacrements la liturgie re-présente
l'alliance et dans l'alliance, le Christ a l'initiative par rapport à son Église, dans le manage l'initiative

185

ting dat het gregoriaanse zegengebed in de huwelijksliturgie met recht en reden
een bruidszegen kan genoemd worden.72 Hier wordt er op gewezen dat in de
oud-Romeinse huwelijksgebruiken de vrouw op haar trouwdag van sluier
wisselt. Zij krijgt dan de sluier van de gehuwden vrouwen opgelegd. Op dat
moment spreekt de vader van de bruid, in het kader van de familieliturgie, een
zegenbede uit.73 Wanneer nu in de loop van de vierde-vijfde eeuw de oplegging van de sluier overgeplaatst wordt van de familieviering naar de viering in
de kerk, en wanneer daarbij niet meer de vader van de bruid maar de vertegenwoordiger van de kerk de zegenbede uitspreekt, dan strookt het volledig met de
achtergrond van het oud-Romeinse gebruik, dat de inhoud van dit zegengebed
gericht is op de vrouw: zij immers draagt vanaf dit moment een nieuwe sluier.
Vanuit dit gebruik - de "velatio sponsae" - is de tekst van het gebed verklaarbaar.
Wanneer nu in de Middeleeuwen dit gebruik bij de "velatio sponsae" in de
gebieden buiten Rome wordt overgenomen dan wordt de rituele vormgeving
ervan aangepast aan de gebruikelijke tradities van die buiten Romeinse gebieden. Een typisch voorbeeld van deze aanpassing van de Romeinse "velatio
sponsae" kennen we vanuit de Mozarabische liturgie. Daar wordt niet alleen de
vrouw, maar ook de man geheel of gedeeltelijk onder de sluier geplaatst. Bij
deze andere vormgeving van de "velatio" worden dan ook anders geformuleerde
gebeden gezegd. Beide partners met gelijke rechten en plichten worden centraal
gesteld in het zegeningsgebed.74 In deze Mozarabische zegeningsgebeden wordt
het samenzijn van beide echtgenoten, hun arbeid voor het welzijn van gezin en
samenleving, tot en met hun geslachtsgemeenschap, onder Gods zegen geplaatst.75
Wat de tekst van het zegeningsgebed betreft staat het Rituale Contractum geheel
binnen de lijn van de gregoriaanse traditie. Samen met de overgrote meerderheid
van de middeleeuwse ritualia kent ook het Rituale Contractum het gregoriaanse
gebed: "Deus qui potestate virtutis tuae...".76 Binnen deze gregoriaanse traditie,
en in navolging daarvan in alle ritualia die dit zegeningsgebed hebben, wordt
deze huwelijkszegen voorafgegaan door een kort inleidend gebed: "Propitiare

72
73
74
75

76

est celle de l'homme par rapport à son épouse II ne s'agit pas ICI d'inégalité mais il s'agit, dans
l'unité d'un amour et d'une fidélité réciproques, de signifier ce qui a été réalisé dans l'alliance et ce
qui devrait se réaliser dans le manage"
Zie В Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie, pag 84-91. Im Rom Braulsegen und Euchanstiefeier
zur Trauung.
Zie В Studer, Zur Hochzeitsfeier
Zie D M. Férotin, Le Liber Ordinum. η 438 en 441 Voor een recente analyse en vertaling van
beiden mozarabische huwelijkszegeningen zie A Jilek. Fragen
Voor de doorwerking van deze Mozarabische vorm van huwelijkszegen en opleggen van de sluier
over man en vrouw in de west Franse diocesen zie J В Molm - Ρ Mulembe, Le ntuel du manage,
pag 223-238
Rituale Contractum. Teksteditie, pag 112-113 Zie Gregonanum. ed J Deshusses, η 838
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Domine supplicationibus nostris...".77 Het is opvallend dat het Rituale Contractum dit inleidende gebed op de huwelijkszegen niet heeft opgenomen. Hebben
de samenstellers van het Rituale Contractum dit gebed wel herkend als behorend
bij de huwelijkszegen? De konstante Romeinse structuur van zegeningsgebeden
is telkens een kort inleidend gebed, gevolgd door een lang zegeningsgebed. Dit
is de structuur van het zegeningsgebed bij de wijding van een bisschop, priester
of diaken, bij de zegening van de paaskaars en het doopwater in de Paasnacht,
bij de inwijding van een kerkgebouw, bij de wijding van de oliën op Witte
Donderdag, enz. Omdat het Rituale Contractum dit inleidende gebed op de
huwelijkszegen niet overneemt, wekt het de indruk dat de samenstellers ervan
dit gebed niet meer herkend hebben als behorend bij de huwelijkszegen, maar
eerder gelezen hebben als behorend bij de eucharistieviering. En omdat voor dit
Nederlandse rituale de huwelijkszegen uitgesproken wordt buiten de kontekst
van een eucharistieviering hebben ze het niet overgenomen.
Deze traditie van gregoriaanse huwelijkszegen is niet de enige traditie geweest
in het gebied van de Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. De
Zuid-Nederlandse ritualia bevatten allen een afwijkende traditie van huwelijkszegen. Dit geldt zowel voor het Manuale van Den Bosch (1572), het Pastorale
van Mechelen (1589), als het Pastorale van Roermond (1598). De verschuilen
betreffen zowel het moment waarop de huwelijkszegen wordt uitgesproken, als
de tekst zelf van de huwelijkszegen. Onder de Zuid-Nederlandse ritualia78
kiezen wij het Pastorale van Mechelen als prototype. Daar lezen wij dat de
gehuwden na deringceremonieop een plechtige wijze tot voor het altaar geleid
worden. Dit geeft aan dat alles wat hieraan voorafgaat op een andere plaats in
het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Na de ringceremonie zegt het Pastorale
van Mechelen dat de priester bruidegom en bruid leidt tot voor het altaar, de
bruid houdt daarbij het uiteinde van de priesterstool vast. Het Manuale van den
Bosch kent op deze plaats niet de plechtige binnentocht van de huwenden tot
voor het altaar. In dat Manuale heeft deze voorgeleiding tot voor het altaar pas
plaats na de huwelijkszegen en voor de eucharistieviering. Daar voor het altaar
kussen de gehuwden de kruisafbeelding van het Missale zoals die staat afgebeeld bij het begin van de canon missae. Daama volgt de zegening van de
gehuwden.79 De tekst opent met een tweetal inleidende gebeden. In het eerste

77 Gregonanum, ed. J Deshusses, η 837 In hel Gregonanum wordl dit gebed voorafgegaan door de
aanwijzing: "Ante quam dicalur pax domini, dicilur orationem Propinare domme supplicationibus
nostns "
78 Manuale van Den Bosch, 1572, huwelijkszegen pag 72-75 Dit Bossche manuale kent een identieke
huwelijkszegen als het Mechelse pastorale
79 Pastorale van Mechelen, ed 1589. pag 128 "Deinde sponsus decenter ad altare procedat, quo sponsa
contmgens fimbnam slolae paslons sequitur, ibidemque (pnus a sponso, el deinde a sponsa osculata
imagine crucifixi canoni missae ргаеПха) si sint primae nupliae sponsae. (lexis genibus devota cum
gratiaium actione suscipient benedictionem sacerdotalem"
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gebed wordt de God van het Oude Testament aangeroepen, die reeds het eerste
mensenpaar in het aards paradijs heeft samengebracht. Moge deze God hen in
Christus zegenen en hen laten voortleven in hun nakomelingen.80 In het tweede
gebed wordt ingespeeld op de Nieuw Testamentische symboliek van het huwe
lijk, het beeld van de band tussen Christus en de Kerk. Moge de God, die het
huwelijk tot een sacrament heeft verheven, de jonggehuwden zegenen en hen
doen verlangen naar al datgene wat strekt tot hun welzijn.81
Na deze twee inleidende gebeden vervolgt het Pastorale van Mechelen met een
psalmgebed, ps. 127 (Hebr. ps. 128) of, indien er geen kinderen verwacht
worden, ps. 124 (Hebr. ps. 125).82 Na het bidden van Kyrie eleison - Christe
eleison - Kyrie eleison vraagt de priester voor de jonggehuwden te bidden en
men bidt het Onze Vader, gevolgd door enkele aanroepingen.83 Het gebed van
de gemeente wordt afgesloten met een tweetal gebeden die tevens de inleiding
zijn op de eigenlijke zegening. In het eerste gebed wordt gevraagd dat deze
jonggehuwden elkaar trouw mogen blijven tot in lengte van dagen.84 Het
tweede gebed heeft dezelfde strekking: moge met Gods hulp dit bruidspaar
bevrijd blijven van alle hinderlagen van de vijand, zodat zij in oprechte liefde
trouw blijven aan elkaar.85 In het Manuale van den Bosch ontbreekt dit tweede
inleidende gebed van de mechelse liturgie, maar in de plaats daarvan kent dit
manuale het Romeinse gebed 'Propitiare Domine supplicationibus nostris...'.8*

80 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 128 "Deus Abraham, Deus Isaac. Deus Jacob, Deus qui
pnmos noslros parentes coniunxit in Paradiso, ι Me vos in Chnslo bene + dical, atque in societate
sánela vívenles, crescere facial in sobolem mcolumen Per eumdem Christum Dominum nostrum
Amen"
81 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 129 "Alia benediclio Domine deus omnipolens, qui
conjugalem comunctionem in Christo et Ecclesia magnum esse sacramentum voluisti, benedi + cere
dignens adolescentes istos coniuges tuos, et semina semen vilae aelemae in menlibus eonim, ul
quicquid pro ulilitale sua Tacere didicerunt, hoc lacere cupianl Per eumdem Christum Dominum
nostrum " In het Manuale van Den Bosch, 1572. ontbreekt dn tweede gebed
82 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 129-130
83 Pastorale van Mechelen. ed 1589. pag 130 "Купе eleison Christe eleison Купе eleison Tunc
admonet Sacerdos desponsos et circumadstantes. ut secum legant orationem Dominicam, deprecatun
Dominum pro felici successu matnmonn. inter praesentes nunc contraed" Volgt de tekst van het
Onze Vader en enkele aanroepingen
84 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 130 "Réspice Domme super hanc comunctionem, et sicut
misisti sanctum angelum tuum Raphaelem ad Tobiam et Saram, ita millere dignens gratiam tuam
super coniuges istos, ut in volúntate tua permaneant, et mutua concordia vivant, et senescant, atque
multiplicentur in longitudinem dienim"
85 Pastorale van Mechelen. ed 1589, pag 131 "Omnipolens sempiterne Deus, qui pnmos nostras
párenles bona societate copulasti, bene + die et sancii + Пса hos adolescenlulos. et semina in eis
semen vilae aeternae corda eorum tui Sancii Spinlus mundes infusione, et sincera amori s copules
nexu perpetuo. Angelo pacis comitanle et mortifera dacmonum infestatione eos custodias, el omnes
mentis et corporis adversitadbus ab eis repellas, ut munimine tuo protect ι. et te donante, devote
laudent nomen sanctum tuum. quod est benediclum in saecula saeculorum Amen"
86 Manuale van Den Bosch, 1572, pag 75
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Tenslotte volgt een drievoudige zegenformule van het gallicaans type, telkens
door de gemeente beaamd met een: Amen. Moge de Heer zijn gelaat gekeerd
houden naar dit bruidspaar, mogen zij geluk ervaren in dit leven en mogen zij
geleid worden naar een eeuwige woonplaats in de hemel.87 De zegening van
het bruidspaar wordt afgesloten met een besprenkeling met wijwater.88 In
afwijking van de Mechelse liturgie kent het Manuale van Den Bosch hier geen
besprenkeling met wijwater.89 Op dit moment van de huwehjksliturgie geven
de Zuid-Nederlandse ritualia aan dat de eucharistieviering gehouden kan
worden.90
Deze huwelijkszegen van de Zuid-Nederlandse ritualia heeft enkele opmerkelijke
kenmerken. Bruid en bruidegom worden als gelijkwaardige partners toegesproken en voor hen wordt op gelijke wijze Gods zegen en bescherming afgesmeekt.
Het welslagen van dit huwelijk, waarover in zeer algemene termen wordt
gesproken, heeft betrekking op het geluk in dit leven, op de blijvende trouw van
de gehuwden aan elkaar en op een gelukkige voleinding van dit leven. Het
meest opmerkelijke van deze traditie is wel het gegeven, dat deze huwelijkszegen wordt uitgesproken voordat de eucharistieviering gecelebreerd wordt.
Hiermede vormt deze traditie een geheel zelfstandige lijn binnen de overgrote
meerderheid van huwelijksliturgieèn, waar de huwelijkszegen een vast onderdeel
is van de eucharistieviering.
Toch is ook in deze Zuid-Nederlandse ritualia de invloed van de Romeinse
traditie van huwelijkszegen duidelijk aanwijsbaar. Wanneer het Pastorale van
Mechelen gezegd heeft dat men na afloop van de eigen huwelijkszegen overgaat
tot de eucharistieviering, dan geeft het aan dat men het misformulier volgt van
het Missale Romanum, inclusief de Romeinse huwelijkszegen, met de gebeden
"Propitiare Domine supplicationibus nostris", en de eigenlijke zegening: "Deus
qui potestate virtutis tuae."91 Het Manuale van den Bosch, verschenen twee
jaar na de publikatie van het missaal van Pius V (1570) kent deze verwijzing

87 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 131 "Benedical vos Deus, et custodial vos Jesus Christus
ostandat faciem suam in vobis et miserealur vesln Amen Detque vobis suae dilectionis dulcedinem,
et saeculi praesentis felicitate laetan Amen Collalio etiam gaudiofihorum.post huius peregnnationis
decursum, conférât vobis habitaculum caeleslium mansionum Qui vivit et regnat Deus in saecula
saeculomm Amen Bene + dictio Dei Patris omnipotentis, et Filn el Spmtus sancii, descendat super
vos et maniât semper Amen"
88 Pastorale van Mechelen, ed 1S89. pag 131 "Postremo aqua benedicta novos coniuges asperga!,
dicens Asperga! vos Deus rore gratiae suae, in vitam aetemam Amen"
89 Manuale van Den Bosch, 1572, pag 76
90 Pastorale van Mechelen, ed 1589. pag 132 "Quia vero matrimoniuum quod conciliât Ecclesia, ipsa
confirmai oblatio sacra, his peraclis. novi coniuges honestion loca collocali, audiunl Missam, orantes
Deum pro matrimonii tam miti prospero successi!"
91 Pastorale van Mechelen. ed 1589. pag 132 "Missa autem de nuptns dicilur. ut habetur in Missali
Romano additis etiam orationibus Propinare et Deus qui potestate. cum caelens ad nuptias
pertinentibus".
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naar het Romeinse missaal nog niet. Daar lezen we dat bruid en bruidegom naar
een geschikte plaats geleid worden voor het bijwonen van de eucharistieviering.'2 Bovendien geeft het Manuale van Den Bosch dan aan dat tijdens
deze huwelijksmis op een eigen wijze de vredeswens aan bruid en bruidegom
wordt gegeven. De uitwisseling van de vredeswens in de huwelijksmis wordt
geduid als een teken van de blijvende band van Cristus met zijn bruid de kerk.
De overige Zuid-Nederlandse ritualia kennen deze uitwisseling van de huwelijkskus tijdens de eucharistieviering niet.93
In de Zuid-Nederlandse huwelijksliturgie komt dus een tweevoudige huwelijkszegen voor: op het einde van de huwelijksliturgie de eigen traditie van zegening
van bruid en bruidegom en tijdens de huwelijksmis, de Romeinse huwelijkszegen, welke eigenlijk gekarakteriseerd moet worden als een bruidszegen. Het
is deze dubbele traditie van huwelijkszegen die stand heeft gehouden in het
Mechelse Pastorale tot het midden van de negentiende eeuw. Nog in de laatste
editie van dit Mechelse Pastorale (1852) komt dezelfde dubbele traditie van
huwelijkszegen voor.
In het Bossche en Roermondse rituale ligt de questie van de dubbele huwelijkszegen iets genuanceerder. Wanneer bisschop N.Zoes in 1617 het Rituale
Romanum verplichtend voorschrijft voor zijn diocees, neemt hij in een appendix
de eigen Bossche huwelijksliturgie op. Na de eigen uitwisseling van het jawoord geeft de appendix aan dat nu verder alles geschiedt volgens het Missale
Romanum.94 Wanneer nu geen eucharistie gevierd wordt, sluit men de huwelijksliturgie af met de huwelijkszegen, waarvoor de appendix van bisschop Zoes
het formulier geeft.95 Dit formulier stemt geheel overeen met dat van het
Rituale Romanumum. Vanaf de periode van bisschop Zoes heeft het diocees
Den Bosch de eigen traditie van de Zuid-Nederlandse huwelijkszegen verlaten.
Voor het bisdom Roermond geldt een identieke situatie als voor het bisdom Den
Bosch. In de eerste editie van het pastorale van Roermond (1598) komt een
huwelijksliturgie voor die identiek is aan de ritus van Mechelen. Maar vanaf de

92 Manuale van den Bosch, 1572. pag 75 Bruid en bruidegom "honeslion loco collocabunlur, ubi
devote et attente sacrum Missae Officium audicnl et inter caetera specialiter pro matrimonii ïam mili
propero successu Deum orabunt, singulanter observantes, ut memores sint benedictioms, seu
inteipretationis osculi pacis, quod cum gratiarum actione, ас mutuae chantalis desiderio excipient a
ministro celebrantis, qui id tamquam signum chantalis. ас perpetuae pacis Christi cum sponsa sua
Ecclesia a sacrificante acceptum deferel pnmum sponso. ac deinde sponsa et postea ordinate caetens
in honorem nuptiarum praesentibus"
93 Voor de geschiedenis van de huwelijkskus in de Franse ntualia zie J В Molm - Ρ Mutembe, Le
ntuel du manage, pag 219-221 Baiser de paix
94 Appendix ad Rituale Romanum etc pro Civilate et Dioecesi Buscoducensi confecla lussu Rmi D.
Nicolai Zoes, Episc Buscodicensi. pag 4 "Postea benedica! annulum et caetera fiant ul in Rituali
Romano usque ad orationem Réspice inclusive His expletis, si Missa dicalur serventur ea quae
habentur in Missali Romano"
95 Appendix, etc , pag, 5-6.
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tweede, bijgewerkte editie van dit Roermondse pastorale (1654), verandert de
situatie. Evenals voor de situatie in Den Bosch vanaf de invoering van het
Rituale Romanum, geldt nu ook voor het Roermondse diocees dat na de ringceremonie alles geschiedt volgens het Missale Romanum, inclusief de Romeinse
bruidszegen. Maar dan merkt het pastorale op dat, in geval er geen eucharistie
gevierd wordt, de huwelijksliturgie na de ringceremonie eindigt met het uitspreken van de huwelijkszegen. De tekst van deze huwelijkszegen is vanaf de
tweede editie van het pastorale van Roermond een combinatie van de Romeinse
en de Mechelse huwelijksegen. De tekst kent eerst de Romeinse zegeningsgebeden, "Propitiare Domine supplicationibus nostris...", en "Deus qui potestate
virtutis tuae...", onmiddellijk gevolgd door de Mechelse gebeden ps 124 (Hebr.
ps 125), Kyrie eleison en Onze Vader, en de gebeden "Réspice Domine super
hanc coniunctionem...", en "Omnipotens sempiterne Deus, qui primos nostras
parentes...", gevolgd door de zegenbede: "Benedicat vos deus...".96 Voor het
geval dat de huwelijksliturgie niet wordt afgesloten met de huwelijksmis kent
het Pastorale van Roermond vanaf haar tweede editie een combinatie van de
Romeinse en Mechelse huwelijkszegen. Het is nu deze zelfde oplossing die
Zwijsen overneemt in de appendix bij de editie van het Rituale Romanum voor
het diocees Den Bosch (1859). Ook daann wordt deze Roermondse oplossing
overgenomen voor de zegening van het bruidspaar in het geval dat de huwelijksliturgie niet wordt afgesloten met een eucharistieviering. 97

5.4 De huwelijkspreek
Op het einde van de huwelijksliturgie bevat het Missale Romanum de aanwijzing dat de priester de jonggehuwden op een ernstige wijze zal onderhouden
over hun huwelijksplichten. In precies dezelfde bewoordingen keert deze
aanwijzing terug in het Rituale Contractum.98 De wijze waarop de priester deze
huwelijkspreek konkreet invult is in de eerste edities van het Rituale Contractum
niet nader uitgewerkt. Pas met de beide Amsterdamse edities van 1790 (d.i.
editie 13 en 14)99 wordt aan het Rituale Contractum een "Admonitio de matrimonio" - een huwelijksvermaning toegevoegd. 100 Op het einde van deze

96 Pastorale van Roermond, ed 1708, pag 239-243
97 Rituale Romanum Gestel St Michaelis, Ex Typographia Dioecesis Buscoducensis. In Instituto
Surdo-Mutorum 1859, Benedictio conjugum in primis sponsae nuptus Appendix, pag VII-X
98 Rituale Contractum, Teksteditie, pag 113 "Moneat sacerdos sermone gravi, ut sibi invicem fidem
servent, oratioms tempore, et praesertim jejunioruin ac solemnitalum, casti maneant, et vir uxorem,
atque uxor virum diliga!, et in timore Dei permaneant".
99 Zie F X Spiertz, Het Rituale Contracium, hoofdstuk II, De inhoud van het Rituale Contractum, par
6, de kemeditie van 1790, pag 23-25
100 Admonitio De Matrimonio, Rituale Contractum, Teksteditie pag 113-114
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huwelijkspreek geeft het Rituale Contractum zelf aan dat deze preek is overgenomen uit het Pastorale van Mechelen. Dit kent de preek al vanaf haar eerste
editie uit 1589 en tot en met haar elfde editie (1852) is ze steeds een onderdeel
geweest van de Mechelse huwelijksliturgie. Uit het feit dat in Nederland nog in
1790 deze preek vanuit de Mechelse gebruiken wordt overgenomen blijkt eens
temeer hoe sterk en hoelang de Mechelse liturgie model heeft gestaan ook voor
sommige gebruiken in de Noordelijke Nederlanden. Over de auteur van deze
huwelijkspreek tast men in het duister. Van het Mechelse Pastorale is bekend
dat het op verzoek van bisschop Hauchinus is samengesteld door de kring van
de Leuvense hoogleraren. Hauchinus zegt dit zelf in zijn inleiding op de eerste
editie van dit Mechelse Pastorale.101 Blijkens deze inleiding van Hauchinus
hebben de professoren van Leuven bij de samenstelling van het Mechelse
pastorale gebruik gemaakt van andere diocesane ritualia, en alles naar eigen
inzichten gekeurd, goedbevonden en overgenomen. Van vele gegevens van de
Mechelse huwelijksliturgie kan dan ook de bron, waaruit gekozen is, achterhaald
worden. Dit lukt echter tot nog toe niet voor de huwelijkspreek. Ze is waarschijnlijk afkomstig uit de kring van Leuvense hoogleraren.102
Met deze huwelijkspreek geven de Leuvense hoogleraren een model waaruit de
pastores de themata kunnen kiezen die zij konkreet in hun prediking gebruiken.
De hoogleraren bieden hiermee een samenvatting van hun denken omtrent de
sacramentaliteit van het huwelijk en omtrent de leefwijze van de gehuwde man
en vrouw. De punten die zij aan de orde stellen liegen er niet om. Welliswaar
is het huwelijk reeds ingesteld door God in het aards paradijs en is deze instelling geheiligd door Christus, die het huwelijk verheven heeft tot sacrament, toch
blijft het huwelijk een gunst.103 Waarom dan wel deze gunst: om drie redenen.
Op de eerste plaats tot behoud van het menselijk geslacht. Op de tweede plaats
tot wederwijdse ondersteuning van man en vrouw aan elkaar in dagen van ziekte
en ouderdom. Op de derde plaats tot vermijding van ontucht.104 In het tweede

101 Pastorale van Mechelen, ed 1S89, Approbalio Hoc pastorale, a professonbus sacrae theologiae
facultatis Lovaruensis, ex seleclionbus aliamm Dioecesium Manualibus collectum, ipsorumque
professorum et ahorum praeterea doctorum virorum ludicio diligenter recogmtum atque probatum,
in commodum parochorum praesertim Mechliniensis dioecesis usum, typis mandan curavimus" Deze
approbalio was getekend door Joan Hauchinus. Archiepiscopus Mechliniensis. 23 september 1588
102 Zie G. Malherbe. Le Pastorale de Malines ses sources, pag 153-158 Les sources de la liturgie
malinoise du manage "Quant à l'allocution finale, il semble qu'elle soit originale" (citaat pag
158).
103 Admonilio de Matrimonio, Rituale Contractum. Tektedilie pag 113 "Matnmomum fratres
contrahitis, conservation!s humani generis necessanum, singulis (nisi quid prohibeal) concessum, a
Deo in Paradiso institutum. Chnsli redemptons nostn praesentia sanctifìcalum, unum ex Septem
sacramentis ecclesiae"
104 Admomtio de Matrimonio, Rituale Contractum, Teksteditie pag 113 "Finis ergo, ad quem actiones
vestrae referendae sunt, est a vobis diligenter considerandus Procreandae pnmum sobolis causa, hoc
sacramentum institutum est, non tam, ut bonorum, quam fidei, rehgionis et virtutum haeredes
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gedeelte van deze huwelijkspreek komt meer de man-vrouw verhouding a a n de
orde. De man heeft de leiding in het onderhoud van de familie, welke p l i c h t tot
onderhoud zich tevens uitstrekt tot allen die in zijn dienst staan. H i j m o e t
vredelievend zijn, geen geweld gebruiken en hij moet er zich goed van b e w u s t
zijn dat hij over al deze zaken rekenschap dient af te leggen tegenover G o d . 1 0 5
De taak van de vrouw ligt vooral binnenshuis: zij draagt de zorg voor d e g o e d e
gang van zaken in het gezin; zij moet vooral uitblinken in deugd en n i e t al te
zeer in uiterlijke schoonheid. Mocht zij gedwongen worden buitenshuis te g a a n ,
dan kan dit alleen met medeweten en met toestemming van haar man.106
Deze gedachten omtrent het wezen van het huwelijk en omtrent de v e r h o u d i n g
man-vrouw binnen het huwelijk zijn een weerslag van het denken daaromtrent
op het einde van de zeventiende eeuw bij de Leuvense professoren. V o o r h e t
Rituale Contractum stelt zich dan de vraag, wat de samenstellers v a n dit
Nederlandse rituale in 1790 bewogen heeft om deze behoudsgezinde huwelijkspreek in hun editie op te nemen. In deze periode gonst de Westerse wereld v a n
de idealen van de Franse Revolutie (1789), welke idealen bij ons hun w e e r k l a n k
hebben gevonden in de beweging van de patriotten, met hun slogans: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Dit ideaal van de Franse Revolutie wordt e c h t e r
wreed verstoord door de komst van Napoleon en door de daarop v o l g e n d e
restauratie. West Europa zal nog tot het revolutiejaar 1848 moeten w a c h t e n
vooraleer een vernieuwingsbeweging de kans krijgt het ideaal van meer vrijheid
en gelijkheid, ook op maatschappelijk gebied te realiseren. Maar het zaad v a n
dit ideaal is gelegd op het einde van de achttiende eeuw. De vraag is d a n
interessant in hoever de opname van deze conservatieve huwelijksvermaning i n
het Rituale Contractum van 1790 een reactie is van de uitgevers op de idealen
van de Franse Revolutie en de patriotten in Nederland.

5.5 De kerkgang van de Moeder
In het Rituale Romanum van 1614 wordt de huwelijksliturgie gevolgd door h e t
formulier "Benedictio mulieris post partum" - de zegening van de moeder n a

relinqualis, curandum Deinde ad sublevandum alterna ope, vilae incommoda, seneclulis imbecihtatem Nuptiae demum concessae sunt, ut propter fomicalionem vitandam, unusquisque suam uxorem
habeat, et unaquaeque virum suum"
105 Admonitio de Matrimonio, Rituale Contractum. Teksteditie pag 114 "Vir saepe pacis studio, de
imperandi non nihil remittal potestale Atque itlud in primis cogitate, de vestra, filiomm ac toüus
faimliae vita, deo reddendam esse rationem Domesticis ergo mstituendis in umore Dei, diligentem
curam impendite".
106 Admonitio de Mammoni o. Rituale Contractum, Teksteditie pag 114 "Manto lu sponsa, subjecta
ens in omnibus, omatum corporis nimium contemnes, prae virtulum pulchnludine rem domesticam
diligenler conservabis, domi te conlinebis, nisi nécessitas cogat exire, idque vin permissu".
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een geboorte. De achtergrond van deze aparte moederzegening is het gebruik dat
nadat de vrouw de periode van het kraambed heeft afgesloten, zij op de dag van
haar eerste bezoek aan een kerkgebouw een aparte zegening ontvangt. In de
middeleeuwse ritualia treffen we deze zegening aan binnen de kontekst van de
doopliturgie, wat een logische plaats is voor dit ritueel. Het Rituale Romanum
van 1614 is één van de eerste ritualia die deze zegening verbindt met de
huwelijksliturgie. Voor het Rituale Contractum geldt nu voor de plaats van deze
zegening dat de eerste 9 edities van dit Nederlandse rituale de moederzegening
onmiddellijk laten volgen op de doopliturgie107, terwijl vanaf editie 10 (1726)
de zegening verplaatst is naar de kontekst van de huwelijksliturgie.108 De
Zuid-Nederlandse ritualia blijven trouw aan de vroegere traditie en plaatsen deze
moederzegening steeds in al hun edities binnen de kontekst van de doopliturgie.
Wat nu de inhoud van deze moederzegening betreft is het goed terug te keren
naar de voorgeschiedenis van het Rituale Romanum. In de middeleeuwse ritualia
treffen we vanaf de elfde eeuw formulieren aan waarin een aparte zegening over
de kraamvrouw wordt uitgesproken bij haar eerste kerkgang.109 Het mysterie
van dood en leven heeft steeds een waas van onzekerheid en magische beïnvloedingen gekend. Het is deze diep menselijke onzekerheid tegenover leven en
dood die ook binnen de christelijke kerken een brede invloed heeft achtergelaten. Pas in de elfde eeuw heeft dit in deritualiavan de Latijnse christenheid zijn
invloed doen gelden, met name in de moederzegening. Binnen dit wijdverbreide
volksgeloof gold de kraamvrouw als onrein; op haar werk kon geen zegen
rusten, want zij was nog onder de invloed van de ongrijpbare machten van het
levensmysterie. Alvorens zij weer binnen de samenleving ingeordend kon zijn,
moest zij eerst de reinigingsriten ondergaan bij het binnentreden van het
kerkgebouw. Een zeer veel voorkomende titel voor deze moederzegening was
dan ook: "De Purificatione Mulieris post Partum" - de reiniging van de vrouw
na een geboorte. Nog in het Pastorale van Roermond en in de Agenda van
Keulen wordt de moederzegening aan geduid als een 'Purificatio'.
Een bijbelse legitimatie voor dit reinigingsritueel van de kraamvrouw trof men
aan binnen de joodse religie. Volgens de joodse wetgeving werden vrouwen na
de geboorte van een jongentje zeven, na de geboorte van een meisje veertien
dagen als onrein aangemerkt. Zij mochten voor de wettelijke reiniging het
heiligdom pas na 33, respectievelijk 66 dagen betreden.110 In navolging van
deze oud-testamentische reinigingsvoorschriften, en met verwijzing naar de
reiniging van Maria na de geboorte van haar kind, is met gebruikmaking van
enige elementen uit het misformulier voor het feest van 2 febr., in het Westen

107 Rituale Contractum, formulier 14: De benedictione mulieris post partum. Teksteditie pag. 77-78.
108 Rituale Contractum, formulier 33. Teksteditie pag. 114.
109 Voor een samenvatting van de geschiedenis van deze moederzegening zie W.v.Am, De zegening
van de Moeder.
110 Leviticus 12, 1-8.
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genoemd "de Purificatione s. Mariae" - de reiniging van Maria, het formulier
voor deze moederzegening opgesteld.1" Dit taaie volksgeloof dat de kraamvrouw onrein is heeft tot in de zeventiende en achttiende eeuw zijn sporen
achtergelaten. Nog in de achttiende eeuw komt in het Pastorale van Mechelen
de bepaling voor dat, in het geval de kraamvrouw langduriger ziek is, zij niet
voor de moederzegening bij de kerkgang door een andere vrouw vervangen kan
worden.112 Komt een kraamvrouw te overlijden dan werd in de late Middeleeuwen niet zelden de begrafenis van deze vrouw in gewijde aarde verhinderd.
Tegen dit laatste gebruik heeft de kerk zich echter altijd verzet, wat niet wegneemt dat het Pastorale van Roermond in al haar edities nog de bepaling kent
dat een kraamvrouw die m het kraambed sterft de kerkelijke begrafenis niet
onthouden mag worden.113
Binnen deze kontekst van taai volksgeloof plaatst het Rituale Romanum in 1614
een geheel anders gekleurde moederzegening. Het is een dankbaarheidsritueel,
waarin op geen enkele wijze meer gerefereerd wordt naar enige zuivering van
de vrouw, maar waarin alle onderdelen van het ritueel de dankbaarheid verwoorden van de moeder jegens de goede afloop van het geboortegebeuren.114 Nog
lang heeft de reinigingsgedachte van de moederzegen doorgewerkt ook na de
publikatie van het Rituale Romanum."5 Maar uiteindelijk heeft dan toch deze
nieuwe benadering van het Rituale Romanum in de liturgie de overhand gekregen.

111 Voor een overzicht van middeleeuwse moederzegeningen zie A Franz. Die kirchlichen Benediklionen. Band 2, pag 213-240 Die Benediclio ad Introducendam Mulierem in Ecclesiam
112 Pastorale van Mechelen, ed 1749, pag 36
113 Pastorale van Roermond, ed 1763. pag 49 "Si contigent mulierem adversa valetudine certo
tempore a punficatione impedin, differatur purificano donee restituía, in ecclesiam ingredi potest,
edam si mortis immineat penculum, quia punficalio extra ecclesiam facienda non est, neque
substiluenda aha mulier in locum puerperae. neque si monalur. a sacra sepultura arcenda est"
114 Zie В Fischer, Das Rituale Romanum (1614-1964), pag 260-261 "Es wird ζ В einer seiner (=
Rituale Romanum, F Sp ) Ruhmestitel bleiben, daß es ihm erstmal gelungen ist, bei der Benedictie
muliens post partum, dem Muttersegen nach der Geburt, das altererble unglückliche Reinigungsmotiv gänzlich abzustoßen"
115 Zie В Kleinheyer, Riten um Ehe und Familie, pag 152-156 Segnung von Muller und Kind nach der
Geburt.
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HOOFDSTUK VI

De katholieke liturgie in de
Noordelijke Nederlanden
in de zeventiende en achttiende eeuw
In de voorgaande hoofdstukken is veelvuldig gebruik gemaakt van de ritualia
van de Zuidelijke Nederlanden en van Duitsland. In die diocesen hebben de
bisschoppen gedurende een zeer lange periode een eigen regionale liturgie
bevorderd. In het 1ste hoofdstuk is een totaaloverzicht gegeven van de regionale
ritualia van de Zuidelijke Nederlanden en van het diocees Keulen.1 Alvorens in
te gaan op de motivering van Rovenius bij zijn keuze voor de Romeinse liturgie
wordt eerst een totaaloverzicht gegeven van de liturgie van Mechelen en van
Keulen. Op deze wijze wordt een beeld geschetst van het liturgische landschap
waarbinnen de keuze van Rovenius geplaatst moet worden.

6.1 De liturgie van Mechelen
6.1.1 Inleiding
Van de 7 bisdommen van de Zuidelijke Nederlanden hebben er 5 in de zeventiende en achttiende eeuw een eigen rituale.2 Van deze Zuid-Nederlandse
ritualia heeft het Pastorale van Mechelen de grootste verspreiding gekend en het
is ook buiten de eigen grenzen van het diocees een inspiratiebron geweest voor
de hervorming van de liturgie. Van de regionale ritualia uit de Zuidelijke
Nederlanden heeft het Pastorale van Mechelen een zeer brede invloed gehad.
Daarop wijst niet alleen het grote aantal herdrukken, 11 in totaal, tot in het
midden van de negntiende eeuw, maar ook het feit dat buiten het eigen diocees
dit rituale in gebruik is geweest. De bisdommen Brugge en Antwerpen hebben
steeds de liturgie van Mechelen gevolgd. In de Noordelijke Nederlanden is op
het einde van de zestiende eeuw eveneens dit Mechelse rituale in gebruik.3
Ph.Rovenius zegt zelf in zijn bepaling van 15 maart 1622 dat in het gebied van
de Noordelijke Nederlanden het Mechelse Pastorale in gebruik is. Vanaf die
datum van 1622 legt hij de pastores op het officiële Romeinse rituale te gebrui-

1
2
3

Zie Hoofdstuk I. De regionale ntualia van de Zuidelijke Nederlanden en van het diocees Keulen, pag.
6-25.
Zie Hoofdstuk I, par. 2. De regionale ritualia van de Zuidelijke Nederlanden, pag 17-25.
Zie W.L.S. Knuif - J. de Jong, Philippus Rovenius, pag 49. "15 Maart 1622 vaardigde hij (Ph Rovenius, F Sp ) een decreet uit over het te gebruiken rituaal en den catechismus Tot dusverre werd het
Mechelse Pastorale hier bijna algemeen gebruikt". Idem bij L.J.Rogier, Geschiedenis, deel 1, pag.
111.
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ken.4 Maar niet alleen in de Noordelijke Nederlanden is het Pastorale van
Mechelen een aantal jaren bepalend geweest voor de liturgische praxis. Voor
een belangrijke groep van Duitse ntuaha uit de zeventiende en achttiende eeuw
heeft het Pastorale van Mechelen model gestaan. In zijn studie over de liturgie
van de kinderdoop in de vroegste drukken van Duitse ntualia spreekt Spital van
een "Mechelner Gruppe".5 De reden voor deze brede invloed in de Duitse
landen ziet Spital in de pretentie van het Mechelse Pastorale een weergave te
zijn van de 'usus romanus', zoals reeds staat op de titelpagina van de 2de en
3de editie.6 Als voorbeelden van deze 'Mechelner Gruppe' noemt Spital dan het
Sacerdotale Basiliensis van 15957, het pastorale van Passau (1608)8, het pastorale van München - Freising van 1612', een voor meerdere diocesen bestemd
"Pastorale ad usum Romanum accommodatum" (Ingolstadt, 1629),0 en het
pastorale van Osnabrück (1629)". Om deze hier genoemde redenen kan het
Pastorale van Mechelen model staan voor de liturgieviering in de Zuidelijke
Nederlanden. Met zijn vele herdrukken, tot in het midden van de negentiende
eeuw, heeft het voor meer dan 2l/2 eeuw de kleur bepaald van de liturgische
praxis in deze Mechelse kerkprovincie. Om deze reden wordt een vergelijking
opgesteld tussen het Pastorale van Mechelen en het Rituale Contractum. Als
uitgangspunt voor deze vergelijking nemen we vooreerst de volledige inhoud
van de 1ste editie van dit Mechelse Pastorale uit 1589.

4 "Cum piaesertim exemplana antiqui Rilualis Mechliniensis jam penetrila forenl. ut ad novam
editionem propediem esset procedendum Itaque hac re cum prudentibus communicata conclusimus
non aliud quam Romanum Rituale deinceps nobis recipiendum" Decreet van Ph Rovenius, dd 15
maart 1622 Voor een commentaar op het decreet van Rovenius zie par 3 van dit hoofdstuk, pag
221-226
5 H J Spital, Der Taufntus, pag 251 "Wegen des Anspruches, romischen Brauch zu vertreten, ist
dieses Rituale in Deutschland von großem Einfluß gewesen Man kann von einer "Mechelner
Gruppe", d h von einer Anzahl von Diozesan Ritualien sprechen, welche von diesem Buch abhangig
sind"
6 Zie Hoofdstuk I, pag 21
7 H J Spital, Der Taufntus, pag 229 "der Suppletionsntus ist aus Me (= Mechelen, FSp) 1588
übernommen worden"
8 H J Spital, Der Taufntus, pag 264 "Das Buch ist dem Mechelner Rituale nachgestalt und Vorbild
für verschiedene andere Bucher des suddeutschen Raumes gewesen"
9 H J. Spital, Der Taufntus, pag 255 "Mit diesem Buch wird in München der Ritus des Mechelner
Pastorale von 1588 eingeführt".
10 H J Spital, Der Taufntus, pag 221 "Es handelt sich um ein fur den Gebrauch in mehreren Diözesen
gedachtes Buch, das man nicht verwechselen darf mit den im Haupttitel gleichen Pastorale des
Bistums München-Freising Allerdings weisen die Bucher insofern inhaltlich starke Verwantschaft
auf, als sie sämtlich auf das Mechelner Pastorale von 1588 zurückgehen"
11 HJ. Spital, Der Taufntus, pag 259 "Es handelt sich um ein Exemplar des Druckes Pastorale ad
Usum Romanum accommodatum (Ingolstadt, 1629), welches durch ein eingeklebtes gedrucktes
Titelblatt fur Osnabrück bezeichnet wird"
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6.1.2 De inhoud van het Pastorale van Mechelen
De eerste 26 pagina's van deze editie zijn ongenummerd. Hierop bevinden zich
achtereenvolgens :
Titelpagina12 - Approbatio van bisschop Hauchinus - de inleidende pastorale
brief van Hauchinus - het kalendarium van het Mechelse diocees, geordend per
maand - de 'Tabula Literarum Dominicalium' vanaf 1588 tot 1700, gevolgd
door de 'Tabula aurei et Epactarum' over dezelfde jaren - de indeling van het
kerklijk jaar en een lijst met de 'Festa Mobilia' eveneens voor dejaren 1588 tot
1700. Vanaf deze plaats zijn de pagina's genummerd.
1. Ordo ad faciendam aquam benedictam (pag. 1-5).
2. Cañones generales administrationis sacramentorum (pag. 5-6).
3. De sacramento Baptismi (pag. 6-40).
Cañones administrationis sacramenti baptismi.
Ritus et ordo administrandi sacramentum baptismi.
Ritus baptizandi masculos.
De baptismo puellarum.
Monitiones.(d.i. de nooddoop).
Sequitur ordo observandus, circa eos qui in haeresi, aut schismate, sine
praeviis exorcismis, exsufflationibus, unctionibus, alliisque mysticis ritibus
baptizati sunt.
4. Ordo introducendi mulierem in ecclesiam post partum, (pag. 40-45).
5. Decreta a parochis de sacramento confirmationis gregi sibi commisso
explicanda. (pag. 45-47).
6. De sacramento poenitentiae. (pag. 47-54).
Cañones administrationis sacramenti poenitentiae.
Ratio servanda in confessione poenitentiali et forma absolutionis.
Forma absolvendi excommunicatum.
7. De sacramento euchanstiae. (pag. 55-67).
Cañones administrandi sacramenti euchanstiae.
Forma admonitionis dicendae a sacerdote ad communicaturos ex Catechismo Romano.
Ex.D.Ambrosio de iis qui Mysteriis inintiantur Caput 9.
Modus administrandi infirmis venerabile sacramentum euchanstiae.
8. De extrema unctione. (pag. 67-94).
Cañones administrationis sacramenti extremae unctionis.
Ritus et forma administrandi aegrotis sacramentum extremae unctionis.
9. Ordo iuvandi morientes, (pag. 94-120).
De visitatione et cura infirmorum.

12 Voor de volledige titelpagina ne pag 20 Het exemplaar van de KUN heeft als curiosum op het
schutblad aan de voorzijde in handschrift de notitie "Ex Libris Jacobi Goyers Heckbnensis. Pastons
in Haren, anno 1753".
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Modus iuvandi morientes.
In exspiratione.
Ritus ас forma solemniter celebrandi s>ponsalia. (pag. 121-123).
De matrimonio, (pag. 123-136).
Cañones administrationis sacramenti matrimonii.
De ritibus et caeremoniis in celebratone matrimonii adhibendis.
De secundis nuptiis.
Benedictio mulieris praegnantis, de cuius periculo dubitatur. (pag. 137-138).
De benedictione signi et campanae. (pag. 139-157).
Cura pro defunctis gerenda. (pag. 157-170).
Cañones.
Officium sepulturae adulti, sive clerici, sive laici.
De sepultura parvulonim in Chnsto defunctomm instructio.
Ordo sepulturae parvulorum.
De sepultura parvulorum non baptizatorum.
Instructio pastorum adversis infestationes daemonum, et incantationum
maleficia, (pag. 171-196).
Exorcismus contra imminentem tempestatem fulgurum, et grandinis. (pag.
196-200).
Exorcismus domus a daemonio vexatae. (pag. 200-205).
Parochorum instructio pro denuntiatione festorum et jejuniorum. (pag. 205207).

Hiema volgt als bijlage bijgebonden en apart gepagineerd de muzieknotatie voor
begrafenis en wijding van de klokken De titelpagina luidt: "Officium Sepeliendi
Mortuos secundum usum ecclesiarum Dioecesis Mechliniensis, novissimae
repurgatum, cum cantu in Pastorali requisito. Adiectae sunt hic praeterea duae
Antiphonae, quae canuntur in Officio consecrandarum Campanarum, Antverpiae,
Ex officina Christophori Plantini apud Viduam 1589".
Dit Pastorale van Mechelen ondergaat in de zeventiende eeuw twee bewerkingen, op gezag van bisschop Hovius en vervolgens op gezag van bisschop
Boonen.13 De laatste is tot in 1796 herdrukt. De voornaamste uitbreidingen en
wijzigingen in deze editie van bisschop Boonen in vergelijking met de 1ste
editie van het Pastorale van Mechelen zijn14:

13 Zie hiervoor pag 21
14 We verwijzen naar de editie 1697, om de eenvoudige reden dal deze in bezit is van de KUN
Controle met exemplaren van andere edities van de versie Boonen geeft aan dat de inhoud in al deze
edities niet is gewijzigd De bibliotheek van de KUN heeft twee exemplaren van deze uitgave uit
1697 Eén exemplaar is later opnieuw ingebonden In dal exemplaar bevindt zich aan de voorzijde de
notitie "Ad usum ecclesiae Horslensis 17 " Aan de achterzijde slaat de notitie "Gilbertus ν
Gronneholt, Keuster in horst" Helaas is bij hel inbinden du boek opnieuw bijgesneden zodat de
laatste cijfers van het jaartal zijn weggevallen In ieder geval geeft het wel aan dat nog in de
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1. Het doopritueel is uitgebreid met een liturgie voor de volwassenendoop.
(pag. 22-24).
2. Het begrafenisritueel wordt uitgebreid met het dodenofficie (vespers - metten
en lauden; pag. 117-179) en met een dodenherdenking. "Commendationes
fidehum defunctorum" (pag. 180-190).
3. De bestaande reeks van dne exorcismen van de 1ste editie wordt met zes
uitgebreid:
Alia forma exorcismorum, ad fugandum daemonum de corporibus oppressis
vel etiam maleficiatis. (pag. 272-280)
Exorcismus pro maleficíalo in pnopno corpore, (pag 280-288).
Exorcismus pro impedimentis in matrimonio a daemone vel maleficis. (pag.
289-291).
Exorcismus domus fortilegns, maleficis vel a daemone vexatae. (pag 296301).
Exorcismus contra maleficia animahum (pag 302-309).
Exorcismus contra maleficia lacticiniomm et aliorum comestibilium, frugum.
(pag. 310-313).
4. De geloofsbelijdenis van Pius IV wordt opgenomen, in Latijnse, Franse en
Nederlandse versie (pag. 317-322)
Wanneer we nu de inhoud van het Pastorale van Mechelen vergelijken met die
van het Nederlandse Rituale Contractum15, kan het volgende worden opgemerkt.
De grote rituelen voor de parochieliturgie staan in dezelfde volgorde, doop boete - communiceren - ziekenzorg en ziekenzalving - stervensbegeleiding en
begrafenis - huwelijk Maar binnen deze trits van gebruikelijke rituelen in de
parochie zijn de verschillen niet gering. Het Pastorale van Mechelen kent hier
bovendien enige rituelen meer, zoals een liturgie voor de volwassenendoop, een
instructie aan de parochianen in verband met het sacrament van het vormsel, het
dodenofficie, een dodenherdenking, de begrafenis van een kind, en tenslotte, in
het kader van de huwelijksliturgie een eigen ritueel voor de verloving. De
verschillen worden aanzienlijk groter in het laatste gedeelte van het rituale, waar
het Pastorale van Mechelen gekarakteriseerd wordt door een groot aantal exorcismen ter bescherming van have en goed van de gelovigen tegen allerlei invloeden
van de boze: in de 1ste editie van het Pastorale van Mechelen een drietal exonsmen, in de editie van Boonen uitgebreid tot negen En het gaat in deze exorcismen over de bescherming van concrete zaken uit het leven van de gelovige, zijn
woning, zijn voedsel, zijn veestapel, zijn landerijen, zijn waterput en het weer.

achttiende eeuw het Pastorale van Mechelen in Horst, diocees Roermond, werd gebruikt en dit
ondanks het feit dal het Roemiondse diocees reeds meer dan een eeuw een eigen rituale kent
13 Zie F X Spiertz, Het Rituale Contractum, hoofdstuk II De inhoud van hel Rituale Contractum. speciaal
Tabel I De inhoud van alle edities van het Rituale Contractum, pag 40-47
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Het Rituale Contractum heeft daarentegen geen enkel exorcisme, maar verwoordt
deze bescherming van het leven van de gelovigen door een groot aantal zegeningen op te nemen; het Rituale Contractum kent zegeningen van water, kaarsen,
voedsel, het woonhuis, een schip, het bruidsvertrek en de heiligenafbeeldingen16.
Vanaf de 10de editie (1726) wordt deze reeks nog eens uitgebreid met een serie
zegeningen van de liturgische paramenten en gebruiksvoorwerpen17. Vanaf het
midden van de achttiende eeuw wordt het Rituale Contractum dan nog eens
uitgebreid met een aantal rituelen, die een geheel andere achtergrond hebben. Ze
zijn afkomstig uit de particuliereritualiavan orden en congregaties en zijn gericht
op het eigen liturgische leven van de aan deze orden en congregaties gelieerde
broederschappen18. Dit soort van kloosterrituelen heeft het Pastorale van Mechelen nooit gekend. Bovendien kent het Pastorale van Mechelen van begin af aan
een eigen ritueel voor de wijding van de kerktoren en de klokken.
Wanneer we nu letten op de rituelen die beide ritualia gemeenschappelijk
hebben, dan blijkt dat de rituele vormgeving van doop, ziekenzorg etc. in beide
ritualia op belangrijke onderdelen van elkaar verschillen.
6.1.3 De doopliturgie van Mechelen
Voor de liturgie van het doopsel blijken deze verschillen al direct in de inleidende canonieke bepalingen van het Pastorale van Mechelen. Evenals in het Rituale
Romanum en het Rituale Contractum wordt ook in het Pastorale van Mechelen
de liturgie van de verschillende sacramenten ingeleid met een korte inleiding.
Voor de doopliturgie van het pastorale van Mechelen draagt de canonieke
inleiding de titel: "Cañones admimstrationis Sacramenti Baptismi".19 In een
twaalftal bepalingen worden daarin de richtlijnen gegeven waaraan de pastores
zich te houden hebben bij de bediening van de doop. We wijzen slechts op
enkele opvallende verschillen. In het Rituale Romanum en het Rituale Contractum worden twee lange paragrafen van de canonieke - rubricale inleiding op de
doopliturgie gewijd aan de vorm en de materie van de doop. Opvallend in het
Pastorale van Mechelen is dat daar nergens expressis verbis aan deze voor de
catholica belangrijke zaken van de sacramentenbediening aandacht wordt
besteed. Nergens vermeldt het Pastorale van Mechelen iets over de materie van

16 Rituale Conlraclum. Teksteditie nn 35 t m 42. pag 117-120
17 Rituale Contractum, Teksteditie nn 43 t m 48, pag 120-124
18 Deze kloostemtuelen zijn aanvankelijk in het midden van de achttiende eeuw opgenomen in een
zelfstandige Appendix Zie Teksteditie Appendix, nn Itm 16, pag 203-212 Hel betreft de Appendix
bijdeed 11 (1731) en 12 (zjV midden 18de eeuw) van het Rituale Contractum Vanaf ed 13(1790)
zijn een aantal van deze kloostemtuelen opgenomen in het Rituale Contractum Zie Rituale Contractum, Teksteditie nn 53 l m 57, pag 126-134 Voor een overzicht lussen de Appendix en de latere
edities van het Rituale Contractum zie F X Spiertz, Het Rituale Contracium, Hoofdstuk Π, Tabel 2.
De inhoud van de Appendix bij het Rituale Contracium van de edities 11 (1731) en 12 (zj / midden
18de eeuw), pag. 48-49.
19 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 6-9
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de doop, over de wijze waarop het water in de paasnacht gezegend wordt, noch
over de wijze waarop het doopwater in de doopvont bewaard wordt. Wat betreft
de vorm van de doop wordt slechts terloops opgemerkt dat bij de bediening van
de nooddoop de bedienaar zich te houden heeft aan de vorm van de doop en aan
de intentie van de kerk bij de doopbediening. Welke de vorm van de doopbediening is wordt niet uitgesproken.20 Dit wil niet zeggen dat het Pastorale van
Mechelen zich niet bewust is van de vorm van de doopbediening, zoals die is
vastgelegd door het concilie van Trente. In het ritueel van de doopbediening
kent het Pastorale van Mechelen dan ook zeer duidelijk de vastgestelde 'verba
sacramenti'. Dat het Pastorale wel degelijk grote waarde hecht aan deze sacramentele woorden blijkt nog eens temeer uit de bepaling rond de ketterdoop. In
die bepaling wordt de overtuiging van de kerk onderstreept dat er ook buiten de
catholica geldig gedoopt kan worden, maar dat tegen de doopbediemngen van
de ketters van vandaag, lees de reformatoren, ernstige bedenkingen ingebracht
kunnen worden. De zwaarste bedenking die tegen hun doopbediening wordt
genoemd is dat ze de vorm hebben veranderd.21 Hoewel het Pastorale van
Mechelen zich wel degelijk bewust is van de verplichte vorm van de doopbediening wordt er echter geen aparte canonieke bepaling over opgenomen in de
inleiding op de doopbediening.
Hetzelfde kan gezegd worden over de te gebruiken olièn. Het Rituale Romanum
en het Rituale Contractum geven daaromtrent duidelijke richtlijnen mee aan de
pastores. Het Pastorale van Mechelen zegt er helemaal niets over.
Wat betreft de dooptermijn is in het hoofdstuk over de doopliturgie in het
Rituale Contractum al opgemerkt dat in de 4de editie van het Mechelse pastorale (d.i. de editie Boonen van 1624) voor de eerste maal het voorschrift wordt
opgenomen dat de pasgeborenen binnen 3 dagen gedoopt dienen te worden.22
De overige bepalingen van de inleiding op de doopliturgie in het Pastorale van
Mechelen hebben betrekking op de bedienaar van de doop, de bedienaar van de
nooddoop en op de peetouders. Hoewel anders geformuleerd dan in het Rituale
Romanum en het Rituale Contractum komen deze bepalingen inhoudelijk met
elkaar overeen.

20 Pastorale van Mechelen, ed 1589. pag 6, canon 2 "Quolies inlans. aul calechumenus versatur m vita
penculo. potest sine solemnilale baptizan a quocumque, sive elenco sive laico, viro aut femina,
servata forma et intentione Ecclesiae"
21 Pastorale van Mechelen, 1S89, pag 8-9, can 11 "De us qui apud haereticos baptizan dicuntur.
Tametsi verum baptisma extra Catholicam Ecclesiam repenn posse defimlum sit universalis Ecclesiae
consensione, lusussima tarnen est ratio dubitandi de ventale baplismi ab haereticis nostri temporis
administrât! Cum emm per crudelissimam insanissimamque saevitiam omne illic sacramentomm
lumen exünctum esse videtur, qui et Sacramentomm formas pervenunl. matenam contemnunt, et ab
Ecclesiae intentione mentem alienam haben!, mento eorum baptismus debet haben de nullilate
suspectus. Ideoque sub condilione baptizandi sunt tales more calholico, quoniam non potest in
iteraüoms cnmen devemre quod factum esse nescilur"
22 Zie hoofdstuk II, pag S3
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De eerste 3 edities van het Pastorale van Mechelen kennen twee gescheiden
rituelen voor jongens en meisjes23. Het onderscheid heeft voornamelijk betrekking op een andere vormgeving van de exorcismen. Vanaf de 4de editie van het
Pastorale van Mechelen (1624) komt dit onderscheid te vervallen; in die 4de
editie komt nog slechts één kinderdoopritus voor24.
Eén van de belangrijkste verschillen tussen de doopritus van Mechelen en van
het Rituale Romanum en het Rituale Contractum is al direct aan het begin van
de viering. In het Romeinse en Nederlandse rituale wordt de ritus geopend met
een drievoudige exsufflatio vergezeld van een eenvoudige formule, gevolgd door
een betekening met een kruisteken van voorhoofd en borst van de dopeling
vergezeld van een eenvoudige formule. Deze opening van de doopliturgie wordt
in het Mechelse ritueel op een meer expressieve wijze tot uitdrukking gebracht.
De drievoudige exsufflatio wordt vergezeld van een drievoudige formule, waarin
tot uitdrukking wordt gebracht dat deze jonge mens nu de woonplaats wordt van
de trinitaire God25. Binnen de Duitse ritualia vormt deze trinitaire formule bij
de exsufflatio een kenmerk van de 'Mechelner Gruppe'.26 Het Rituale Romanum en het Rituale Contractum kennen slechts de laatste van de drie formules
uit het Pastorale van Mechelen.27 De betekening met het kruisteken van voorhoofd en hart is in het Mechelse ritueel uitgegroeid tot een betekening van de
gehele persoon met het kruisteken, waarbij de pastor telkens een aangepaste
formule zegt. Het voorhoofd van de dopeling wordt betekend met het teken van
Jezus Christus opdat hij vertrouwen heeft in de Heer, zijn ogen opdat hij de
waarheid van het geloof kan zien, zijn oren opdat hij de woorden van de
waarheid zal horen, zijn neus opdat hij de geur van liefelijkheid zal opmerken,
zijn hart opdat hij in Hem zal geloven, zijn schouders opdat hij de last van de
dienstbaarheid kan dragen, zijn mond opdat hij de Drieéne God zal belijden en
tenslotte nogmaals zijn voorhoofd en zijn hart opdat hij woonhuis van God kan
worden en alle hinderlagen van de vijand weet te onderkennen.28 Deze beteke-

23 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 9-21 Ritus baptizandi masculos, pag 22-31 De bapüsmo
puellarum
24 Pastorale van Mechelen, ed 1697, pag 17-21 De Sacramento Baptismi
25 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 10 (voor jongens) pag 22 (voor meisjes) "Presbyter
insufflando in modum crucis in faciem infantis. dicat Exi ab eo satana, et da honorem Deo vivo et
vero Iterum insufflel et dical Exi immunde spinlus et da honorem Jesu Chnsto filio eius. Domino
nostro Tertio insuffle! et dicat Fuge immunde spiritus, el da locum Spintui Sancto Paráclito"
26 Zie H J Spital, Der Taufntus, pag 52
27 Zie Rituale Contractum. Teksteditie pag 67
28 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 10-11 (voor jongens), pag 21-23 (voor meisjes) "Deinde
pollice dextro faciendo cruces in partibus infra nominandis baptizandum signât, dicatque ad frontem
Signo te in fronte + in nomine Domini nosln Jesu Chnsti. ut confidas in eum, ad oculos Benedico
oculos tuos + ut videas clanlalem eius, ad aures Aures tuas + ut audeas verbum ventatis eius; ad
nares nares + ut percipias odorem suavitatis eius. ad pectus pectus + ut credas in eum, ad scapulas.
scapulas + ut suscipias lugum servitutis eius, ad os os + ut confiteans eum qui cum Patre et Spmtu
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ning met het teken van de Heer van de gehele persoon is een grote uitzondering
in de ritualia van de zeventiende en achttiende eeuw.29 Hierbij moeten we wel
opmerken dat reeds in de Catechismus Romanus (1566) bij de beschrijving van
het doopritueel een meervoudige betekening aan het begin van de doopliturgie
wordt genoemd. De Catechismus Romanus noemt achtereenvolgens de betekening met het kruisteken van voorhoofd, ogen, hart, schouders en oren30. Ondanks deze Romeinse benadrukking van een betekening van de gehele persoon
met het teken van de Heer heeft dit slechts een zeer sporadische invloed gehad
in de na-Trentse ritualia. Spital weet er slechts drie te noemen31: het "Liber
Officialis sive Agendae S. Ecclesiae Trevirensis" uit 1574, een voor meerdere
diocesen bestemd doopritueel uitgegeven in 1592 in Venetië, en het Pastorale
van Mechelen, dat wel een geheel eigen kleur aan dit onderdeel van het doopritueel geeft.
Een volgend belangrijk verschil van de Mechelse doopritus met de Romeinse en
Nederlandse is de plaats en vormgeving van de ephetaritus. In het Romeinse en
Nederlandse doopritueel volgt na de exorcismen, onder oplegging van de
priesterstool op het hoofd van de dopeling, de binnengeleiding in de doopkapel
terwijl ouders en omstanders de geloofsbelijdenis en het Onze Vader uitspreken.
Hierna volgt nog een laatste exorcisme en dan heeft de ephetaritus plaats32. De
volgorde in het Mechelse ritueel is: na het uitgebreide exorcisme over de
dopeling volgt eerst een evangelielezing (Mat. 19, 13-15), dan volgt de ephetaritus en pas dan volgt de binnengeleiding in de doopkapel waarbij de omstanders
samen de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en het Wees Gegroet bidden33. De
ephetaritus staat in Mechelen dus niet alleen voor het binnengaan in de doopkapel, maar wordt bovendien voorafgegaan door een evangelielezing. Tenslotte
valt op dat de ephetaritus in Mechelen wordt afgesloten met een betekening van
de rechterhand met het kruisteken waarbij de woorden gezegd worden: "N. ik
geef je het teken van onze Heer Jezus Christus in je rechterhand, om jezelf
ermee te betekenen en door jou de tegenstander overal verdreven wordt en dat
je het eeuwige leven zult hebben en met Hem zult leven tot in de eeuwen der

29
30

31
32
33

Sancto vivit et regnal Deus, per omnia saecula saeculonim Amen Deinde signum crucis fronti et
pecton impnmens dical N Accipe signum crucis Domini nosln Jesu Chnsli. tam in fronte quam in
corde, ut templum Dei effìcians, et ab hoc tempore apostata diabolus in vase suo pristino suae
interemptionis cognoscens signaculum, lam sibi deinceps illud esse alienum Per eundcm Christum
Dominum nostrum Amen"
Zie H J Spital, Der Taufntus, pag 57-58
Catechismus Romanus, pag 147 Pars II. Caput II, Quaestio LUI "Quid sibi velit crucis signum
corpons partibus adhibitum Obsignanlur praeterea signo crucis frons, oculi, pectus, humen, aures,
quae omnia declarant Baptismi mysleno sensus baptizan apenn ac roboran, ut Deum excipere,
praeceplaque eius intelligere ac servare possi!"
Zie H J. Spital, Der Taufntus, pag 57-58
Zie Rituale Conlractum, Teksteditie, pag 70.
Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 17-18 (voor jongens), pag 28-29 (voor meisjes).

205

eeuwen' . Van de zestiende en zeventiende eeuwse dooprituelen vormt deze
afsluiting van de ephetaritus een eigenheid van de ritualia van de 'Mechelner
Gruppe'35.
De doopliturgie van Mechelen geeft aan dat daarin op niet onbelangrijke
momenten in het ritueel een andere inkleuring wordt gegeven van de initiatieritus. Opvallend is dat het betekenen met het teken van de Heer in dit Mechelse
ritueel een belangrijke plaats inneemt: aan het begin van de viering wordt de
gehele persoon met het kruisteken bezegeld en na de ephetaritus wordt het teken
van de Heer gelegd in de rechterhand van de dopeling. De dopeling is Christusdrager en door zijn leven en werken zal de tegenstander overal verdreven
worden, zoals wordt gezegd in de formule bij het betekenen van de rechterhand.
Het dragen van het teken van de Heer is dus tevens een opdracht voor het leven.
6.1.4 De huwelijksliturgie van Mechelen
De huwelijksliturgie van het Mechelse Pastorale kent in vergelijking met de
Romeinse en Nederlandse een geheel andere liturgische setting. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat in het Mechelse ritueel de huwelijksliturgie wordt
voorafgegaan door een verlovingsritus. Dit betekent dat de voorbereiding op de
huwelijkssluiting in Mechelen binnen een rituele kontekst wordt geplaatst.
Tijdens dit verlovingsritueel worden de toekomstige bruid en bruidegom de
verplichting meegegeven dat ze ter voorbereiding op het te sluiten huwelijk het
sacrament van de boete dienen te ontvangen. Deze verplichting is voor de
huwenden zo sterk dat zij het ontvangen van dit sacrament van de boete met een
schriftelijk testimonium op de dag van hun huwelijk dienen aan te tonen. De
verlovingsformule zelf is gesteld in de toekomstige taal: "lek N. geve U N. die
ick metter handt heb mijn kerstelijcke trouw ende zal U nemen tot mijn wettigen
man/vrouw ist dat het onze moeder de heylighe kereke gedooght". In het
Mechelse Pastorale wordt deze verlovingsformule weergegeven in het Nederlands, Frans en Spaans.
De andere liturgische setting van het Mechelse huwelijksritueel blijkt ook uit de
opbouw van de gehele viering. Begint het Romeinse en Nederlandse huwelijksritueel direct met de uitwisseling van het ja-woord, in Mechelen wordt deze kem
van de huwelijksliturgie geplaatst binnen een rituele viering. Het bruidspaar en
hun familie worden ontvangen en begroet bij de kerkdeur, ze worden met wijwater besprenkeld waarbij de pastoor een zegenwens uitspreekt. Vervolgens vraagt
de pastoor uitdrukkelijk naar de vrije wil van bruid en bruidegom en dan kondigt

34 Pastorale van Mechelen, ed 1389. pag 18 (voor jongens), pag 29 (voor meisjes) "Ad dextram
manum inpnmendo signum crucis, dicit sacerdos N irado libi signaculum Domini nosln Jesu Chnsli
+ in manu tua dextra, ut te signes et a Ie adversanum ex omni parte repellas et habeas vitam
aetemam et vivas cum eo in saecula saeculomm"
35 Zie H J Spital, Der Taufnlus, pag 99 "Die Ritualien der Mechelner Gruppe schreiben unmittelbar
anschließend eine Signalton der rechten Hand des Täuflings vor"
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hij aan dat de eigenlijke viering begint: " i n c h o e t u r mysterium". Bruid en bruide
gom geven elkaar de rechterhand, de pastoor legt er de priesterstool overheen ten
teken dat de huwelijksbelofte geplaatst is o n d e r de zegen van God en de Kerk,
en na een korte toespraak spreken de huwenden elkaar wederzijds de huwelijks
belofte toe. Tenslotte spreekt de pastoor de bevestigingsformule uit en heeft de
overreiking van de huwelijksring plaats 36 . Alvorens de huwenden de trouwbelof
te uitspreken wordt in de Mechelse liturgie een rituele kontekst geschapen om
de vierenden te disponeren om de kemritus tot uitdrukking te brengen. Dit brengt
een belangrijk verschil aan met het Romeinse en Nederlandse ritueel .
De rol van de priester tijdens de huwelijksliturgie van Mechelen wordt in de
woorden van de rubrieken op een zeer duidelijke wijze uitgedrukt. Tweemaal
wordt hij genoemd 'minister huius sacramenti' - b e d i e n a a r van dit sacrament en
eenmaal, tijdens de bevestiginsformule, benoemt hij zichzelf 'minister Dei' dienaar Gods. De interpretatie van deze rol van de priester wijst duidelijk in de
richting dat hij als dienaar Gods deze jonge m e n s e n in het huwelijk verbindt.38

36 Pastorale van Mechelen, ed 1589, pag 125-126 "Sacerdos celebraturus malrimonium, indutus
superpelhceo et stola, celebre! matnmomum in Ecclesia tantum, post debitam igitur bannorum
publicationem. et praemissa ut minimum desponsorum confessione, inscriptis quoque illorum in
Registro nominibus. cum lam desponsi, ad eum locum, ubi pro consuetudine Sacramenlum hoc
celebran solet, pervenennl stante viro ad dexteram, mullere v e r o ad sinistram, Sacerdos huius
sacramenti minister sponsum et sponsam aspergat aqua benedicta, c u m hac precatiuncula Aspergat
vos Deus rore gratiae suae in vilam aelemam Et si sponsus a l t e n u s parochiae sit, ab eo petat
attestationem sui pastons de proclamationibus. confessione etc l e g i t i m e factis, et cognito nullum
impedimentum canonicum inter eos esse, ob quod ad contrahendum admitli nequeant, mterroget
Sacerdos coram astantibus utnusque nomma cum cognominibus, d i c e n d o Quomodo appellamini 7 Talis
autem sit modus interrogandi.m sponsus mlelligal sibi pnmo respondendum Ν N Quorum nominibus
et cognominibus clare ab utroque prolans, rarsus Sacramenti minister mterroget astenlem sponsum
Ν N venisti ne hue libera volúntate, el a nulla coactus, ad contrahendum matnmomum cum Ν N hie
coram stante'' Quo id libere affirmante, rogabit similiter sponsam Ν N venisti ne hue libera volúntate,
et a nulla coacta, ad contrahendum matnmomum cum Ν N hie praesente· 7 Eaque similiter respóndeme,
dicat Vers Adjutonum nostrum in nomine Domini Resp Qui fecit c a e l u m et lerram Vers Sit nomen
Domini benedictum Resp Ex hoc nunc el usque in saeculum D e i n d e . Sacerdos comunctis dextns
amborum, et stola involutus, cum signa crucis, invocata Sancta Trinitate, dicat In nomine Patns et
Filii + et Spintus Sancii, inchoetur mystenum Deinde vullu converso ad utrumque, explicet eis quanta
sit huiusvincuh quo se mutuo obstnngere volunt obligatio ut ñeque propter meliorem, ñeque diliorem,
ñeque pulchnorem, ñeque nobiliorem, ñeque ob ullum defectum, vinculum hoc dissolvi possit Quo
facto, admonebit sponsum, ul secum inlelligibililer el perfecle pronunliet sequenlia lek N gheve U
N die ick hier metler handt hebbe mijn kerstelijcke trouwe, ende n e m e U voor mijn wellelijcke
huysvrouwe, voor Godi ende sijne heyhghe Kercke Deinde ad sponsam c o n v e r s u s dicat cum ea lek
N gheve U N die ick metier handt hebbe mijn kerstelijcke trouwe, en n e m e U voor mijnen wetlighen
man, voor Godt ende sijne heyhghe Kercke Dala sic ulnmque fide, dicat Sacerdos Et ego lamquam
Dei minister, vos in matnmomum comungo in Nomme Pains et Filii + et Spintus Sancü Tunc
revoluta stola a mambus eorum, rogabit num annulus paralus sit sponsae.
etc "
37 Voor verdere nuancenngen гіе Hoofdstuk V De huwelijksliturgie volgens het Rituale Contractum,
pag 171-173
38 Zie verder Hoofdstuk V, De huwelijksliturgie volgens hel Rituale Contractum. pag 174-175
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Vervolgens wijzen w e hier op de verschillende vormgeving aan de ringceremonie in het Pastorale van Mechelen en het Romeinse en Nederlandse ritueel. Het
Mechelse ritueel kent t w e e zegeningsgebeden over de ring, waarbij de oorspronkelijke kontekst van h e t eerste gebed gevonden wordt in de liturgie van de
bisschopswijding. In overeenstemming met deze kontekst is de wijze waarop in
Mechelen de ring aan d e bruid wordt aangereikt: met de man geeft de ring aan
de bruid, maar het is d e priester, als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap, die de ring geeft aan de bruid en daarbij woorden uitspreekt die duiden
op de ring als teken v a n geloofstrouw. 39
Tenslotte is opmerkelijk voor het Pastorale van Mechelen dat daarin een andere
vormgeving wordt g e g e v e n aan de zegening van het jonge bruidspaar direct na
de ringceremonie. Bruid en bruidegom worden tot voor het altaar geleid, men
kust de kruisafbeelding in het Missale en de priester spreekt een meervoudige
zegeningsformule uit. Bruid en bruidegom worden daarin als gelijkwaardige
partners toegesproken en voor hen wordt op gelijke wijze Gods zegen en
bescherming afgesmeekt. Het welslagen van het huwelijk wordt uitgedrukt in
termen als geluk in dit leven, blijvende trouw aan elkaar en een gelukkige
voleinding van het leven. Voor de Mechelse hu wel ijksliturgie is bovendien
opmerkelijk dat d e z e huwelijkszegen wordt uitgesproken direct na de ringceremonie en voordat d e eucharistieviering begint. Voor de Romeinse liturgie geldt
dat de bruidszegen wordt uitgesproken tijdens de eucharistieviering. Het Nederlandse Rituale Contractum kiest voor een ander moment. Daar wordt bewust de
eucharistische kontekst, waarbinnen dit zegeningsgebed wordt uitgesproken
verzwegen 41 .
De huwelijksliturgie van het Pastorale van Mechelen kent uiteraard duidelijke
verbanden met de Romeinse liturgie. De huwenden spreken ten overstaan van de
bedienaar van de kerk en in aanwezigheid van twee getuigen hun wederzijdse
trouwbelofte uit. M a a r daarmede houden de overeenkomsten met de Romeinse
liturgie op. D e verschillen in de rituele vormgeving van de Mechelse huwelijksviering in vergelijking met de Romeinse huwelijksliturgie zijn zo groot dat we
hier met recht k u n n e n spreken van een geheel eigen huwelijksliturgie.
6.1.5 De ziekenliturgie van Mechelen
Voor de ziekenliturgie en de ziekenzalving van het Pastorale van Mechelen kan
hier verwezen worden naar hetgeen uitvoeriger gezegd is in hoofdstuk III: De
ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum. We wijzen hier slechts in samenvatting op de belangrijkste verschillen met het Romeinse en Nederlandse ritueel.

39

Voor verdere nuanceringen zie Hoofdsluk V. De huwelijkslilurgie volgens hel Rituale Contracium,
pag. 1 7 9 - 1 8 2
4 0 Voor e e n uitwerking hiervan zie Hoofdstuk V, De huwelijksliturgie van hel Rituale Contractum, pag
187-190.
41

Zie verder Hoofdstuk V, De huwelijksliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 184-185.
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In het Pastorale van Mechelen wordt in de eerste van de inleidende "Cañones
administrationis Sacramenti Extremae Unctionis" bepaald dat de ziekenzalving
bestemd is voor ernstig zieken, maar er wordt bijgevoegd dat men de toediening
van de zalving niet al te lang dient uit te stellen. Het argument dat het pastorale
daarbij aanvoert heeft betrekking op de meerwaarde van de zalving, wanneer de
zieke zelf in volle bewustzijn deze vienng kan meevoltrekken42. In de 8ste
canon wordt aangegeven dat bij de zalving van een priester of bisschop geen
onderscheid wordt gemaakt met leken: ook voor hen geldt dat bij de zalving van
de handen de palm wordt gezalfd43. Aan het begin van de zalvingsliturgie kent
het Pastorale van Mechelen een model voor een korte toespraak44. Een belangrijk verschil met de Romeinse en Nederlandse ziekenzalving is de positie van de
gebedsdienst tijdens de zalving in het Pastorale van Mechelen. De gebedsdienst
tijdens de zalvingsliturgie is er een gemeenschappelijke viering van priester,
zieke en familieleden. Voor het Romeinse en Nederlandse rituale geldt dat de
gebedsdienst tijdens de zalvingsliturgie een privé bidden van de omstanders is
voor het zieleheil van de zieke. Gevolg is dat de zalvingen zelf in dit Romeinse
en Nederlandse rituale onttrokken zijn aan het meevieren van de omstanders,
terwijl in het Mechelse rituale dit uitdrukkelijk niet het geval is. Daar zijn de
omstanders middels enkele antwoorden op een gebedsoproep van de priester
direct meevierenden van de zalvingen.45 Het feit dat op het einde van de
zalvingsliturgie de zieke een kruisbeeld wordt overgereikt ter overweging is in
het Mechelse rituale omnngd met andere gebeden dan in het Romeinse en
Nederlandse rituale, en bovendien eindigt de zalvingsliturgie in Mechelen met
een uitgebreide zegening van de zieke46.
Voor de stervensbegeleiding van een zieke medegelovige bevat het Romeinse en
Nederlandse rituale een aantal pastorale adviezen die de priester tijdens de
dienst kan gebruiken om het geloof van de zieke in de verlossende God op te
wekken. De vormgeving van deze pastorale adviezen vertoont in de late Middeleeuwen verschillende tradities die voor een gedeelte in relatie staan tot de z.g.
Anselmiaanse vragen47. Het Pastorale van Mechelen kent een variant van deze
Anselmiaanse vragen die wat de tekst betreft teruggaat op Johannes Gerson48.
Het kernstuk van de stervensbegeleiding is van oudsher de lezing van het

42
43
44
45

Zie hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens hel Rituale Conlractum, pag 85, voetnoot 38
Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 88, voetnoot 47.
Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum. pag 92, voetnoot 56 en 57.
Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 95-97 De gebedsdienst
tijdens de ziekenzalvingen, pag 97-101 De ziekenzalvingen
46 Тле Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Conlractum. pag 103-104
47 Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 115-116.
48 Zie Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contracium, pag 116-117, voetnoot 156 t m.
160.
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passieverhaal van Johannes. Opvallend voor het Mechelse Pastorale is dat daar
dit kernstuk ontbreekt49.
Dit overzicht van de belangrijkste verschillen van het Mechelse ritueel t.o.v. het
Romeinse en Nederlandse geeft voldoende aan dat de ziekenzalving en de
ziekenliturgie in Mechelen over een eigen kleur beschikt. Het is een eigen
regionale ziekenliturgie, met als belangrijkste karaktertrek dat het een gezamenlijke viering is van priester, zieke en omstanders.
6.1.6 De uitvaartliturgie van Mechelen
Voor de uitvaartliturgie van Mechelen kan hier terugverwezen worden naar
hoofdstuk IV: De uitvaartritus volgens het Rituale Contractum. Bij wijze van
samenvatting wijzen we hier slechts op de belangrijkste verschillen met het
Romeinse en Nederlandse rituale: in de vormgeving van de absoute en van de
graflegging. Tijdens de absoute in de kerk heeft er in Mechelen niet éénmaal,
maar driemaal een bewieroking van de baar en een besprenkeling met wijwater
plaats, onder begeleiding van drie verschillende responsoria en gebeden. Het is
deze drievoudige absoute die in 1839 door Antonucci mede wordt opgenomen
in zijn voor de Hollandse Zending uitgegeven 'Ordo Sepulturae'50.
Voor de graflegging geldt dat het Romeinse rituale praktisch geen enkele
vormgeving heeft vastgesteld. Volgens het Romeinse rituale heeft er bij het graf
slechts een verbale afsluiting plaats van een gebedsdienst51. Zowel voor het
Rituale Contractum als het Mechelse Pastorale geldt dat de laatste groet bij het
graf is uitgebouwd tot een rituele handeling, omkranst met gebeden en zegeningen. De overledene wordt betekend met het kruisteken, het overwinningsteken
van Christus en men bestrooit de kist met aarde, in het begeleidende gebed
geduid als de scheppingsaarde52. In het Pastorale nemen de omstanders deel
aan deze bestrooiing met aarde53.

6.2 De liturgie van Keulen
Voor de weergave van een schets van de eigen trekken van de Keulse parochieliturgie nemen we het pastorale van Joseph Clemens van Beieren uit 1720,
omdat daarin het eigen karakter het meest volledig is uitgewerkt. De latere
bewerkingen vanaf het einde van de achttiende eeuw beginnen steeds meer de
invloed van het officiële Romeinse model te ondergaan.

49
50
51
52
53

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
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Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens hel Rituale Contractum, pag. 123.
Hoofdstuk IV, De uitvaartritus volgens het Rituale Contractum. pag. 152-153.
Hoofdstuk IV, De uitvaartritus volgens het Rituale Contractum, pag. 147.
Hoofdsik IV: De uitvaartrilus volgens het Rituale Contractum, pag 147-148.
Hoofdstuk III, De uitvaartrilus volgens hel Rituale Contracium, pag 148. voetnoot 37.

6.2.1 De inhoud van het pastorale van Keulen
De eerste 28 pagina's van de editie 1720 zijn ongenummerd. Na de titelpagina54 volgen de inleiding en goedkeuring van Josephus Clemens van
Beieren, gedateerd op 13 juli 1720, de indeling van het kerkelijk jaar, een lijst
met de data van de 'festa mobilia' over de jaren 1720-1790, het kalendanum
van het diocees Keulen en het begin van het evangelie van Johannes. Vanaf
deze plaats zijn de pagina's genummerd.
1. Breves quaedam notae pro instructione pastomm, quo recte munus suum
obeunt in administratione sacramentorum.(pag. 1-2).
2. Instructio de sacramento Baptismi. (pag. 3-47).
De sacramento Baptismi notae. (De pastorale inleiding).
Ordo baptizandi unum vel plures, sive illi eiusdem, sive
diversi sint sexus.
Ordo baptizandi infirmum.
Modus observandus circa eos, qui ab haereticis aut schismaticis sine usitatis
in Ecclesia Catholica, jam inde a temporibus apostolorum caeremoniis
baptizad sunt.
De Baptismo adultorum. (Slechts een korte instructie waarin aangegeven
wordt wat in de ordo baptismi verandert).
Formula Testimonialium Baptismi.
Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbatum Paschae et
Pentecostés, cum aqua consécrala non habetur.
3. Instructio Pastomm de sacramento Confirmationis. (pag. 48-50).
Modus abluendi sacrum chrisma, a sacerdotibus, aut clericis in sacris
ordinibus, et non aliis, adhibendus. (pag. 51).
4. De sacramento Poenitentiae instructio. (pag. 52-65).
De sacramento Poenitentiae notae. (De pastorale inleiding).
Ordo administrandi sacramentum Poenitentiae.
De absolutione ab excommunicatione in foro exteriori.
Ritus absolvendi excommunicatum jam mortuum.
De modo absolvendi a suspensione, vel ab interdicto extra
vel intra sacramentalem confessionem.
5. De sacramento Eucharistiae instructio. (pag. 65-83).
De sacramento Eucharistiae notae. (De pastorale inleiding)
De sumptione Eucharistiae et digna ad earn praeparatione,
itemque suscipientibus.
Ordo administrandi populo sacram Eucharistiam.

54 Zie Hoofdstuk I, pag. 31. Daar wordt ook aangegeven welke de toevoegingen zijn in de editie van
1720 in vergelijking met de eeiste editie van Ferdinand van Beieren uil 1614. Hel exemplaar m bezit
van de KUN heeft op hel schutblad aan de voomjde in handschrift de nolilie: "Pro Familia et
Conventu RR. PP. Capucinorum Witihemiensium Anno M.D CCXXXVI".
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

De custodia sacramenti Eucharistiae.
De infirmis visitandis et salutari Eucharistiae sacramento
munientis. (De ziekencommunie).
De Eucharistia ad infirmos deferenda. Notae quaedam. (De pastorale inleiding op het viaticum).
Modus communicandi infirmum. (Het viaticum).
De sacramento Extremae Unctionis instructio. (pag. 83-124).
De sacramento Extremae Unctionis notae. (De pastorale inleiding).
Ordo dandi extremam unctionem in subito mortis instantis periculo, aut
morbo contagioso et pestilenti.
De visitatione et cura infirmorum. (pag. 124-137. Een pastorale instructie
gevolgd door een lange gebedsdienst).
Modus juvandi morientes, (pag. 137-139. Een pastorale instructie).
Ordo commendationis animae. (pag. 139-153. De liturgie van de stervensbegeleiding).
In expiratione. (pag. 154).
De exsequiis. (pag. 154-177).
De Exsequiis notae. (De pastorale inleiding).
Exequiarum ordo pro adultis.
Ordo simplicis sepulturae. (Een korte instructie voor een
vereenvoudigde dienst).
De sepultura parvulorum.
De sacramento Ordinis. (pag. 177-183).
Sacramenti ordinis instructio.
Formulae denuntiationum pro sacris ordinibus.
Testimonium Parochi de proclamationibus factis pro ordinando.
Formula testimonialium exercitii ordinis suscepti.
Formula testimonialium dandarum per pastorem loei super
natalibus, baptismo, aetate et confirmatione ordinandorum.
De sacramento Matrimonii, (pag. 183-264).
De Sponsalibus futuri conjugii notae. (De pastorale instructie m.b.t. het
verlovingsritueel).
Ritus et Forma celebrandi sponsalia.
De proclamationibus matrimonii et demissorialibus notae.
Clementissima Decisio super denuntiationibus matrimonialibus.
Forma litterarum demissoriarum.
Forma supplicae pro remittendis proclamationibus.
Forma testimonialium pro habenda dispensatione super
proclamationibus.
De sacramento matrimonii instructio. (De pastorale inleiding op de huwelijksliturgie).
De impedimentis matrimonii. (Een uitvoerige instructie m.b.t. de graad van
bloed- en aanverwantschap).

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

De causis pro dispensatione allegandis.
Quomodo facienda sit supplica pro dispensatione in foro
extemo.
Praxis proponendi causam, quae est extinctiolitis.
De dispensatione pro foro intemo.
Quomodo dispensatione obtenta revalidandum sit matrimonium?
Modus introducendi sponsam in templum. (Het begin van de huwelijksliturgie)·
Ordo celebrandi solemniter Matrimonium.
Forma celebrandi secundas nuptias.
Formula testimonialium matrimonii.
Ad sponsum et sponsam cohortatio praemittenda conjunction! conjugali, si
opportunum fuerit. (Een lange huwelijjspreek).
Benedictio mulieris purificandae post partum.
Benedictio mulieris praegnantis, ibi aut matris, aut infantis vita periclitatur.
Benedictio impeditorum conjugum.
Modus praedicandi Verbum Divini (pag. 265-268).
Modus catechizandi tam párvulos, quam adultos, (pag. 268-274).
Modus convertendi et instruendi haereticos. (pag. 275-280).
De cura pastorali circa institutionem et instructionem certarum personarum.
(pag. 280-297. De verplichtingen van de werkers in de parochie. Achtereenvolgens van de pastoor zelf, de kapellaan, de kerkmeester, de armenmeester, de koster, de organist, de schoolmeester en de vroedvrouw).
De diebus festis, eorumque observatione et cultu instructio. (pag. 297-300.
Een lijst van 35 verplichte feestdagen voor het diocees Keulen).
De jenuniis et abstinentibus ecclesiasticis notae. (pag. 301-302).
De Benedictionibus. (pag. 303-331).
De Benedictionibus regulae generales.
Ordo ad faciendam aquam benedictam.
Benedictio candelarum extra diem Purificationem B.Mariae Virginis.
Benedictio domorum in Sabbato Sancto Paschae.
Alia Benedictio Domorum, alio tempore facienda, cum
aspersione aquae benedictae.
Benedictio loci.
Alia benedictio domus novae.
Benedictio novi putei.
Benedictio thalami.
Benedictio novae navis.
Benedictio communis super fruges et vineas.
Benedictio herbarum quocumque tempore.
Benedictio herbarum.
Benedictio peregrinorum ad loca sancta prodeuntium.
Benedictio peregrinorum post reditum.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Benedictio facienda in osculo sacrarum reliquiarum.
Benedictio esculentorum, praesertim in Pascha.
Benedictio vini in die S. Joannis Evangelistae.
Benedictio olei simplicis.
Benedictio pabuli animalium.
Benedictio salis pro animalibus.
Benedictio in peste animalium.
Benedictio salis et aquae contra vermes et aves semina agrorum vestantes.
Benedictiones ab episcopis, vel aliis facultatem habentibus faciendae.
Benedictio imaginum Jesu Christi Domini nostri, Beatae
Mariae Virginis et aliorum sanctorum.
Ritus benedicendi et imponendi primarum lapidem pro ecclesia aedificanda,
servandus a sacerdote facultatem
habente ab episcopo, (pag. 331-335).
Ritus benedicendi novam ecclesiam, seu oratorium ut ibi sanctissimum
Missae Sacrificium celebrari possit. (pag. 335-339).
Ritus reconciliandi ecclesiam violatam, si nondum erat ab episcopo consécrala. (pag. 339-341).
Ritus benedicendi novum cemiterium per sacerdotem ab episcopo delegatum. (pag. 341-342).
Ritus reconciliandi cemiterium violatum, sive ecclesiae
contiguum sit, sive separatum, ubi ecclesia non est
pol Iuta. (pag. 343-344).
Ritus altare, ecclesiam seu capellam consecratum dissolvendi seu destruendi. (pag. 344-346).
De Frocessionibus. (pag. 346-382. Het ritueel van een twaalftal processies).
De exorcismis (pag. 383-414).
De exorcizandis obsessis a daemonio.
Exorcismus contra pestem et afflictionem animalium.
Exorcismus contra imminentem tempestatem, fulgurum et grandinis.
Exorcismus domus a daemonio vexatae.
De precibus quadraginta horarum. (pag. 414-420).
De precibus decern seu duodecim horarum. (pag. 420).
Ritus sive modus celebrandi coram venerabili sacramento.
(pag. 420-423.
Ritus dandi benedictionem cum venerabili, (pag. 424).
Formulae scribendi in libris habendis apud parochis.
(pag. 425-429).
Initia quatuor evangelionim sec. Mattheum, sec. Marcum, sec. Lucam, sec.
Joannem. (pag. 430-435).
Professio Fidei Catholicae juxta concilii Tridentini. Formula professionis
fidei, ut a Pio IV Pont. Max. praescripta est. (pag. 436-441).
Appendix. De ritibus Hebdomadae Sanctae et processio de festo sancto
Paschatis. (pag. 442-446).

Uit deze volledige inhoudsopgave van het Keulse Pastorale blijkt dat w e hier te
doen hebben met een pastoorsboek. Het bevat immers niet alleen de n o o d z a k e lijke rituelen voor de liturgievieringen in de parochie, maar daarnaast e e n groot
aantal richtlijnen en instructies voor bijna alle terreinen van het p a s t o r a a t . D e
priester leert er hoe hij doopbewijzen dient op te stellen, welke d o c u m e n t e n hij
dient over te leggen wanneer een parochiaan de heilige wijdingen gaat o n t v a n gen. Het boek informeert hem uitvoerig wat hem te doen staat in het k a d e r van
een huwelijksviering. Hij wordt geïnstrueerd over het geven van k a t e c h e s e aan
kinderen en volwassenen. De werkers in de parochie worden geïnstrueerd over
hun taken en verplichtingen, en zij dienen bij hun aanstelling een e e d af te
leggen. Kortom, het Keulse Pastorale is veel meer dan alleen maar een b o e k met
de rituelen en de noodzakelijk instructie bij de rituelen.
Een tweede belangrijk onderscheid met het Romeinse en Nederlandse rituale
blijkt uit de samenstelling van de rituelen zelf. Daarin worden op e e n r u i m e
wijze volksdevotionele elementen ingevoegd, en dit alles met het oog o p een
directere betrokkenheid van de participanten bij de viering. We geven h i e r v a n
enkele voorbeelden. Tijdens het ritueel van de zalvingen van een zieke w o r d e n
op het einde gezamenlijk in de volkstaal de oefeningen van geloof, h o o p , liefde
en berouw gebeden. In de liturgie van de stervensbegeleiding worden d e r e e k s
schietgebeden uit het Romeinse Rituale vertaald en uitgebreid in de eigen. D u i t s e
versie.55 De rituelen voor het veertigurengebed en voor de zegening m e t het
Allerheiligste zijn eveneens voorzien van gebeden en gezangen in de v o l k s t a a l .
Tijdens de doopliturgie, de ziekenliturgie en de huwelijksliturgie wordt e e n r u i m
gebruik gemaakt van de volkstaal, en van formuleringen die niet d i r e c t een
vertaling zijn van een Latijns origineel maar eigen versies, die directer o p het
levensgevoel van de participanten inspelen. In het gedeelte over de p r o c e s s i e s
worden een twaalftal processies genoemd waarbij telkens op een direct i n l e e f bare wijze de deelname van de gelovigen wordt opgeroepen. Vooral het r i t u e e l
voor de processie op Sacramentsdag kent een rijke uitwerking waar bij d e vier
rustaltaren tijdens de processie, in het pastorale 'stationes' genoemd, h e t v o l k
liederen in de volkstaal zingt. Deze directe betrokkenheid op een d e e l n a m e v a n
de gemeente aan de viering blijkt ook uit de vele preken in de volkstaal d i e in
het pastorale zijn opgenomen. Het Keulse pastorale kent twee preken v o o r de
doopliturgie, twee voor de ziekenzalving, één voor de verlovingsliturgie e n é é n
voor de huwelijksliturgie en tijdens de stervenbegeleiding een lange o v e r w e g i n g .
Juist al deze gegevens in de volkstaal dragen ertoe bij dat het Keulse P a s t o r a l e
veel directer op de gemeente betrokken is dan het Romeinse of N e d e r l a n d s e
rituale.

SS Zíe: Hoofdstuk III, De ziekenliturgie volgens het Rituale Contractum, pag. 119-120.
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6 . 2 . 2 De doopliturgie van Keulen
Л/оог enkele belangrijke rituelen volgen nu in samenvatting opvallende verschil
l e n met de Romeinse en Nederlandse liturgie.
I n de doopliturgie kent het Keulse Pastorale een onderscheid tussen de doop van
jongens en meisjes, een verschil dat we ook reeds hebben aangetroffen in de
eerste drie edities van het Mechelse Pastorale. De formules van de exorcismen
tijdens de doopliturgie, want daar blijken de verschillen tussen de doop van een
j o n g e n en een meisje het sterkst, zijn in Keulen precies gelijk aan de versie van
t i e t Mechelse Pastorale van 1589. Het grootste verschil met de doopliturgie van
R o m e is echter het slot van de viering. Voordat aan de dopeling de brandende
kaars wordt aangereikt, heeft een communieviering plaats. Is de dopeling een
volwassene dan volgt de communie onder de gedaante van brood; is de dopeling
e e n zuigeling dan reikt men hem een beetje abolutiewijn aan.56
6.2.3 De uitvaartliturgie van Keulen
Aangaande de begrafenisliturgie kan voor de Keulse liturgie gewezen worden op
twee belangrijke verschillen met het Romeinse en Nederlandse ritueel. Het
Romeinse ritueel bevat de aanwijzing dat bij gelegenheid van een begrafenis het
dodenofficie gebeden kan worden. Dit gegeven ontbreekt in de Keulse liturgie.
Maar in plaats van het lange dodenofficie heeft de Keulse liturgie een 'Commendatio mortuorum' d.i. een lange gebedsdienst, die blijkens de aanwijzingen
gehouden wordt bij elke begrafenis57. De structuur van deze gebedsdienst is als
volgt: 4 oraties - ps. 117 (Hebr. 118) - ps. 4-2 oraties - ps. 41 (hebr. 42) - 1
oratie - ps. 131 (hebr. 132) - 1 oratie - ps. 65 (hebr. 66) - 1 oratie - ps. 138
(hebr. 139) - 1 oratie - ps. 147 (hebr. 147 b) - 4 slotoraties. Het Keulse
pastorale maakt daarbij de opmerking dat deze gebedsdienst alleen wordt
gehouden "funere presente" - wanneer het stoffelijk overschot van de overle
dene aanwezig is. Na het afscheidritueel, de absoute in de kerk, die te Keulen
precies gelijk is aan de Romeinse absoute, volgt een geheel eigen gestructureer
de graflegging. De familieleden en bekenden zijn niet aanwezig bij de eigenlijke
graflegging. Er wordt zelfs bij opgemerkt "sicut mos est in nostra civitate
Coloniensi" - zoals het de gewoonte is in onze stad Keulen. In een tweede
opmerking wordt gezegd dat volgens de gewoonte van Keulen de overledene
begraven worden in de kerk, d.w.z. onder de kerkvloer. Of dit de reden is dat de
familieleden niet aanwezig zijn bij de eigenlijke graflegging wordt niet gezegd,
maar het heeft er alle schijn van. De graflegging heeft plaats in aanwezigheid
van slechts de priester en enkele helpers. Ze heeft de volgende structuur: 1
oratie - gevolgd door de graflegging - 1 oratie - Kyrie eleison - Onze Vader slotoratie gevolgd door een slotformule. Daartoe wordt de priester een drietal

56 Zie verder HJ.Spital, Der Taufnlus, pag. 125-128.
57 Pastorale van Keulen, ed. 1720. pag 161-172
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mogelijkheden geboden: "Rore celesti reficiat animam tuam Deus, in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Seu illud: Sanctificetur sepulchrum istud in
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. De terra plasmasti eum (earn), pelle et
camibus vestisti eum (earn), resuscita eum (earn) in novissimo die. Seu illud:
Memento Domine quia pulvis es et in pulverem reverteris"58.
6.2.4 De huwelijksliturgie van Keulen
De huwelijksliturgie van Keulen kent enkele eigenheden die we niet aantreffen
in de Romeinse liturgie en die ook weer verschillen met de eigen trekken van
de Mechelse liturgie. Op de eerste plaats is dit het gegeven dat in Keulen de
huwelijksliturgie wordt voorafgegaan door een verlovingsritueel. Weliswaar kent
ook Mechelen een verlovingsritueel, maar het Keulse is anders gestructureerd.
Met name geldt dit voor de eigenlijke belofte die de verloofden elkaar toevertrouwen. Zij spreken elkaar niet de belofte toe zoals in Mechelen, in Keulen
zegt de priester in vragende vorm de belofteformule tot de verloofden: "N. Ihr
verheißet ganz freiwillig und treulich gegenwärtige Persohn N. zu nächst
gebührlicher Zeit für euer Eheliche Gemahl anzunehmen; und dafem keine
eheliche Verhindemis wird gefunden werden, nach Gebrauch der Catholischen
Kirchen Euch mit ihr zu verehlichen?"59. Na bevestigend antwoord van man en
vrouw spreekt de priester de bevestigingsformule: "Et ego hanc sponsalitiae
promissionem vestram, authoritate qua fungor, confirmo in nomine Patris et Filii
et Spiritus sancti".
Voor de huwelijksliturgie zelf geeft het Keulse ritueel een andere volgorde dan
de Romeinse liturgie. De Romeinse liturgie begint met de huwelijkssluiting, die
gevolgd wordt door de huwelijksmis met daarin de bmidszegen. In Keulen
wordt eerst de huwelijksmis gecelebreerd en aan het einde daarvan, nl. precies
voor het laatste evangelie heeft de huwelijkssluiting plaats.
Ten opzichte van zowel de Romeinse als de Mechelse huwelijksliturgie begint
de viering met een novum: de plechtige ontvangst, het begroeten en binnenleiden van de bruid in de kerk. Hieruit blijkt dat de vrouw in de Keulse huwelijksliturgie op een bijzondere wijze wordt bejegend. De structuur van deze
begroeting van de bruid aan de kerkdeur is: besprenkeling met wijwater,
gevolgd door "psalmus super adolescentulam: Beati omnes qui timent Dominum
(ps. 127-hebr. 128)". Wanneer de bruid reeds van gevorderde leeftijd is bidt
men de ps. 'Qui confidunt in Domino' (ps. 124, hebr. 125). Na enkele aanroepingen volgt dan een apart zegeningsgebed over de bruid, waarin gesmeekt
wordt dat deze vrouw nu onder de bijzondere bescherming van God haar nieuwe

58 Pastorale van Keulen, ed 1720. pag 173-174.
59 Pastorale van Keulen, ed 1720. pag. 188

217

levensstaat kan ingaan60. Na nogmaals met wijwater besprenkeld te zijn wordt
de bruid de kerk binnengeleid.
De huwelijksliturgie, op het einde van de eucharistieviering, begint met de
ondervraging naar de vrije wil van de huwenden: "NN ihr erscheinet hier
freywillig und ungezwungen auch mit keinem andern in die Ehe versprochen,
der Meinung den h. Ehestand anzufangen, und durch den segen der H.Kirchen
und öffentlich Zeugnis euer anwesenden Freund bestättigen zu lassen?"61.
Nadat het bruidspaar bevestigend heeft geantwoord op deze vraag van de
priester volgt de huwelijkviering. Deze wijkt duidelijk af van het Romeinse
model. In Keulen is de volgorde: uitwisseling van de huwelijksring - huwelijkspreek c.q. vermaning - zegening van bruid en bruidegom - en tenslotte uitwisseling van de huwelijksbelofte. In de Keulse liturgie staat dus de kern van de
huwelijksliturgie, de uitwisseling van de huwelijksbelofte, op het einde van de
huwelijksviering, niet aan het begin van de dienst zoals in het Romeinse model.
Nog sterker dan in de Mechelse liturgie62 is al wat voorafgaat aan deze uitwisseling van de huwelijksbelofte, zelfs de eucharistieviering, een rituele voorbereiding op het centrale moment van de viering.
De ringceremonie van Keulen kent duidelijke parallellen met de Mechelse
liturgie maar wijkt er tevens van af. Volgens de Keulse liturgie wordt de ene
huwelijksring - ook daar ontvangt alleen de bruid een ring - op het altaar
gelegd en bidt men de ps. "Manda Deus virtuti tuae" (ps. 67, hebr. 68), gevolgd
door het zegeningsgebed "Creator et conservator humani generis"63. Vervolgens
heeft de besprenkeling met wijwater plaats en de overreiking van de ring:
"Aspergat deinde annulum aqua benedicta, et conversus tradat eum in manus
spensi et eum digito sponsae annularis, vel alteri pro loci conditione insérât,
dicens: Accipe annulum fidei conjugalis in Nomine + Patris et Filii et Spiritus
Sancti, ut eum gestans sis armata virtute codesti defensionis, tibique ad salutem
aetemam proficiat"64. In de Keulse liturgie kennen we dus één zegeningsgebed
over de ring, dat gelijk is aan het eerste zegeningsgebed over de ring in de
Mechelse liturgie. Dit gebed is afkomstig uit de liturgie van de bisschopswijding65. In overeenstemming daarmee is de symboliek van de huwelijksring:
teken van geloofstrouw, wat ook blijkt uit de formule bij de overreiking van de

60 Pastorale van Keulen, ed 1720, pag 238 "Omnipoiens sempiterne Deus, qui unumquemque fidelem
custodis, benedicere dignens hanc famulam tuam, quae ante fores ecclesiae consistit, oratemi
ingressum petitura, ut ad tuae benedictionis domum possil mirare, atque in honore tui nonunis
perseverare, ila sincera a labe criminum, ulnusque boni commodilatem merealur conservare te
auxiliante. Per Jesum Christum"
61 Pastorale van Keulen, ed 1720, pag 243
62 Zie Hoofdstuk V, De huwelijksliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 172-173
63 Dit is het eerste zegeningsgebed van hel Mechelse nlueel Voor de volledige leksl zie Hoofdstuk V,
De huwelijksliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 180
64 Pastorale van Keulen, ed 1720, pag 244
65 Zie Hoofdstuk V, De huwelijksliturgie volgens het Rituale Contractum, pag 181
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ring. De Keulse formule is identiek aan de Mechelse66. Maar de Mechelse
liturgie verschilt van de Keulse liturgie wat betreft de persoon die de ring aan
de bruid geeft. Niet de priester maar de bruidegom geeft de ring.
Na de ringceremonie volgt in Keulen eerst de huwelijkspreek c.q.vermaning67.
De huwelijkspreek wordt in Keulen gevolgd door een rijk uitgebouwde huwelijkszegen. Bruid en bruidegom worden in een achttal oraties geplaatst onder de
bescherming van de zegen van God.
Pas nu, nadat door de voorgaande ceremoniën de huwenden zijn gedisponeerd
voor de viering van de kemritus, heeft in Keulen de uitwisseling van de huwelijkstrouw plaats. Vanwege de eigenheden van de Keulse liturgie volgt van dit
gedeelte de volledige tekst68: "Sacerdos interrogai: NN Ihr wollet eingehen den
Stand der h. Ehe und begehrt daß der bestättigt werde im Angesicht dieser
gegenwärtigen Gläubigen. Responsio: Ja Herr, oder: wir begehren das. N. so
frage ich Euch an statt des Allmächtigen ob ihr euch von jemand gezwungen,
mit einiger geistlichen Gelübden verstrichet, auch mit keiner andern euch
ehelich versprochen allhier erscheinet? Isto negante: Nein Herr. Similiter
alloquitur et interrogat sponsam. Jubeat, ut sibi dextros tradant et, ubi ita moris
est, partem stolae manibus eorum circumvolvat, atque primo mandat sponso, ut
ad sponsam sequentia verba dicat: N. ich nehme euch zu meiner christlichen
Ehefrauen für Gott dem Herrn und seiner H.Kirchen. Deinde jubeat sponsam
dicere ad sponsum: N. ich nehme euch zu meinem christlichem Ehemann, für
Gott dem Herrn und seiner H.Kirchen. Post haec sacerdos dicat: Matrimonium
per vos contractum ego tamquam minister Dei confirmo, ratifico et benedico, in
nomine Patris + et +Filii et + Spiritus Sancii. Amen". In de uitwisseling van de
huwelijksbelofte aan elkaar wordt nogmaals eerst gevraagd of de huwenden niet
door andere banden verhinderd zijn een geldig huwelijk te sluiten. Op hun
beider ontkennend antwoord volgt de wederzijdse uitwisseling van de huwelijkstrouw. Volgens gebruiken van de streek kan de priester op dit moment de stool
leggen over de handen van het bruidspaar. Het meest opmerkelijke is echter de
bevestigingsformule. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat de priester, als
dienaar Gods, het door hen gesloten huwelijk - "matrimonium per vos contractum" - bevestigt, onderschrijft en zegent. Hiermee geeft het pastorale van
Keulen duidelijk aan wie de bedienaren van het sacrament van het huwelijk zijn.
Dit zijn de huwenden zelf. Nog in de bewerkte herdruk van het pastorale van
Keulen uit 1836 kennen we deze zelfde bevestigingsformule.

66 Zie Hoofdstuk V, De huwdijksliturgie volgens hel Rituale Contractum. pag. 180
67 Voor een model van de preek, zie Pastorale van Keulen ed 1720. pag 253-257. Ad sponsum et
sponsam cohortatio praemittenda conjunctioni conjugal), si opportunum fuent
68 Pastorale van Keulen, ed 1720, pag 245-246
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6.2.5 De zegeningen van het Keulse pastorale
Opvallend voor de liturgie van Keulen is de lange reeks van zegeningen. Het
Romeinse rituale bevatte een reeks zegeningen van kaarsen, van een huis in de
paastijd, een tweede zegening van een woonhuis, de zegening van een nieuwbouwhuis, van het bruidsvertrek, van een nieuw schip, van pelgrims bij vertrek
en thuiskomst, van etenswaren in de paastijd, van priestergewaden en liturgisch
vaatwerk, en tenslotte de zegening van een heileigenafbeelding69. Deze zegeningen keren terug in het Keulse Pastorale70. Maar de reeks is aanzienlijk
uitgebreid. Er worden zegeningen toegevoegd van de waterput, van de eerste
vruchten van het veld, van kruiden, van reliquieen, van de Johanneswijn, van
spijsolie, veevoer en veestapel, van de gewassen op het veld en van de geneesmiddelen bij veeziekte. Heel het dagelijkse leven van een overwegende landbouwbevolking worden onder de bescherming van Gods zegen geplaatst.
Tenslotte wijzen we hier op een typische eigenheid van het Keulse pastorale, nl.
op hetgeen in Appendix is toegevoegd. Het betreft rituelen die de eigen trekken
weergeven voor de viering van de laatste dagen van de Goede Week: de
altaarontbloting op Witte Donderdag, de graflegging op Goede Vrijdag en de
symbolische viering van het verrijzenisgebeuren voor de liturgie van FaasZaterdag71. Vanaf de 10de eeuw kennen we deze paasspelen in de westerse
traditie van de liturgie. De hoogbloei van deze paasspelen ligt tussen de 11de en
14de eeuw. In Keulen wordt nog in het rituale van de 18de eeuw deze traditie
voortgezet72.
Al deze eigenheden van de Keulse liturgie wettigen de stelling dat de regionale
liturgie van het diocees Keulen gedurende een lange penode getekend is
gebleven door rituelen, gebruiken en praktijken die belangrijk afwijken van de
officiële Romeinse liturgie. Ook aan de oostzijde van de Republiek der Noordelijke Nederlanden heeft men lange tijd de eigen regionale liturgie trouw gevolgd.
De bindende bepalingen van Trente voor de sacramentenliturgie heeft men in
Keulen op een eigen wijze ritueel vertaald volgens de eigen liturgische traditie
van de streek.

69 Zie F X Spierlz, Het Rituale Conlraclum, Hoofdstuk II, De inhoud van het Rituale Conlractum, Tabel
3, Vergelijking van de inhoud van het Rituale Romanum en de inhoud van het Rituale Contractum,
pag 50-58, voor de zegeningen, pag 53-55
70 Zie Hoofdstuk VI, De katholieke liturgie in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en
achttiendee eeuw, pag 213-214
71 Pastorale van Keulen, ed 1720, pag 442-446
72 Zie verder В D Berger, Le drame liturgique D Dolan. Le drame liturgique W Werner, Studien zu den
Passions- und Osterspielen
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6.3 Rovenius kiest voor het Romeinse model
Nadat een overzicht is gegeven van de regionale liturgie van de Zuidelijke
Nederlanden en van het gebied ten oosten van de Republiek, het bisdom Keulen,
kan de keuze van Rovenius voor de Romeinse liturgie in het juiste liturgische
landschap worden geplaatst. De bisschoppen ten zuiden en ten oosten van de
Noordelijke Nederlanden hebben de reorganisatie van de vernieuwde liturgie vorm
gegeven in rituelen, waarbij op belangrijke onderdelen wordt afgeweken van het
standaardmodel van Rome. Zij hebben de bepaling van Paulus V in de inleidende
bul van het Rituale Romanum ruim geïnterpreteerd. De aansporing om het
Romeinse model te gebruiken hebben zij gelezen als ruimte voor behoud van
eigen regionale rituelen. Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de richtlijnen
van het concilie van Trente, waar gesproken wordt over de vorm en de materie
van de sacramentenbediening, ook in deze regionale ritualia zijn doorgevoerd.
In tegenstelling tot zijn collega's kiest Rovenius in 1622 voor het Romeinse
model. In eerste instantie is deze keuze van Rovenius opvallend. Hij wordt getekend als de organisator van de Nederlandse kerk in een zeer moeilijke periode.
Wat hij daarbij vooral nastreeft is te benadrukken dat de katholieke kerk in de
Noordelijke Nederlanden een voortzetting is van de oude kerkelijke instellingen
hier te lande. De kerk van Nederland in de zeventiende eeuw is in de ogen van
Rovenius de voortzetting van de kerk van Utrecht73. Heel zijn leven blijft hij
in discussie met de Romeinse instanties over de precieze omschrijving van zijn
volmachten. Hij is van mening dat hij alle volmachten heeft van een residerend
bisschop74. En precies dit punt van de juiste omschrijving van de volmachten
van de apostolisch vicaris is in de zeventiende eeuw is één van de grote twistpunten geweest tussen de seculiere en reguliere geestelijkheid.75 De reguliere geestelijkheid huldigde de mening dat de apostolisch vicaris niet de volmachten had
van een residerend bisschop. Bijgevolg waren zij geen verantwoordelijkheid aan
hem verschuldigd maar vielen zij rechtstreeks onder het gezag van de paus in
Rome. In dit licht is het dan opvallend dat Rovenius niet de weg volgt van zijn
collega's ten zuiden en ten oosten van de republiek. Rovenius kiest niet voor
behoud van de eigen trekken van de oude Nederlandse liturgie, maar hij kiest zeer
uitdrukkelijk voor het Romeinse liturgische model. Hij moet daarvoor duidelijke
motieven gehad hebben. Dat blijkt uit zijn decreet van 15 maart 162276.

73 J.Visser, Rovenius, pag. 17· "Es ist klar, dass Rovenius den äusseren Aufbau der Kirche zentral von
seiner Stelle ausführen wollte; sein Ideal war es, die Kirche so zu restaurieren, dass man in ihr die
nie vernichtete, alte Landeslurche erkennen sollte".
74 Zie M.G.Spiertz, L'église catholique, pag. 6-26.
75 Zie W.L.S. Knuif - J de Jong, Philipus Rovenius, pag. 152-287. par. VI: De verhouding van Rovenius
tot de regulieren.
76 Batavia sacra, sive res gestae apostolorum virorum qui fïdem Bataviae primi intulenint. in duas partes
divisa. Bruxellis, pro Francisco Foppens. M D.CCXIV Het decreet van Rovenius van 15 maart 1622
in Pars Altera, pag. 87.
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"Philippus Dei et Apostolicis Sedis gratia Archiepiscopus Philippensis et per
confoederatas Beigli Provincias Vicarius Apostolicus, Reverendis et plurimum
nobis Christo dilectis Pastoribus, ас Sacerdotibus tam Saecularibus quam
Regularibus in praedictis Provinciis laborantibus, Salutem in Domino.
Saepe multumque desideravimus, ut quicumque in una Catholica Ecclesia uni
Deo servimus, non solum illam communionem haberemus, ut una eademque
formula preces et laudes Deo exhiberemus, ас Sacrificia offeremus secundum
ritum S.Romanae Ecclesiae, quae omnium aliarum caput ad magistra est: verum
etiam ejusdem Ecclesiae precibus, ceremoniis et ritibus in administratione
omnium Sacramentorum uteremur. Fieri enim vix potest, quin magna alioquin
paulatim pluribus in locis sequatur divini cultus perturbatio, et ignorantia
caeremoniarum ac rituum Ecclesiasticorum, dum Sacerdotes nihil certi sibi
praescriptum habentes, sed secundum Ritualia diversa Sacramenta administrantes
in suo muñere indecore non sine magna piorum offensione versantur. Cui malo
quamvis hactenus utcumque obviatum fuerit per usum in hisce partibus fere
communem Pastorale Mechliniensis; quia tamen ncque hoc pariformiter omnes
utebantur, nec certa lege ad hoc adstricti erant, opportune prodiit in lucem
Rituale Romanum jussu et authoritate Pauli Quinti emendatum et editum, cum
adjuncto partim mandata, partim exhortatione Pontificis, ut deinceps omnes per
orbem terrarum Ecclesiae hoc solo Rituali uterentur ad unitatem et conformitatem in re tanta servandum. Attendentes itaque ad tam rationabile et pium sive
desiderium, sive praeceptum Sedis Apostolicae, censuimus inconveniens fore, si
Ecclesia in Confoederatis hisce Beigli Provinciis militans, et speciali Dei
Providentia et Sedis Apostolicae cura, uno directore Sedis Apostolicae Vicario
gaudens, non vel imprimis Rituali Romanum amplecteretur; cum praesertim
exemplaria antiqui Ritualis Mechliniensis jam penetrita forent, ut ad novam
editionem propediem esset procedendum. Itaque hac re cum prudentibus communicata conclusimus non aliud quam Romanum Rituale deinceps nobis
recipiendum. Et ut commoditati Sacerdotum nostrorum consuleremus, quibus
munus opportunum et saepe periculosum esset in majori forma illud ipsum
Rituale circumferre, curavimus illud seorsim imprimi, modum administrandi
Pastoralia, adeoque ipsum Rituale Romanum contrahi, servantes per omnia
verbis et ceremoniis illic praescriptis demptis dumtaxat prolixioribus instructionibus, aliisque quae ad quotidianum usum minus pertinere videbantur. Mandamus proinde omnibus et singulis Pastoribus et Sacerdotibus, tam saecularibus
quam Regularibus, in locis nostra jurisdictionis laborantibus sub poena inobedientiae, ut deinceps in administratione Sacramentorum non alio Rituali quam
Romanae Ecclesiae (a qua fide Catholica imbuti sumus) utantur, et si pro
commoditate sua compendio a nobis edito uti velint, tamen in dubiis ad ipsum
Rituale Romanum pro majori instructione semper recurrant.
Actum in loco nostrae residentiae, die 15 Martii 1622. Philippus Archiepiscopus,
vicarius Apostolicus".
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De argumentatie die Rovenius in dit decreet opbouwt gaat uit van de eenheid
van het katholieke geloof in de ene ware God, welke dient te leiden tot eenheid
van liturgie. Deze eenheid van liturgie is te vinden in de liturgie van de kerk
van Rome hoofd en leermeesteres van alle andere kerken - "quae omnium
aliarum caput ас magistra est". En hij voegt er dan onmiddellijk aan toe dat
deze positie van de kerk van Rome de reden is waarom hier in Nederland allen
deze liturgie zullen gebruiken: "verum etiam ejusdem Ecclesiae precibus,
ceremoniis et ritibus in administratione omnium Sacramentorum uteremur". Het
volgende argument dat Rovenius gebruikt is dat de priesters voor de liturgische
praxis duidelijke rechtlijnen nodig hebben, want anders vervallen ze tot een
onwaardige sacramentenbediening wat niet zelden aanleiding is tot ergernis van
de vromen. Hij weet ook wel dat dit gevaar van pluriformiteit in zijn gebied
gedeeltelijk is ondervangen door het vrijwel uniforme gebruik van het pastorale
van Mechelen. Maar volgens hem kleven aan dit pastorale van Mechelen twee
bezwaren: niet alle priesters gebruiken het en het is niet verplichtend voor
geschreven: "..quia tarnen neque hoc (d.i. het pastorale van Mechelen, F.Sp.)
pariformiter omnes utebantur, nee certa lege ad hoc astricti erant". Voor hem
geldt dus weer uniformiteit, en wel verplichtend aan alle priesters opgelegd, als
argument om het pastorale van Mechelen voor de Nederlanden af te wijzen.
Rovenius noemt dus geen inhoudelijke bezwaren tegen het pastorale van
Mechelen. Het zijn slechts externe redenen die hem doet besluiten dit Mechelse
pastorale af te wijzen. Rovenius begroet dan ook met vreugde de publikatie van
het Rituale Romanum van Paulus V, door hem voorgeschreven voor de gehele
katholieke Kerk, en wel om in een zo belangrijke zaak als het ritueel van de
kerk te komen tot eenheid: ".. ut deinceps omnes per orbem terrarum Ecclesiae
hoc solo Rituali uterentur ad unitatem et conformitatem in re tanta servandam".
Rovenius acht het dan ook zeer ongepast dat precies in het gebied van de
Noordelijke Nederlanden, waar de kerk in zo hevige strijd gewikkeld is met de
andersdenkenden, men het Romeinse Rituale niet zal gebruiken. Hij besluit dat,
na rijp beraad met wijze raadgevers, in het gebied van de Noordelijke Nederlan
den voortaan alleen het Romeinse Rituale gebruik zal worden: "Itaque hac re
cum prudentibus communicata conclusimus non aliud quam Romanum Rituale
deinceps nobis recipiendum".
Voor het liturgische beleid in de Nederlanden kiest Rovenius zeer uitdrukkelijk
voor het Romeinse model met als doorslaggevend argument dat de eenheid van
het katholieke geloof slechts tot uitdrukking komt in de vorm van de liturgievie
ring zoals die door de belangrijkste kerk, en dat is de kerk van Rome, is
vastgelegd. Rovenius wil in de moeilijke kerkelijke situatie waarin de kerk van
Nederland verkeert in de zeventiende eeuw uitdrukkelijk de band met het
centrum van het katholieke geloof tot uitdrukking zien gebracht in de liturgische
vormgeving. De Romeinse liturgieviering is voor hem uitdrukking van katholiek
zijn. Hier ligt de principiële keuze van Rovenius voor de Romeinse liturgie. Hij
wil katholiek zijn en dit kan volgens hem alleen tot uitdrukking worden ge223

bracht door het volgen van de Romeinse liturgie. Deze keuze van Rovenius voor
het Romeinse liturgische model ligt geheel in de lijn van zijn pastorale werk in
de eerste helft van de zestiende eeuw. Vanaf zijn werken als priester in het
Oosten van de Republiek en later als apostolisch vicaris streeft hij naar een
strikte discipline onder de geestelijkheid. In de beginperiode van zijn apostolisch
werk moest hij optomen tegen vele misstanden onder de geestelijkheid die nog
leefden volgens de gebruikelijke levenswijze van de priesters van voor Trente.
Gaandeweg de geschiedenis kon hij meer en meer beschikken over goed
gevormde priesters die opgeleid waren in de nieuwe theologische seminaria van
na Trente. Dit vechten voor een strikte discipline onder de geestelijkheid heeft
ook de kleur bepaald van zijn discussies met de reguliere geestelijken omtrent
de juiste omschrijving van zijn volmachten. In zijn tractaat 'De missionibus'
wijst Rovenius op de noodzaak dat zowel de reguliere als seculiere geestelijk
heid dient uit te munten in gehechtheid aan het Romeinse gezag.77 Voor beiden
geldt dat de kerk van Rome hoofd en leermeesteres is van alle kerken. In de
controverse met de andersdenkenden houdt hij de priesters dan ook voor dat
men de beste katholieken krijgt door nauwkeurig de discipline en de gebruiken
van deze kerk van Rome na te leven.78 Deze trouw aan de gebruiken van de
kerk van Rome betekenden voor hem dan ook dat op liturgisch gebied de
priesters werkzaam in de missie getrouw de gebruiken en rituelen van de
Romeinse liturgie dienden te volgen.
Daarmede is hij niet de eerste Nederlandse bisschop die deze keuze voor de
Romeinse liturgie maakt. In 1617 bepaalt de 5de bisschop van Den Bosch,
Nicolaas Zoes, dat voortaan voor het Bossche diocees ook de Romeinse liturgie
van het Rituale Romanum verplichtend is. En voor Zoes gelden dezelfde
argumenten als voor Rovenius in 1622. Ook in Den Bosch wil men uitdrukkelijk
door middel van de liturgische praxis tot uitdrukking brengen dat men aanhan
ger is van het ware geloof. En dit ware geloof vindt zijn liturgische vormgeving
in de liturgie van Rome. Dit wijst erop dat in die streken waar men in hevig
conflict is met een protestantse meerderheid men de eenheid van het ware geloof
zoekt bij het centrum van het ware geloof: Rome. De grote broer van het ware
geloof, of in de woorden van Rovenius het hoofd en de leermeesteres van alle
andere kerken - "omnium al i arum caput ас magistra" - is de maatstaf die
bepaalt of men staat in het ware geloof. Op het einde van het decreet trekt
Rovenius dan ook krachtig zijn conclusie: in de bediening van de sacramenten
zal geen ander rituale gebruik worden dan het Romeinse waardoor wij door
drenkt worden van het katholieke geloof- "a qua fide Catholica imbuti sumus".
Het 2de gedeelte van het decreet van Rovenius heeft betrekking op het Rituale
Contractum, de samenvatting van het grote Rituale Romanum. Voor het gemak

77 W.S L. Knuif - J de Jong, Philippus Rovenius. pag 163-164
78 W.S L. Knuif- J de Jong, Philippus Rovenius. pag 165
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van de priesters, т.п. vanwege de grote omvang van het Rituale Romanum, en
vanwege het gevaar dit officiële boek op de missiereizen mee te voeren, heeft
hij een compendium laten samenstellen, met daarin alle rituelen maar met
inkorting van de lange pastorale inleiding: "..servantes per omnia verbis et
ceremoniis ülic praescnptis, demptis duntaxat prolixioribus instructionibus". Of
deze laatste omschrijving van Rovenius van het Rituale Contractum juist is kan
nu met argumenten betwijfeld worden. In de voorgaande hoofdstukken is telkens
aangegeven waar het Rituale Contractum in de rituele vormgeving afwijkt van
het Rituale Romanum. Dit geeft voldoende grond voor de stelling dat daar waar
de uitvoering van de Romeinse liturgie in conflict komt met de maatschappelijke
situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden, men noodgedwongen
aanpassingen heeft ingevoerd in het ritueel zelf. Het grondmodel voor de
doopliturgie van het Rituale Contractum is eerder een viering buiten een
kerkgebouw, dan in een kerk met doopkapel. Er wordt niet gesproken over
lokale verplaatsingen, het heilig putje wordt verzwegen. Bovendien rekent men
bij de peter en meter er niet meer op dat zij het sacrament van het vormsel
hebben ontvangen. De kerk van de Hollandse Zending is wel eens getypeerd als
de kerk van de zes sacramenten. Het merendeel van de gelovigen was niet in de
gelegenheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen. Pas de internuntius
Ignazio Busca ondernam tussen 1778 en 1783 verschillende pastorale reizen
naar het gebied van de Hollandse Zending. Voor de toediening van het sacrament van het vormsel zocht hij het liefst gelegenheden buiten het Staatsgebied.
In Huissen, vallend onder Pruisisch gebied, werden in 1780 in een tijdsbestek
van zes dagen 23.689 katholieken door hem gevormd79. In de eerste helft van
de negentiende eeuw is deze taak met veel inzet en toewijding overgenomen
door de Nederlandse wijbisschop Comelis baron van Wijckersloot. Wat geldt
voor de doopliturgie van het Rituale Contractum geldt evenzeer voor de huwelijks en begrafenisliturgie. Ook daar zijn aanpassingen aangebracht t.o.v. het
Romeinse model vanwege het feit dat het onmogelijk was het Romeinse model
in de Nederlandse situatie te praktizeren.
Dit argument voor de aanpassingen in het Rituale Contractum kan nog versterkt
worden door de liturgie van de boeteviering, de biecht, volgens het Rituale
Contractum. Ook voor dat ritueel geldt dat het grondmodel van de viering
afkomstig is uit het Rituale Romanum. In het voorgaande is hiervan geen aparte
analyse gegeven, en wel om de eenvoudige reden dat het ritueel van de boeteviering in het Nederlandse Rituale Contractum werkelijk ad litteram gelijkluidend is aan het ritueel van het Rituale Romanum. Waarom het Rituale
Contractum hier geen aanpassingen aanbrengt heeft alles te maken met de

79 Zie A.H.M, van Schaik, De Noord-Nederlandse kerk. pag. 19-20.
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geschiedenis van de boeteliturgie80. Deze viering heeft zich ontwikkeld van
openbare boete voor publieke zondaars tot de privébiecht. Het ritueel van de
biecht was dus al in het Romeinse Rituale volledig geprivatiseerd, onttrokken
aan iedere openbare, maatschappelijke herkenbaarheid. Het Rituale Contractum
volstaat dan ook terecht met het volledig overnemen van het Romeinse biechtritueel omdat dit Romeinse biechtntueel werkelijk op geen enkel moment in
conflict kan komen met de maatschappelijke situatie van de katholieken in de
Noordelijke Nederlanden.
Het feit dat Rovenius in 1622 een compendium laat samenstellen voor de
missionarissen op hun rondreizen, en wel precies om de redenen hier genoemd,
is niet uniek in de liturgiegeschiedenis. Bij de beschrijving van de ritualia van
het diocees Keulen81 hebben we gezien dat daar om precies dezelfde redenen
een compendium is gemaakt van het grote Pastorale van Keulen. Ook dat
Compendium was bestemd voor priesters die gedwongen waren te reizen naar
verafgelegen en gevaarlijke plaatsen.

6.4 Het herstel van de hiërarchie in 1853 en de eerste
ritualia voor de nieuwe diocesen
Vanaf de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden komt er een proces op
gang dat gericht is op een herstel van de hiërarchie in deze gebieden. Het is een
zeer moeizaam proces geweest. De kerkelijke verhoudingen vanaf de zeventiende eeuw hadden een groot wantrouwen gewekt t.a.v. de wenselijkheid en
haalbaarheid van een katholieke hiërarchie in Nederland. Bovendien waren de
gesprakspartners van katholieke zijde allerminst eensgezind in hun adviezen aan
de regering en in de gewenste indeling van de bisdommen.82 Uiteindelijk heeft
deze moeizame weg van overleg dan toch geleid tot het herstel van de hiërarchie per breve "Ex qua die" van Pius IX (gedateerd 4 maart 1853).
Op liturgisch terrein heeft de periode voorafgaande aan het herstel van de
hiërarchie slechts twee officiële uitgaven gekend. In 1839 wordt door de
apostolisch vicaris Antonucci een regeling getroffen voor een uniforme begra-

80 Voor de geschiedenis van het sacrament van de boete zie:
C.Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l'Église ancienne.
C.Vogel, Le péecheur et la pénitence au moyen-âge.
P.M.Gy, La pénitence.
A.Verheul, Het sacrament van de verzoening.
81 Hoofdstuk I, par. 3: De regionale ritualia van Duitsland, in het bijzonder het rituale van Keulen, pag.
32-33.
82 Zie L.J.Rogier - N. de Rooy, In vrijheid herboren, pag. 74-100. Ook in L.J.Rogier, Katholieke
herleving, pag. 50-79.
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fenisliturgie83. Het tweede officiële liturgieboek in Nederland, verschenen vóór
het herstel van de hiërarchie, is een liturgisch manuale voor de priesters van het
bisdom Den Bosch, door H. den Dubbelden in 1849 gepubliceerd. De volledige
titel van dit manuale luidt: "Manuale continens ea quae Rituale Romanum
observanda praescribit in administratione quorundam SS. Sacramentorum,
maxime exuentium; ad usum cleri vicariatus Apostolici Buscoducensis de
mandato Illustrissimi ас Reverendissimi Domini Henrici den Dubbelden,
Episcopi Emausensis, Vicarii Buscoducensis editum, ex Typographia Apostolici
Buscoducensis in Instituto Surdo - Mutorum in Gestel St. Michaelis 1849".
Precies 8 jaar na de laatste editie van het Rituale Contractum verschijnt in
Nederland een officieel liturgieboek voor de priesters van het bisdom Den
Bosch, waarin afstand wordt genomen van de rituelen van het Rituale Contrac
tum. Met het verschijnen van dit liturgieboek is de rol van het Rituale Contrac
tum uitgespeeld.
Na het herstel van de hiërarchie wordt in 1859 door J.Zwijsen als bisschop van
Den Bosch het eerste in Nederland gedrukte Rituale Romanum gepubliceerd84.
Het is een volledige editie van het Rituale Romanum in de versie van Benedictus XIV (1752), met op het einde in een appendix slechts enkele eigen rituele
vormgevingen voor de graflegging en de huwelijksritus. Bovendien blijft voor
het diocees Den Bosch de zegening van het Machutusbrood behouden85. En dit
zijn dan de eigen trekken van de Nederlandse liturgie vanaf het herstel van de
hiërarchie. Voorbereid door de keuze van Rovenius in 1622 kiezen de bisschoppen van de nieuwe diocesen na 1853 unaniem voor het model van de Romeinse
liturgie.

83 Zie hoofdstuk IV, par. 4.3. pag. 149-150; par. 4.4, pag. 150-153.
84 Voor volledige titel zie pag. 171. voetnoot 22.
85 Zie pag. 126. voetnoot 201.

227

Nabeschouwing

Bij wijze van algemene conclusie volgt nu een nabeschouwing. In de Inleiding
is de lezer een richtingwijzer aangereikt die aangeeft wat hij in de studie
verwachten kan. Deze richtingwijzer kan nu bij wijze van conclusie nader
genuanceerd worden.
Aan de basis van deze studie stonden twee vragen. In hoeverre zijn de rituelen
van het Rituale Contractum een getrouwe copie van het Romeinse grondmodel?
En hoe verhoudt zich de beleidslijn van Rovenius in 1622 tot de liturgische
beleidslijnen in de omringende diocesen?
De analyse van de rituelen van het Rituale Contractum geeft duidelijk aan dat
op de eerste vraag een ontkennend antwoord moet volgen. De rituelen van het
Rituale Contractum zijn geen getrouwe copie van het Romeinse grondmodel,
maar een aanpassing van dit model aan de mogelijkheden van de katholieken in
de Noordelijke Nederlanden. Telkens wanneer het Romeinse model in conflict
komt met de maatschappelijke situatie van de katholieken in de Noordelijke
Nederlanden wordt dit model herschreven naar de mogelijkheden hier te lande.
Door de naden en plooien van het Nederlandse rituale is de invloed merkbaar
van de maatschappelijke situatie waarin de katholieken hier in deze periode
leefden.
Voor liturgiehistorici is dit geen nieuw gegeven. De hele geschiedenis van de
liturgie is getekend door een veelvuldig herschrijven van de erfenis uit het
verleden. Telkens wanneer de culturele situatie van de gemeente zich wijzigt
vraagt dit van het pastorale beleid van de kerk om een aanpassing van de
bestaande rituelen. Het is immers de gemeente die vanuit de eigen socioculturele situatie waarin zij leeft haar eigen liturgie gestalte geeft. Door heel de
geschiedenis heen heeft de kerk de telkens veranderende socio-culturele situatie
van de gelovigen in haar liturgisch beleid vertaald in een herschrijven van de
rituelen. De liturgiehistoricus J.A.Jungmann heeft deze wetmatigheid van de
liturgiegeschiedenis samengevat in zijn rede op het pastoraal-liturgisch congres
van Assisi (sept. 1956)1. De veelvormigheid van de liturgie overziende komt hij
tot de stelling dat het steeds de pastorale zorg van de kerk geweest is om in de
verschillende perioden van de geschiedenis en rekening houdend met de eigen

1

J.A.Jungmann, Seelsorge. Ook opgenomen ¡n: J.A.Jungmann, Liturgisches Erbe, pag. 479-494.
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situatie van de concrete gemeente de liturgie te herschrijven. In de liturgie
komen immers de gelovigen samen om als volk Gods te staan voor de troon van
de Heer en door de liturgie wordt dit volk Gods tot een bewust doorleefd
christendom gebracht2. De analyse van de rituelen van het Rituale Contractum
is een perfecte illustratie van deze wetmatigheid van de liturgiegeschiedenis. De
keuze van het Romeinse model door Rovenius komt in conflict met de socioculturele situatie van de katholieken in Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Onder druk van deze maatschappelijke situatie moest de liturgie
herschreven worden. Het is de eigen maatschappelijke situatie van de gemeente
die bepalend is voor het liturgisch beleid van de kerk. Deze les van de liturgiegeschiedenis, nog eens genuanceerd bevestigd vanuit het Rituale Contractum, is
evenzeer geldend voor elke gemeente, in welke tijd of socio-culturele situatie zij
zich ook bevindt. Het is de eigen culturele situatie van de gemeente die bepalend is voor de wijze waarop het erfgoed van de liturgische traditie vertaald
wordt in de concrete gestalten van haar liturgie3.
Het antwoord op de tweede vraag geeft aan dat Rovenius in 1622 een unieke
keuze maakt in vergelijking met de bisschoppen in de omringende diocesen. In
die gebieden wordt tot ver in de negentiende eeuw een eigen liturgische vormgeving bevorderd en volgehouden. Dit betekent dat Rovenius van Nederland een
Roomse enclave maakte, omringd door een veelheid van regionale liturgieën. De
motivering voor deze keuze is bij Rovenius duidelijk. Door het volgen van de
Romeinse liturgie worden de gelovigen doordrenkt van het katholieke geloof. En
precies dat laatste, de trouw van de gelovigen aan hun katholiekzijn, is voor
Rovenius de drijfveer geweest om zo uitdrukkelijk te kiezen voor de Romeinse
liturgie. Daarom ook legt hij in zijn richtlijnen aan de priesters in de Hollandse
Zending de nadruk op het trouw volgen van de Romeinse richtlijnen want alleen
zo vormt men de beste katholieken. Dat betekende dat de katholieken in
Nederland ruim 2 г eeuw eerder dan de omnngende gebieden in hun liturgie op
Rome gericht waren. En dat geeft te denken. Heeft de keuze van Rovenius in
1622 niet zodanig de mentaliteit van de katholieken hier in Nederland bepaald

2

3

Jungmann, Liturgisches Erbe, pag 484 "Die Liturgie wollte /u allen Zeiten die Glaubigen zusammenluhren, damit sie als Kirche, als Volk Gottes vor Gott stehen konnten Aber die Liturgie wollte
weiterfuhren, sie wollte die Glaubigen zu bewußten Christentum fuhren"
Het probleem van de inculturatie van de liturgie heeft zich voor het huidige liturgische beleid in de
periode na vaticanum II in alle hevigheid gesteld Voor enige principiële standpunten in dit actuele
probleem zie
A J Chupungco, Cultural adaptation
A J Chupungco, Liturgies of the future (Zie de zeer knlische recensie van A Nocent in Ecclesia
Orans 6 (1989) pag 349-354)
L'inculturation
H В Meyer, Zur Frage der Inkulturation
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zodat hun blikrichting nadien steeds richting Rome gekeerd bleef? De resultaten
van deze studie zijn de aanleiding om deze suggestie voor verder onderzoek te
formuleren. Mocht deze suggestie op waarheid berusten, dan heeft Rovenius in
1622 wel een zeer zware beslissing genomen, die diepe sporen heeft nagelaten
in de mentaliteit van de katholieken in Nederland. En ook dit kan een les zijn
voor het liturgische beleid hier in Nederland. Een bijna 4 eeuwen ingegroeide
mentaliteit vraagt van het liturgische beleid een voorzichtige heroriëntatie. En
wellicht zal het wel één of twee generaties duren vooraleer het Nederlandse
katholicisme bevrijd is van het bloedkenmerk dat zij heeft overgeërfd van haar
directe voorouders.
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Samenvatting
De Katholieke liturgie in de
Noordelijke Nederlanden
in de zeventiende en achttiende eeuw
De katholieken in de Noordelijke Nederlanden waren vanaf de zeventiende eeuw
gedwongen hun liturgie te vieren in de beslotenheid van een streng beschermde
ruimte. Niet zelden leidde het bekendworden van een katholieke viering tot
grote onrust in de samenleving. Toch hebben de katholieken in deze voor hen
bijzondere maatschappelijke omstandigheden hun liturgie gevierd. De centrale
vraag in deze studie luidt dan: hoe hebben de katholieken in de zeventiende en
achttiende eeuw hier in de Noordelijke Nederlanden hun liturgie gevierd?
Het antwoord op deze vraag wordt gezocht in het door Ph. Rovenius voor de
missionarissen in de Hollandse Zending goedgekeurde: Rituale Romanum Contractum et Abbreviatum in usum Sacerdotum qui ad remota et periculosa loca
subinde coguntur excurrere. De titel geeft al aan dat dit een aanpassing is van
de rituelen van het officiële Rituale Romanum uit 1614. Dat Romeinse rituale
gaat van de vooronderstelling uit dat er door de samenleving geen enkele belemmering wordt opgelegd aan katholieken in de uitvoering van de rituelen. En hier
ligt het conflict tussen het Rituale Romanum van 1614 en de maatschappelijke
context van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. De voorkeur van Ph.
Rovenius in 1622 gaat voor de Nederlanden duidelijk uit naar de Romeinse liturgie, want door het volgen van de Romeinse liturgie worden de gelovigen doordrenkt van het ware, lees katholieke geloof. Aldus de motivatie van Rovenius zelf
in zijn keuze voor de Romeinse liturgie. De maatschappelijke situatie laat niet
toe dat de katholieken de Romeinse rituelen onverkort en ongewijzigd volgen.
In het voor de missionarissen bestemde Rituale Contractum worden de naar de
Nederlandse situatie toegesneden Romeinse rituelen weergegeven. Onderzocht
wordt hoe de liturgie van de kinderdoop, de ziekencommunie, het ziekenbezoek,
de ziekenzalving, de stervensbegeleiding, de uitvaartliturgie en de huwelijksliturgie uit het Rituale Contractum aanpassingen zijn van de officiële Romeinse
liturgie. Telkens blijkt dat in al deze rituelen men gezocht heeft naar aanpassingen
om naar de mogelijkheden die de katholieken in deze periode nog hadden toch
zo dicht mogelijk het ideaal van de Romeinse liturgie te benaderen. Voor alle
rituelen geldt dat de invloed van de socio-kulturele situatie van de zeventiende
en achttiende eeuw doorsijpelt door de naden en plooien van het ritueel.
In de studie komt nog een tweede thema aan de orde. Ph. Rovenius kiest in
1622 duidelijk als beleidslijn voor de Noordelijke Nederlanden voor de Romeinse liturgie. Is dit nu ook de beleidslijn van zijn collega's bisschoppen ten zuiden
en ten oosten van de Republiek? In de studie wordt aangegeven dat deze vraag
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ontkennend moet worden beantwoord. De bisschoppen ten zuiden en ten oosten
van de Republiek hebben tot ver in de negentiende eeuw een eigen regionale
liturgie bevorderd. In deze regionale liturgieën treffen we niet alleen enkele
kenmerken aan die we zouden kunnen typeren als de couleur locale van Mechelen of Keulen, maar tot in de structuur van de rituelen onderscheiden zich de
regionale liturgieën van elkaar en van de Romeinse liturgie. Bij het commentaar
op de rituelen uit het Rituale Contractum wordt telkens aangegeven waar de
regionale liturgieën ten zuiden en ten oosten van de Republiek afwijken van de
situatie in Nederland. Dit betekent in concreto dat Ph. Rovenius al in 1622
uitdrukkelijk kiest voor de Romeinse liturgie. Hoewel dit ideaal niet haalbaar
was en door de druk van de maatschappelijke situatie er noodgedwongen
aanpassingen moesten worden ingevoerd, het ideaal blijft toch om het Romeinse
ideaal zo dicht mogelijk te benaderen. In vergelijking met de omringende
diocesen leven de katholieken in de Noordelijke Nederlanden wat de liturgie
betreft vanaf 1622 in een Romeinse enclave omringd door veelkleurig geschakeerde regionale liturgieën. Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw gaat
men ook in de omringende diocesen over tot de Romeinse liturgie van het
Rituale Romanum. De katholieken in de Noordelijke Nederlanden hebben dus
ruim 2,/4 eeuw eerder dan de omringende diocesen hun liturgieviering gehouden
volgens het Romeinse model.
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Summary
The Catholic liturgy in the Northern Netherlands
in the seventeenth and eighteenth century

From the seventeenth century on the Catholics in the Northern Netherlands were
forced to observe their liturgy in the privacy of a closely protected area. Not
infrequently word of a Catholic celebration led to unrest in society. Nevertheless, the Catholics observed their liturgy in these exceptional social circumstances. The main question in this study therefore is: how did the Catholics
observe their liturgy in the Northern Netherlands in the seventeenth and eighteenth century?
The answer to this question is to be sought in the document approved by Ph.
Rovenius for missionaries of the Hollandse Zending (Dutch Mission): Rituale
Romanum Contractum et Abbreviatum in usum Sacerdotum qui ad remota et
peroculosa loca subinde coguntur excuirere. The title already implies that this is
an adaptation of the rituals of the official Rituale Romanum from 1614. The
Roman ritual bases itself on the assumption, that no impediment whatsoever is
placed in the way of the Catholics by society, in the execution of the rituals.
And it is here that the conflict lies between the Rituale Romanum of 1614 and
the social context of the Catholics in the Northern Netherlands. Ph. Rovenius'
preference for the Netherlands is clearly centered on Roman liturgy, because
through following the Roman liturgy the believers are imbued of the true, read
Catholic, religion. Thus is the motivation of Rovenius himself regarding his
choice of Roman liturgy. The social situation did not allow Catholics to follow
the unabridged and unaltered Roman rituals. In the Rituale Contractum intended
for the missionaries, the Roman rituals as adapted for the Dutch situation are
given. What is researched, is how the liturgy of child baptism, Communion for
the ill, calls on the ill, extreme unction, terminal care, funeral liturgy and
marriage liturgy are adaptations of the official Roman liturgy. Again and again
it appears that in all these rituals people have sought for possibilities, which the
Catholics of this period still had, to approximate as closely as they could the
ideal of Roman liturgy. What counts for all rituals is that the influence of the
socio-cultural situation of the seventeenth and eighteenth century seeps in
through the seams and pleats of the ritual.
A second theme also comes under discussion in the study. Ph. Rovenius clearly
makes a choice for Roman liturgy as the line of policy for the Northern Netherlands in 1622. The question is, is this also the line of policy for his fellow
bishops to the south and east of the Republic? The study shows that the answer
is negative. The bishops to the south and east of the Republic promoted a
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regional liturgy of their own far into the nineteenth century. In the regional
liturgies we not only find characteristics, which could be typified as the local
colour of Mechelen and Cologne, but also that the regional liturgies distinguish
themselves from each other and from the Roman liturgy by their very structure.
In commenting upon the rituals from the Rituale Contractum we continually
indicate where the regional liturgies to the south and east of the Republic
deviate from the situation in the Netherlands. Concretely, this means that
already in 1622 Ph. Rovenius expressly chose for the Roman liturgy. Though
this ideal could not be achieved and adaptations had to be made, because of the
pressure of the social situation, the ideal remained to approximate the Roman
ideal as closely as possible. In comparison with the surrounding dioceses, the
Catholics of the Northern Netherlands lived in a Roman enclave regarding
liturgy from 1622 on, surrounded by multi-coloured variegated regional liturgies.
It is only from the middle of the nineteenth century that the surrounding
dioceses also returned to the Roman liturgy of the Rituale Romanum. The
Catholics in the Northern Netherlands therefore maintained their observation of
liturgy according to the Roman model more than two and a half centuries
earlier.
(vertaling S. Ralston)
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Stellingen bij de dissertatie van F.X. Spiertz: De katholieke Liturgie in de Noordelijke
Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw.
1.
Het ideale liturgische model dat men voorstaat zal altijd schipbreuk leiden wanneer het geen
rekening houdt met de socio-kulturele situatie van de concrete gemeente.
2.
De stelling van Th. Klauser dat de liturgie van na-Trente gekarakteriseerd moet worden als
"Die Periode der ehernen Einheitsliturgie" is, gezien de pluriformiteit van de regionale
liturgieën in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw volstrekt onhoudbaar. (Th.
Klauser, Kleine abendländische Liturgiegeschichte, Bonn 1965, pag. 117 e.V.; engelse
vertaling: Th. Klauser, A short history of the western liturgy, Oxford 1979, pag. 117 e.V.).
3.
De keuze van Ph. Rovenius in 1622 voor het Romeinse model van liturgievieren betekende
voor de Noordelijke Nederlanden dat het een Romeinse enclave werd omgeven door een
veelkleurig landschap van regionale liturgieën.
4.
De achterstelling van katholieken in de Noordelijke Nederlanden vanaf de tweede helft van
de zestiende eeuw heeft hen er niet van weerhouden om in de naamgeving van de kinderen
duidelijk aan te geven dat zij behoorden tot de belijders van het ware geloof.
5.
De waarschuwing van het Romeinse rituale en van het Nederlandse Rituale Contractum om
jonge kinderen niet aan een voedster van een andere geloofsgezindte dan de katholieke toe te
vertrouwen kan alleen goed beoordeeld worden wanneer eerst een studie gemaakt wordt van
de functie en de duur van het voedsterschap in de zeventiende en achttiende eeuw.
6.
De aanwijzing van het Romeinse rituale en van het Nederlandse Rituale Contractum dat de
huwelijksliturgie slechts een mogelijk model is van de allernoodzakelijkste kemritus is in de
Noordelijke Nederlanden vanaf 1622 tot aan de vernieuwde huwelijksliturgie van 1957 nooit
begrepen.
7.
Het onderhouden van een volkstuin is één van de noodzakelijke voorwaarden voor een
vaktheoloog: daar leert hij/zij dat het concrete leven begint onder de voetzolen.

