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WOORD VOORAF 

Het komt niet dagelijks voor dat iemand op 72-jarigc leeftijd door de 
verdediging van een proefschrift zijn universitaire studie afsluit. Daarom 
lijkt het mij niet ondienstig aan te geven, hoe ik - zo laat nog - tot het 
schrijven van dit werk gekomen ben. 

In februari 1948 legde ik aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam het doctoraal examen in de Franse taal- en letterkunde af, 
met als bijvakken Italiaans en paleografie. Na enig zoeken en tasten heb 
ik toen, op aanraden van mijn oud-lector in de kerkgeschiedenis, 
Pontianus Polman O.F.M., het plan opgevat mijn studie afte sluiten 
met een proefschrift over de invloed van Antoine Amauld op de 
katholieke Kerk in de Nederlanden. Daar de toenmalige Amsterdamse 
hoogleraar in de Franse letterkunde, J. B. Tielrooy, zich niet competent 
achtte een dergelijke studie als promotor te begeleiden, wendde ik mij 
tot L. J. Rogier, hoogleraar in de vaderlandse en algemene geschiedenis 
der nieuwere tijden te Nijmegen (1947-1965), die zich gaame bereid 
verklaarde mettertijd als promotor op te treden. 

Drukke werkzaamheden op het gebied van het onderwijs verhinder
den mij echter de aangevatte studie voort te zetten. Toen ik in 1971 om 
gezondheidsredenen vervroegd pensioengerechtigd werd, kon ik mijn 
onderzoek weer opvatten. Niet lang daama echter werd ik erop attent 
gemaakt, dat Emile Jacques te Brussel reeds ver gevorderd was met een 
uitgebreide studie over Amauld, die de mijne wellicht overbodig zou 
maken. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De magistrale verhande
ling van Jacques, getiteld Les armées d'exil d'Antoine Amauld (1679-1694),1 

is in 1976 verschenen. 
Inmiddels was Rogier overleden. M. G. Spiertz, sinds 1971 hoogle

raar in de geschiedenis van het Nederlands katholicisme, wees mij op de 
mogelijkheid de genesis van en de verwikkelingen rond de publicatie 
van de Amor Poenitens van Johannes van Neercassel, apostolisch vicaris 
van de Noordelijke Nederlanden (1663-1668), te bestuderen en het 
resultaat van die studie eventueel als proefschrift aan te bieden. Directe 
aanleiding hiertoe was het votum dat de karmeliet Ludovicus Perez de 
Castro als deskundige, in opdracht van het H. Officie, ten behoeve van 
het onderzoek naar Neercassels Amor Poenitens, op 19 september 1685 
had uitgebracht. Mijn toekomstige promotor had dit stuk in handschrift 
aangetroffen in het archief van het Collegio Intemazionale S. Alberto 
van de paters karmelieten te Rome. Op zijn verzoek bezorgde ik een 

1 E Jacques, Les années d'exil d'Antoine Amauld (1679-1694), Leuven 1976. Dit werk is 
uitgegeven in de serie Btblwthèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, als fase 63 
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WOORD VOORAF 

transscriptie van dat stuk met verklarende noten ~ Tijdens dit werk rijpte 
bij mij het idee de hele problematiek rond de Amor Poetiitens te 
bestuderen 

Als Nederlander verkeerde ik in een uitzonderlijk gunstige positie 
om een dergelijke studie aan te vatten De uitgebreide briefwisseling van 
Ncercassel, waarop ik daarbij vooral zou moeten steunen, is namelijk 
bijna integraal in ons land aanwezig, en wel in de fondsen van de Oud-
Bisschoppchjkc Clcrczic en van Port-Royal, die zich bevinden m het 
Rijksarchief te Utrecht ' 

Die correspondentie stelde mij in staat het hele wordingsproces van 
de Amor Poemtens als het ware van dag tot dag te volgen Die veelheid 
van gegevens bracht echter wel de moeilijke opgave met zich ze tot hun 
recht te doen komen zonder mijn relaas te overladen met misschien wel 
interessante doch minder nuttige details 

Een stipendium van de Organisatie voor Z W O heeft mij vervol
gens in staat gesteld onderzoekingen te verrichten m het Archivio 
Segreto en de Biblioteca Apostolica van het Vaticaan, in de Biblioteca 
Vittorio Emmanuele en het archief van de Propaganda Fide te Rome, in 
de Biblioteca Fabroniana te Pistoia cn in het Archivio di Stato te Massa 
Carrara 

Bij de samenstelmg van deze studie had ik veel te danken aan de 
nuttige cn steeds deskundige kritiek cn adviezen van mijn vereerde 
medebroeder Lucianus Ccyssens O F M en aan de bereidwillige 
hulpvaardigheid van mijn studievriend Waker Gcurts O F M Ook ben 
ik veel dank verschuldigd aan de medewerkers van de vermelde 
bibliotheken en archieven, speciaal aan die van het Rijksarchief te 
Utrecht cn van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, wier hulpvaar
digheid, ook bij herhaalde verzoeken om inlichtingen, eerder scheen toe 
te nemen dan te verflauwen 

" Deze transscnptie opgenomen als nummer IV onder de Appendices van dit werk werd 
voor het eerst gepubliceerd als bijlage bij myn artikel L Amor Poettiuns de Ntercassd 
66-92 

* De uitgaande brieven van Necrcassel zijn in copie aanwezig, in de zogenaamde 
brievenboeken, de ingekomen brieven m origineel 
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INLEIDING 

In het begin van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw begon 
Johannes van Nccrcasscl,4 apostolisch vicaris van de Noordelijke 
Nederlanden, aan de samenstelling van de Amor Poenitens,'' welk bock hij 
in 1683 te Emmerik liet verschijnen en in 1685 nog eens in een ruim 
vermeerderde versie. Hij behandelde erin de thcone en de praktijk van 
het sacrament der Biecht. 

Heeft het zin een studie te wijden aan dit slechts bij enkele ingewijden 
bekende werk? Ik meen van wel. Immers de geschiedenis van een 
publicatie, die representatief mag worden geacht voor zijn tijd, kan die 
tijd nader belichten. Er is echter nog een ander argument om deze studie 
te rechtvaardigen, een dat ontleend is aan de moeilijk te doorgronden 
figuur van de auteur zelf. De wijze immers, waarop een bock tot stand is 
gekomen, kan ook nadere informatie verstrekken over de persoon en 
het karakter van de auteur, over zijn al of niet wetenschappelijke 
afhankelijkheid, over de hulp die hij van anderen ontvangen heeft. 
Daarom zegt Rogier: 

'Het behoeft geen betoog, dat een onderzoek naar de auteur 
Nccrcasscl had behoren vooraf te gaan aan het vaak zo scherp 
geformuleerde ongunstige oordeel over deze apostolisch vi
caris.'6 

De auteur en zijn levensomstandigheden 

Het is niet mijn bedoeling hier een uitgebreide biografie over Nccrcasscl 
te geven, doch slechts enkele, voor een beter begrip van deze studie, 
belangrijke facetten van zijn leven aan te stippen. Hierbij zullen vooral 
dejaren 1680-1686 belicht worden. 

Nccrcasscl werd geboren te Gorcum in 16267 uit een gegoede 
4 ïn navolging van Rogier en vele andere auteurs zal ik Johannes van Scercassci in het 

vervolg gemakshalve aanduiden met. Nccrcasscl 
3 De volledige titel luidt: Amor Poenitcns, sivc de divini arnons adpoemtenuam necessitate et recto 

dai'ium usu, libri duo, cum appendice in qua circa quorundam thcologoruni doctnnam de remissione 
peccatorum nonnullae dtfficultates proponuntur, et demoustratur seutentia Sancii Thomae Aqutna-
tis de Sacramento Iyocniteniiae Auetore Joanne Episcopo Castonensi, Embncae (Emmerik), 
apudjoanncm Arnoldi & Socios Anno MDCLXXXIII (2c editie 1(Ί85) 

6 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, II, 252 
7 De precieze geboortedatum van Neercassel is nog steeds niet onomstotelijk vastgesteld 

De opgaven variëren van 1623 tot 1626 H.F van Hcusscn in Batavia Sacra, II, 476, en 
Foppens in Bihliotheca Belgica, II, 701, noemen 1623 als zijn geboortejaar. Dat doet ook 
L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, II, 197 Louis Batterci in Mémoires 
domestiques, III, 209, en J Carreyre in DTC, XI, kol 58, noemen het jaar 1625. Volgens 
de nieuwste onderzoekingen schijnt hetjaar 1626 hetjuiste geboortejaar van Neercassel te 
zijn* M G. Spicrtz, 'Jeugd- en vormingsjaren, 169, n. 1. Ook F Cloyseault, Recueil des 
vies de quelques prêtres de l'Oratoire, HI, 58, geeft dit jaartal, evenals P. Bicaís, die in zijn 
Notice sur l'Oratoire de France, f 465 zegt 'né en 1626 à Gorkum', Bibl Nat Panjs, NAF 6653 
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INLEIDING 

burgerfamilic, temidden van een overwegend protestantse bevolking. 
Na te Sint Agatha (Cuyk) door de kruisheren in de humaniora te zijn 
onderricht en te Leuven filosofie te hebben gestudeerd, trad hij op 
negentienjarige leeftijd te Parijs in bij de congregatie van de oratonancn, 
en wel in 1645 Zijn theologische vorming ontving hij te Saumur 
(Mainc-ct-Loire) In 1652 werd hij priester gewijd, waarna hij enige tijd 
in het seminane Saint-Magloirc te Panjs verbleef en zich toelegde op de 
studie van de Vaders en de kerkgeschiedenis H Hier heeft hij ongetwij
feld Jean Morin leren kennen, de auteur van een belangrijke historische 
studie over het sacrament der Biecht 

Bij zijn opleiding in Frankrijk verkeerde Nccrcassel in een bevoor
rechte positie Hij bevond zich daar in een centrum van cultuur, 
wetenschap en spiritualiteit en ontving er uit de eerste hand kennis van 
de levende en actuele problemen. Vinccntius a Paulo leefde nog, de 
apostel van de naastenliefde en vriend van Francisais van Sales. 
Descartes had enige jaren tevoren zijn Discours de la méthode (1637) 
gepubliceerd Pascal zou zijn genie weldra geheel aan geestelijke zaken 
wijden Corneille had kort tevoren Polycucte (1643) geschreven en 
Antoine Amauld De la frequente Communion (1643) Lodewijk XIV was 
in 1643 op vijfjarige leeftijd zijn vader Lodewijk XIII opgevolgd onder 
het regentschap van zijn moeder Anne d'Autriche en werd in 1654 te 
Reims tot koning gezalfd. Bossuet, de grote kanselrcdenaar, werd in 
hetzelfde jaar als Nccrcassel priester gewijd (1652) Nccrcassel werd in 
dat jaar aangesteld tot docent in de theologie aan het seminane te 
Mechclcn. Smds 1653 was hij, tijdens het vicariaat van Jacobus de la 
Torre (1652-1661), werkzaam in de Hollandse Missie Daar werd hij in 
1662 coadjutor van de vicanus apostohcus Boudcwijn Cats, onder de 
titel van bisschop van Castone ι ρ ι , en in 1663 diens opvolger 

In het jaar 1670 gmg Nccrcassel naar Rome om verslag uit te brengen 

van de stand van zaken m zijn Missie-gebied en zich te verdedigen tegen 

verschillende aantijgingen van janscmstischc sympathieën en van afkeer 
van religieuzen Hij werd er zeer welwillend bejegend en tekende er het 
Formulier van Alexander VII betreffende de vijf proposities, die aan de 
Augustinus van Cornelius Janscnius9 werden toegeschreven. Nccrcassel 

" Ρ Cloyseault, Recueil des f!i< di tjuilqiies pritref de l'Oratom, Ш, 60 
9 Cornells Janszoon van Acquoy, Cornelius Janscnius genoemd, werd op 28 oktober 1585 

te Acquoy bij Leerdam geboren Na zijn studie te Utrecht en te Leuven ς ιης hij in 1609 
naar Parijs, waar hij vriendschap sloot met Jean Du сгціег de Hauranne, abbc de Saint-
Cyran, de latere geestelijk leider van Port-Royal des Champs In 1617 keerde hij terug 
naar Leuven waar hij werd aangesteld tot rector van het College Pulchcria ter opleiding 
van de Noord-Nederlandse clerus en in 1619 tot hoogleraar aan de universiteit aldaar In 
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onderhield nauwe relaties met Antoine Arnauld, Pasquier Quesnel, 
Gabriel Gerberon en andere vooraanstaande jansenisten. Hij stierf te 
Zwolle op 6 juni 1686.10 

Men kan zonder overdrijving zeggen, dat Nccrcassel een van de 
belangrijkste bestuurders van de Hollandse Missie is geweest. Hij leefde 
in een tijd, waarin bij de regenten van de Republiek het inzicht njpte, dat 
met dwang tegen het katholieke volksdeel weinig of niets te bereiken 
viel en dat met toeschietelijkheid en getolereerde wetsovertreding in elk 
geval geldelijk voordeel te behalen was." Nccrcassel zag er oplettend op 
toe, dat alles vermeden werd wat de protestanten kon ergeren, en dat de 
katholieken in zake vroomheid en strengheid van leven, niet voor hun 
protestantse medeburgers onderdeden.12 Hij spoorde zijn geloofsgeno
ten ook bij herhaling aan loyale gehoorzaamheid te betuigen aan de 
wereldlijke gezagsdragers.13 Nccrcassel genoot dan ook een grotere 
vrijheid van beweging dan zijn voorgangers.14 

Ook kerkrechtelijk gezien, verkeerde deze bisschop in een merk
waardige situatie. Als vicarius apostolicus was hij sterk afhankelijk van 
de kerkelijke autonteiten in Rome, veel meer dan de normale diocesane 
bisschoppen.15 In de katholieke landen werden deze laatsten in hun 
gerechtvaardigd streven naar nationale eigenheid veelal bijgestaan door 
de landsregering of zelfs gcruggesteund door concordaten. In het 
Noord-Nederlandse missiegebied was dit niet het geval. En de 
Romeinse Curie maakte maar al te graag gebruik van die ongunstige 
situatie om de bevoogding te versterken. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers en zijn opvolger, ontving Nccrcassel ook niet de titel van 

1636 werd hij bisschop van leper, waar hij reeds op 6 mei 1638 stierf als slachtoffer van de 
pest Zijn hoofdwerk is AugusUnus seu doctrina S Augtistim de humattae naturae sanitate, 
aegrtludme, medicina adversas Pelagianos el Masstlienses, in drie omvangrijke delen Hij had 
er twintig jaar aan gewerkt en het verscheen in 1640, dus twee jaar na zijn dood Op zijn 
sterfbed onderwierp Jansenlus zijn werk aan het oordeel van de H Stoel ziejansenius' 
testament, opgesteld op de dag van zijn sterven, 6 mei 1638, en afgedrukt voorin zijn 
werk Augustinus Vgl ook DTC, VIII, kol 319-330, en LTK, V, kol 869-870 

1 0 Behalve de in noot 7 vermelde auteurs, kan men ook consulteren С Ρ Voorvelt, 'Jean de 
Necrcassel', DS, XI, kol. 83-86. Idem, 'L'cvêquc Jean de Neercassel', in Chroniques de 
Port-Royal, 151-160. 

" M G Spiertz, 'Godsdienstig leven', 357. 
12 M G Spiertz, ibidem, 353 
13 Vgl. o a. de brief van Neercassel aan Johannes Hooft, pastoor te 's-Gravenhagc, van 2 

maart 1668 (OBC 600) 'Jae dat, gelijk bhjekt uyt Paulo ad suos discípulos Timothcum et 
Titum, de bisschoppen bcsonderlijk competeert te sorgen door vermaningen, bidden en 
smeeken, dat den Magistraet ge-eert werde en gerespecteert.' 

u M G Spiertz, L'Eglise catholique, 99 
15 M G Spiertz, ibidem, vooral hoofdstuk IV, getiteld La réduction des pouvoirs du vicaire 

apostolique Jean van Neercassel, 65-85 
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aartsbisschop, al was het dan slechts ш partibus iiifideliwn, maar van 
bisschop, en wel van Castone in Macedonie i.p i. 

De religieuzen, die door hun internationale oriëntatie het ccntralisc-
rend streven van Rome begunstigden, maakten van die omstandigheden 
gebruik om hun cxcmptic en hun privileges te benadrukken en uit te 
buiten, soms tegen de bepalingen van de bisschop in. Deze houding gaf 
aanleiding tot spanningen tussen Nccrcassel en de religieuzen, temeer 
daar de rechtsmacht van de vicari! apostolici nog niet vast omlijnd was 
en bijgevolg dikwijls aangevochten werd. 

Die slecht omlijnde rechtspraak was ook de oorzaak van Nccrcassels 
conflict met enkele katholieke edelen, die vasthielden aan een verouderd 
patronaatsrecht16 en daarin soms gestijfd werden door religieuzen die 
zodoende, achter de rug van de apostolisch vicaris om, vaste voet in de 
Missie probeerden te knjgcn. Het kerkrechtelijk conflict van de bisschop 
met de abdis van Eltcn,l7 die zich op haar cxcmptic beriep, was eveneens 
te wijten aan de onduidelijke rechtsmacht van Nccrcassel. De abdij te 
Eken was bestemd voor adellijke kanunnikessen van de H. Augustinus. 
Aan de abdij was een college van kanunniken verbonden. Beide groepen 
benepen zich op hun cxcmptic om te voorkomen, dat zij door 
Nccrcassel gevisiteerd zouden worden. Bovendien, zo beweerden zij, 
behoorde het district Eltcn tot het bisdom Keulen en niet tot het 
voormalige aartsbisdom Utrecht. Nccrcassel bestreed beide zienswijzen 
en verzocht de Propaganda om een beslissing ж In 1673 kreeg de abdij 
uiteindelijk cxcmptic toegewezen door Rome. Het betreffende 
Romeinse document vertoonde volgens Nccrcassel in de vorm veel 
defecten tengevolge van de slinkse manier waarop men het had weten te 
verkrijgen.19 In 1683 deed Nccrcassel nogmaals een poging om van 
Rome te verkrijgen, dat de abdij te Eltcn onder toezicht van de vicanus 
apostohcus werd gesteld. De nuntius, op wie de visitaticplicht nu rustte, 
maakte daar blijkbaar geen haast mee. Nccrcassel echter was van 
mening, dat een visitatie hard nodig was.2" De bisschop heeft zijn doel 
niet kunnen bereiken. 

"' Patrotujtsrecht is het recht dat een adellijk itithter van een kerk bezat om een pastoor aan 
te wijzen Dit recht was overerfehjk 

1 7 De abdij te hiten werd opgericht in 9M voor adtlhjke dames Het laagste blazoen dat 
toegestaan werd was dat van gravin De abdij werd opgcliivcn in IHII Vgl noot 20 

1 4 Dat verzoek van Ncercasscl was vervat in zijn missie-verslag van 30 juli 1666. dat is 
uitgegeven door Gisbert Brom m . 4 4 1 ' ІН(І8У0) 226-231, zie 229 

" Missie-verslag van Nccrcassel van 31 maart lfi76, G Brom 2Н2-21Л, zie 290-291 
211 Nccrcassel aan kardinaal Colonna 26 12 1683, gedeeltelijk gedrukt in R U Post, 

ReiurifiM ЛГОШІІ/І, Il 7:î3-7S4 В Vollmer, ' D R bxeintion des Ucuhsstittes hiten' in 
/ішм/сн i/o Ііыоіыііеп I ('rum tur dm \uderrliem, 120(1932), 49-69 
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Terwijl Nccrcasscl bezig was met de redactie van de tweede editie 
van de Amor Poenitem, werd op 18 oktober 1685 in Frankrijk het Edict 
van Nantes herroepen. Dit bracht met zich een meedogenloze vervol
ging van de calvinisten in Frankrijk, die haar terugslag had op de situatie 
van de katholieken m de Noordelijke Nederlanden. Als tegenmaatregel 
werden hier en daar de vrijheidsbeperkingen van de katholieken 
verscherpt. Er dreigde zelfs een uitdrijving van de buitenlandse 
religieuze missionanssen. In samenwerking met de keizerlijke gezant 
Kramprich21 heeft Neercasscl dit kunnen voorkomen. Dit belette echter 
de tegenstanders van de bisschop niet om, als onderdeel van hun actie 
tegen de Amor Poeiiiteus, het gerucht te verspreiden, dat Neercasscl 
samenspande met de landsregcring om zich van een deel der religieuze 
missionarissen te ontdoen. De bisschop kon die laster gemakkelijk 
logenstraffen.22 

Ook aan de rel rond Thcodorus Romijn lag laster ten grondslag. 
Deze seculier, op 29 september 1732 te Haarlem gestorven,23 was als 
priester werkzaam in de Missie, onder meer als pastoor te Limmcn. Hij 
had enkele theses verdedigd, waarin de H. Stoel oneerbiedig bejegend 
was. Het gerucht ging, dat Nccrcasscl in 1684 van plan was hem tot zijn 
secretaris te benoemen. Kardinaal Aldcrano Cibo, staatssecretaris onder 
paus Innoccntius XI, sprak daarover met de paus. Deze stemde erin toe, 
dat men aan Nccrcasscl schreef genoemde Thcodorus Romijn niet tot 
secretaris te nemen. Kardinaal Cibo schreef over dit geval aan zijn broer 
Odoardo Cibo, de secretaris van de Propaganda Fide, waaronder de 
Noord-Nederlandse Missie ressorteerde. Eigener beweging stuurde 
deze namens de paus aan Nccrcasscl een brief met de opdracht Romijn 
als zijn secretaris te ontslaan. Toen Casoni dit aan de paus mededeelde, 
was de opperherder uiterst verontwaardigd en verklaarde hij nooit een 
dergelijk bevel gegeven te hebben. Gevolg van een en ander was: 
geduchte berisping voor Odoardo Cibo, beschaming van kardinaal 
Cibo, goede nota voor Neercasscl,24 die overigens nooit de bedoeling 
had gehad Romijn, die hij amper kende, tot zijn secretaris te be
noemen.1 ' 

" Daniel Johann Kramprich, afkomstig uit Tncr, was licentiaat m het recht en begon zijn 
diplomatieke carrière als secretaris van baron van Goes in Denemarken In 1667 werd hij 
diplomatiek resident en later gezant van keizer Leopold I bij de Verenigde Provinciën, 
Vaclav Cihák, ¿.o Ihovmccs-l'mes cl la Cour Impcruile, 1667-1672 

22 Ncercassel aan kardinaal Carpegna, OH 02 1686, ook in ASV, FFC, 24, f. ЭВ'-ЗОб' 
2 3 AM'. 1(1874). 312 
2' Du Vauccl aan Ncercassel, 20.01.1685. O B C 593. f 4882М883Г 

'^ Ncercassel aan de internuntius l añara , 05 12 1684. in R U Post, Roiiwmse Bromieii, II, 
772 ν 
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Er speelde in die jaren nog een andere kwestie waarin Nccrcasscl, 
zijns ondanks, werd betrokken, te weten het Gallicanisme. Een 
Romeinse vriend van de bisschop, Lorenzo Casoni,26 die als naaste 
medewerker van paus Innoccntius XI een belangrijke plaats bekleedde in 
het centrum van de wereldkerk, was uiteraard fel gekant tegen de 
besluiten van de Assemblée du Clergé de France van 1682, welke in haar IV 
Articles de leer van het Gallicanisme een juridische en dogmatische 
grondslag trachtten te geven en de macht van de H. Stoel in zijn ogen te 
veel afbreuk deden. Casoni had tevergeefs geprobeerd de universiteit 
van Leuven er toe te brengen de IV Articles openlijk te veroordelen. Nu 
probeerde hij, te zamen met de internuntius te Brussel Sebastiano 
Antonio Tañara, Nccrcasscl als tegenstander van het Gallicanisme te 
winnen door hem te verzoeken een oordeel te geven over het werk van 
Antoine Charlas De libertatibus Ecclesiae GalUcanae (1684), waarin het 
Gallicanisme werd bestreden. Nccrcasscl voelde zich zeer in verlegen
heid gebracht met dat verzoek. Gezien zijn al te grote afhankelijkheid 
van de Romeinse curie en zijn vorming in Frankrijk, zal hij het in zijn 
hart wellicht eens zijn geweest met zijn Leuvense vrienden en met 
Arnauld en de Pontchâtcau, die een correctief op de centraliserende 
krachten van Rome alleen maar konden toejuichen. Hij kon en wilde dat 
echter niet kenbaar maken aan de Romeinse instanties, die hem zo 
domineerden. Van de andere kant wilde hij deze ook niet naar de mond 
praten om zijn protestantse landgenoten, die Rome alleen maar zagen als 
een centrum van intrige en machtswellust, niet te ergeren. Hij voelde 
zich bovendien niet voldoende competent om een oordcel over dat werk 
te geven. Daar kwam nog bij dat drukke ambtsbezigheden, zo schreef 
hij aan Du Vaucel, hem niet toelieten het werk rustig te lezen.27 

In deze impasse nep de bisschop de raad in van Qucsncl en 
Amauld.28 Toen hij twee maanden later nog steeds geen gevolg had 

26 Lorenzo Casoni werd geboren op 17 oktober 1645 te Sarzana Na enige tijd m dienst van 
kardinaal Bona te zijn geweest werd Casoni door zijn neef Favoriti, secretaris van 
Innoccntius XI, in 1677 aangewezen als medewerker van Luigi Bevilacqua, die de 
H. Stoel vertegenwoordigde bij de onderhandelingen voor de Vrede van Nijmegen 
(1678). Daar leerde hij Nccrcasscl kennen en waarderen Na de dood van Favoriti werd 
hij aangewezen als diens opvolger (16Я2) secretaris en vertrouwensman van Innoccntius 
XI. In 169() werd hij onder Alexander VIII nuntius te Napels, hetgeen een soort 
verbanning betekende Onder Clemens XI werd hij weer naar Rome geroepen en in 17()6 
tot het kardinalaat verheven Hij stierf te Rome op 19 november 1720. Casoni 
sympathiseerde met vooraanstaande jansenisten Hij was een trouw en behulpzaam 
vriend van Nccrcasscl Dizionario biografico degli Italiani, 21, 407^115. 

2 7 Nccrcasscl aan Du Vaucel, 21 09 1685, O B C 598, ook О В С 632 (autograaf) 
^ Neercassel aan Qucsncl. 14 09 16Я5. O B C 611 Nccrcasscl aan Amauld, 20.09 1685, 

O B C 611, gedrukt in ΟΛΑ, IV, 182 ν. 
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kunnen geven aan het verzoek van Casoni en de internuntius, schreef hij 
aan Du Vauccl. 

'Ik smeek God herhaaldelijk mij te doen weten wat en hoe ik 
moet schrijven over het bock, waarover mijn menmg wordt 
gevraagd.'29 

Bij schrijven van 19 mei 1686 verzocht Du Vauccl de bisschop om 
inlichtingen over de stand van zaken in deze penibele kwestie м Die 
bncf heeft Nccrcasscl niet meer bereikt Hij stierf enige weken later, 
zonder aan het verzoek van Casoni en Tañara te hebben voldaan. 

In Neercassels dagen werd niet alleen de tegenstelling tussen de 
Reformatie en de Kerk van Rome sterk geaccentueerd, maar werden 
ook in de 'roomse kerk' zelf, binnen of aan de rand van de orthodoxie, 
felle polemieken gevoerd. Molmisten en thomistcn bestreden elkaar op 
het stuk van de genadeleer. Met die controverse hing ten nauwste samen 
het meningsverschil tussen de voor- en tegenstanders van een strenge 
biechtpraktijk. Nccrcasscl stond midden in dat strijdgewoel en nam 
eraan deel uit overtuiging en uit roeping, meer als zielzorger dan als 
belezen theoloog Volgens zijn eigen zeggen had hij Janscnius' geschrif
ten, bij voorbeeld, nooit gelezen. Hoogstens had hij enkele passages uit 
de Augustmus ingezien, toen hij tijdens zijn priesteropleiding nog in 
Frankrijk verbleef.M Hij zou zich voorstander tonen van de smalle weg 
ten heil en zich beroepen op Evangelie en kerkelijke Traditie. Daarbij 
had hij de vaste wil geen duimbreed van de leer der Kerk afte wijken. 
En zijn plechtige verklaring van trouw en aanhankelijkheid aan de H. 
Stoel, verwoord in de brief die hij op 23 april 1686, kort voor zijn dood, 
aan kardinaal Altieri schreef, is kennelijk niet slechts als een stijlfiguur te 
beschouwen, maar is de oprecht gemeende verzekering van een eerlijk 
mens. 

'Als er iets in mijn geschriften staat dat de H Stoel met goed 
kan keuren, in het geloof, de gemeenschap en de gehoorzaam
heid waarvan ik wil leven en sterven, dan wens ik dat mij 
daarop gewezen wordt, zodat ik het kan verbeteren, daar ik 

29 Ncercassel aan Du Vauccl, 09 11 168S, O B C 598, ook O B C 623 (autograaf) 'Non cesso 
invocare coelestcm sapiemiam ut me doceat quid et quomodo me oportcat senbere de 
libro cuius ludicium a me postulatur ' 

10 Du Vajccl aan Ncercassel, 19 05 1686, O B C 593, f 4985r-4986" 
31 Nccrcasscl aan William Leslie, 15 04 1667, O B C 595 

William Leslie was een Schots priester, die in die tijd de belangen van de Schotse clerus en 
van die der Verenigde Provincies in Rome behartigde M G Spicrtz, LTçlise catholique, 
73 

9 



INLEIDING 

altijd wil doen wat iemand past die zich de toegewijde en 

gehoorzame zoon verklaart van de H Vader ' 1 2 

Toch suspendeerde het H Officie, zoals verder zal worden vermeld, zijn 

verhandeling over de Biecht 'doncc corngatur', zonder rekening te 

houden met de verzachtingen en correcties die de bisschop in de tweede 

editie had aangebracht 

Neercasscl werd reeds tijdens zijn leven, maar vooral na zijn dood, 

zeer verschillend beoordeeld Velen beschouwden hem naderhand met 

alleen als een van de belangrijkste vicani apostolici van de Hollandse 

Missie, maar tevens als een van de grootste bisschoppen die de hele 

Nederlandse kerkgeschiedenis gekend heeft Anderen echter zagen in 

hem een voorloper van de scheuring, die in 1723 de Nederlandse 

katholieke kerkgemeenschap in tweeen splitste Ncercassel zou zichzelf 

waarschijnlijk niet herkend hebben in die zo tegenstrijdige karaktensc-

nngen Waar ligt de waarheid7 

O p die vraag hoop ik nader in te gaan bij de beschrijving van de 

ontstaansgeschiedenis en de lotgevallen van Ncercassels Amor Poenitens 

Deze vijfde apostolisch vicaris van de Hollandse Missie heeft bij zijn 

tijdrovende beroepsbezigheden namelijk nog ruimte weten te vinden 

voor het schrijven van enkele belangrijke verhandelingen De voor

naamste daarvan is de Amor Poenitens, waarbij hij het contntiotusme 

verdedigde, de leer die wil dat de biechteling een volmaakt berouw over 

zijn zonden heeft alvorens de absolutie te kunnen ontvangen Hij stond 

derhalve een strenge biechtpraktijk voor Met de beschnjvmg van alles 

wat er zich rond dit werk heeft afgespeeld, hoop ik tevens aan de eerder 

vermelde wens van Rogier naar uitgebreider kennis betreffende de 

persoon van Neercasscl te voldoen en misschien het beeld van de 

bisschop meer relief te geven 

Het is hier de plaats om nog iets te zeggen over de andere geschriften 

van Neercasscl 

In 1670 verscheen zijn Bevesttgmgh m 't qeloofen troost in сг оістф 

Door dit geschrift wilde hij zijn priesters en gelovigen wapenen tegen de 

kritiek, de verwijten en verdachtmakingen van de kant van hun 

protestantse landgenoten Dit werk bestond uit twee delen In het eerste 

deel toonde de auteur aan, dat de kathoheken met voor achterlijk konden 

1 2 Ntercasscl aan kardimal Altieri 2") (M IftHfi O BC S98 Cactcrum si quid sit quod in 
libris m a s Apostolicat Sedi in cuius fide coitnminioiiL atquc obcdicntia ν nere et mori 

volo displiccat illud mihi ut emendare possim cupio indican facturus semper quod 

eum deed qui scse devotissima obscrvantia profitctur Sancti Domini Nostri obcdicntissi-

mum filium etc 
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worden uitgemaakt, wanneer zij zich, inzake geloof, onderwierpen aan 
het leergezag van de Kerk. In het tweede deel hield hij de katholieken 
voor, dat ze ook in een land, waar ze om hun geloof werden onderdrukt, 
gelukkig konden leven.31 

Tijdens zijn verblijf in Antwerpen (1673-1674) hield Nccrcassel 
onder het octaaf van Maria-Hcmclvaart in 1674 een aantal preken in de 
Licvc-Vrouwc-Kcrk van die stad, waarin hij opkwam voor de gezonde 
Maria-verering en excessen in deze aan de kaak stelde.4 De bundeling 
van die preken gaf hij in 1975 uit onder de titel: Tractatui de Sanctorum et 
praecipue B. Mariae Virginis cultu. In 1679 werd dit werk bij het H. 
Officie aangebracht. Ongerust over de uitslag van het onderzoek, liet 
Ncercassel, die toen ziek was, op 22 september 1679 door zijn secretaris 
Theodorus Stalpacrt bij Casoni informeren, wat er gaande was omtrent 
enkele stellingen uit het bock, die men het H. Officie had voorgelegd.33 

Tenslotte heeft Nccrcassel in 1685 een verhandeling geschreven, 
getiteld Gods woord Verdedigd, dat gericht was tegen het werk van 
Cornelius Hazart S.J., onder de schuilnaam Antonius Suivius: Het 
schadig lezen der И. Schrifture voor alle wereldlijke en ongeleerde persoenen 
(1685).^ Dit werk van de Zuid-Nederlandse jezuïet, dat reeds in 1675 in 
het Latijn was verschenen, was koren op de molen van de protestanten. 
Dezen zagen er hun opvatting mee bevestigd, dat de katholieken weinig 
waarde hechtten aan de H. Schrift en dat hun zelfs de lezing ervan 
ontraden werd. Daarom haastte Nccrcassel zich er tegen in te gaan met 
zijn boven vermelde verhandeling.37 

M G Spicrtz, 'Johannes van Nccrcassel, pasteur et polémiste', mjansnnih t'f Ісіапччінте, 
59-60 

1 4 L CcyssensO F M , 'Johannes Neercassclen de Maria-dcvotic', in AAU, 64(1940), 1^49 
1 5 Stalpacrt aan Casoni, 22 09 1679, ASV, FFC, 28, f 191'-193\ gedrukt, L. Ccysscns, 

Sonnes, 570-571, die abusievelijk Favoriti als adressant noteert Zie ook hoofdstuk II, noot 
215. 

N В De chronologische documentenpublicatics van L Ccysscns O F M , die bij deze 
studie werden geraadpleegd en die vermeld staan in de lijst van Gcttniktc bronnen, citeer ik, 
zonder verder onderscheid, aldus L Ccysscns. Sonnes met de paginering Do lezer kan 
dan aan de datum van het betrefíende document zelf nagaan, aan welke van de vier 
genoemde uitgaven het ontleend is 

16 f)C.\7, 443, n" 14468, de Latijnse uitgave ВСЛ7, 4<)7, n. 13370, L Willacrt, BJB, 286, η 
3814. 

1 7 Nccrcassel aan Arnauld, 03.08.1685, OAA, II, 549-550 'Concilium tuum de condem-
nando, vir clarissimc, libcllum cui timlus. Lectio Saeráe Sciipiiirae oniinbus saccuianbm 
шипа, mihi antcquam vestras acccperim acquuni visum fuit. Vestris autem acccptis m eo 
Consilio confirmatus sum 

'De raad die u mij gaf, hooggeachte Heer, om het geschrift Lectw Sacrdt· Smptnrtic omnibus 
saecuhnbus подла (De lezing van de H Schrift schadelijk voor alle leken) te weerleggen, 
was voor mij. reeds voor ik uw brief ontving, een uitgemaakte zaak Uw brief versterkte 
mij alleen in mijn voornemen 
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Tot besluit van deze Inleiding nog een enkel woord over de 
herhaalde pogingen van Necrcassel een coadjutor toegewezen te knjgen. 

Neercassel was niet sterk van gestel In zijn brieven spreekt hij nogal 
eens over hardnekkige koortsaanvallen Deze omstandigheid en de 
ontmoedigende ervanngen met vijandige of tegenstrevende elementen 
in en buiten zijn ambtsgebied brachten hem er toe al spoedig bij de 
bevoegde Romeinse instanties om een coadjutor te vragen en zo de last 
van het ambt met een ander te delen In november 1673 schreef de 
bisschop aan kardinaal Altieri, prefect van de Propaganda, dat na de 
oorlogsramp de gevaren van honger en pest het land bedreigden, dat 
zijn eigen gezondheid labiel was en dat hij daarom, maar ook om te 
voorkomen dat de Missie misschien eens zonder geestelijk leider kwam 
te zitten, om een coadjutor durfde te vragen Hij noemde de namen van 
vier medewerkers die, naar zijn mening, stuk voor stuk voor dit ambt in 
aanmerking kwamen en die aanvaardbaar waren voor de burgerlijke 
overheid, namelijk. Joannes de Groot, aartspriester van Kenncmerland, 
Joannes Wandclman, kanunnik van het kapittel van Haarlem, Jacob 
Cats, pastoor te Gouda, en David van der Meye, aartspriester van 
Amstelland x Op 22 december van hetzelfde jaar herhaalde hij dat 
verzoek vanuit Antwerpen ,9 Het vicariaat van Utrecht wilde echter 
mets weten van een coadjutor Het vreesde tegenkanting van de 
landsregenng en het was van mening, dat de verarmde kerk zulk een 
functionaris met kon onderhouden m Daarom bleef de zaak voorlopig 
rusten. 

Toen in de lente van 1676 een gerucht de ronde deed, dat Rome van 
plan was de apostolisch vicans door een ander te vervangen, vond 
Neercassel daann aanleiding drie nieuwe namen van mogelijke opvol
gers voor te dragen Adnaan van Outheusdcn, pastoor te Rotterdam, 
Joseph Couscbant, deken van het kapittel van Haarlem, en Petrus 
Codde, rector van het Zusterklooster in Huissen Van de in 1673 
genoemde meldt hij alleen Wandclman, zonder de anderen uit te 
sluiten ^ 

Enige maanden later, injuni 1676, gaf hij toch weer toe aan de wens 

' " M G Spicrtz, LTglise catholique, 132-134 
^ Neercassel aan de kardinaal Prefect der Propaganda, 22 12 1673, in G Brom, 'Neercaiscls 

bestuur tijdens de Fransche overheersching', 437-442 
40 Enige priesters van het Vicariaat Utrecht aan Neercassel 08 05 1674, O B C Î86 f 1717 

getekend door A van der Plaet, A liriencn, Hcnricus van der Graft, Adnaan van 
Outheusdcn Joannes Roos, Baltassar van Wevelmchoven, Joannes Lindebom 

•" Neercassel aan de kardinaal Prefect \an de Propaganda, 31 03 1676, in G Brom, 
'Neerkassels bestuur, van 1662-1676', 282-294 
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van zijn clerus om niet naar een coadjutor te streven, temeer omdat het 
genoemde gerucht ongegrond bleek, omdat hij redelijk vrij in zijn 
bewegingen was en zijn gezondheid geen aanleiding tot ongerustheid 
meer gaf, maar ook omdat Coddc, die hij bij voorkeur als coadjutor 
wenste, de kanonieke leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt had 42 Coddc 
was pas 28 jaar Maar toen deze de kanonieke leeftijd wel bereikt had, 
was de keuze van Nccrcassel inmiddels op een ander gevallen, die nog 
jonger was dan Coddc indertijd, de 25-jange Hugo Franciscus van 
Hcussen, geboren op 2 januan 1654 Op 28 januari 1679 schreef de 
bisschop aan Henncus van der Graft, aartspriester van Rijnland en oud
oom van de nieuwe kandidaat 

'Heer van Hcussen is in de study onvermoyd, en na ik oordecle 
zeer bequaem tot dat ampt daar ick UE van gesproken doch 
hem ten minsten niet en heb veropenbaert '^ 

Er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen, dat het hier om 
het ambt van coadjutor gaat Bijna twee jaar later bezigde Nccrcassel 
duidelijker taal en schreef hij aan Favoriti, dat zyn streven erop gericht 
was Van Hcussen als coadjutor toegewezen te krijgen M Ook Pontchà-
teau beval in een bnef aan Casoni Van Hcussen als coadjutor aan 

'Il est de la dernière consequence pour la mission qu'il 
(Nccrcassel) ait un successeur qui soit dans les mêmes 
dispositions et agréable au cierge "^ 

Casoni en Favoriti raadden de bisschop aan nog wat te wachten tot Van 
Heussen 30 jaar zou zijn ^ Nccrcassel nam die raad ter harte en liet de 
zaak voorlopig aan Casoni over, wiens raadgevingen hij in deze 
aangelegenheid verder volgde Met wisselend succes zou de apostolisch 
vicaris tot aan zijn dood vasthouden aan de kandidatuur van Van 
Heussen De paus was zijn zaak toegedaan en ook een aantal kardinalen 
van de Propaganda Fide waren op zijn hand Maar Rome talmde, en 
toen Nccrcassel m 1686 stierf, was er nog geen coadjutor om de 
continuïteit van het bestuur veilig te stellen Overeenkomstig Ncercas-
sels wens opteerden het kapittel van Haarlem en htt vicariaat van 
Utrecht eenstemmig Hugo van Hcussen tot opvolger van de overleden 
vicaris Het zou uiteindelijk Petrus Codde worden 

42 Neercassel aan Buonvicini 10 06 1676 O B C 5 % f 453' 
43 Nccrcassel aan Henncus van der Graft 28 01 1679 O B C 60S 
44 Nccrcassel aan Favoriti 20 12 1680 BAV VL П273 f П в З ' - П Н * 
^ Pontchateau aan С asoni 14 03 1681 gedrukt В Neveu Ponuhateau 582-585 
* Casoni aan Neercassel 29 03 1681 O B C i90 
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De genesis van de Autor Poenitetis, de verwikkelingen die daarmee 
gepaard gingen en de verdere lotgevallen van het werk heb ik reeds in 
een viertal opstellen beschreven, die verschenen zijn in het tijdschrift 
Archief voor de geichiedetus van de katholieke kerk in Nederland, jaargangen 
1980-1983 Deze publicaties bevatten in grote lijnen de hoofdstukken I 
tot en met V van deze studie, welke hier besloten wordt met een nog 
niet gepubliceerde Nabeschouwing (hoofdstuk VI) In deze nabeschou
wing worden de bronnen en de literatuur, waarop de Amor Poemtem 
steunt, nader bekeken Deze bronnen heb ik slechts kwantitatief in 
ogenschouw genomen Een nader ingaan op de dogmatische inhoud 
ervan en speciaal op de spiritualiteit welke uit de betreffende werken 
spreekt, zou een geheel nieuw proefschrift vergen Hetzelfde geldt voor 
de leerstellige inhoud van de Amor Poenttens zelf het zou een nieuwe 
studie vereisen deze volledig tot zijn recht te doen komen Wel wordt in 
bijlage III een korte inhoud van het werk gegeven In de genoemde 
Nabeschouwing wordt ook aandacht besteed aan de persoon van 
Ncercasscl 
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HOOFDSTUK I* 

De theologische context 

Onder invloed van het Humanisme en als reactie op het vcrvaltijdpcrk 
van de Scholastiek, was er in de Kerk een tendens ontstaan om terug te 
keren tot de bronnen, het Evangelie en de Vaders Zo ontstond er, 
vooral door bestudering van de werken van Augustinus, een overbehch-
ting van Gods al-oorzakehjkhcid en van de menselijke afhankelijkheid 
van de genadç. Van de andere kant kwam men, onder invloed van het 
Humanisme, tot een meer optimistische kijk op de mogelijkheden van 
de menselijke natuur om tot heil te geraken Uiteindelijk ging het om de 
vraag, hoe Gods onontbeerlijke genade in overeenstemming te brengen 
met de menselijke vnje beslissing tot handelen; hoe Gods vooruit-weten 
en voorbestemming tot de zaligheid of de verwerping in overeenstem
ming te brengen met de leerstelling, dat God alle mensen wil zalig 
maken' 

Naast degenen die de leer van Augustinus volgden, de predestinatie 
uit hoofde van Gods souvercinc raadsbesluiten, waren er die de leer van 
Molina aanhingen: een predestinatie na het vooruitzien van de ver
diensten. Anderen, de Bañcsiancn, namen een middenpositie in en 
leerden, dat God iedereen gratia sufficiens geeft om tot heil te geraken. 
Degenen die Hij prcdestineert, geeft Hij gratia efficax Al deze theorieën 
hadden hun bezwaren 

Ter onderzoek en beoordeling van de controverse over de genade 
had paus Clemens VIII in 1598 de Congregatw de auxtiiis grattae opgericht, 
met de opdracht zich in deze kwestie alleen aan de leer van Augustinus 
te houden Na jarenlange discussies slaagde de Congregatie er niet in de 
moeilijkheden op te lossen Paulus V hief in 1607 de Congregatio de 
auxiliis op, met de belofte weldra een uitspraak te doen. Hij kwam die 
belofte niet na 

Een en ander was voor Janscnius aanleiding tot de oplossing bij te 
dragen door, volgens de richtlijnen van Clemens VIII, de genadeleer van 
Augustinus uiteen te zetten In zijn Augustmus gaf hij als historicus de 
opvattingen van de Doctor gratiae weer, niet zijn eigen zienswijze Toen 
het werk in 1638 persklaar lag, stierf Janscnius. In 1640 werd het 
gepubliceerd. 

Dit hoofdstuk 1 fungeerde, m zeer beknopte vorm, als paragraaf 1 van het eerste opstel, 
gepubliceerd in AGKK\, 22(1980), 255-260 Het wordt in deze studie voor het eerst in 
uitgebreide vorm gepubliceerd 
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Onmiddellijk werd het door de Leuvense jezuïeten aangevalen Zij 
verweten Janscnius, dat hij slechts op één Kerkvader steunde en dat hij 
stellingen verkondigde die door het Concilie van Trente waren 
veroordeeld In 1649 legde Nicolas Cornet vijf proposities betreffende 
de genadeleer aan de theologische faculteit van de Sorbonne te Parijs ter 
veroordeling voor Daarmee wilde hij de Augustinus van Jansemus 
treffen In 1653 veroordeelde Innoccntius X met de constitutie Cum 
occasione die vijf stellingen, zonder uitdrukkelijk te zeggen, dat ze aan het 
werk van Janscnius ontleend waren 

Toen rezen er twee kwesties 1 Staan de vijf proposities in de 
Augustinus7 2 Welk gezag heeft de Kerk inzake de quaestio facti, de vraag 
namelijk of een bepaalde leer in feite de leer van die of die auteur is, of 
een bepaalde leer in feite in dit of dat boek vervat is ' Kan de Kerk in die 
kwestie een onfeilbare uitspraak doen' De aanhangers van Janscnius 
betoogden, dat de H Stoel geen bindende uitspraak kan doen in de 
quaestio facti Daarop vaardigde Alexander VII in 1656 de constitutie Ad 
Sanctam uit, waann hij verklaarde dat de vijf proposities aan de 
Augustinus ontleend waren 

Ook inzake de zedenleer kwamen de verschillende stromingen tot 
uiteenlopende conclusies De augustijnsc gedachtengang kon zich 
gemakkelijk tot rigorisme ontwikkelen, de molimstische denkwijze kon 
tot laxisme leiden, vooral via het nieuwe moraal-pnncipc, het probabi-
hsme Speciaal waar dit principe op de toediening en het ontvangen van 
de sacramenten werd toegepast, stuitte het op verzet Onder de 
sacramenten ging de aandacht op dit punt vooral uit naar de Biecht 

In de loop der geschiedenis werden de diverse elementen van dit 
sacrament, namelijk berouw, belijdenis en voldoening, om beurten 
speciaal benadrukt Tegen het einde van de zestiende eeuw gaf Carolus 
Borromeus in zijn Instructiones (1582) richtlijnen voor de juiste toe
diening van de sacramenten, speciaal van de Biecht, die een wijde 
verspreiding vonden Zij waren aan de strenge kant In 1674 trok de 
Leuvense hoogleraar Gomarus Huygcns met zijn Methodus remittendi et 
retinendi peccata uit de leer van Carolus Borromeus de uiterste conse
quenties, die zelfs voor sommigen van zijn medestanders te ver gingen 

In 1676 kwam Innocentius XI op de pauselijke troon Hij stond de 
stenge nchting in de moraal en de biechtpraktijk voor Door het ijveren 
van de Leuvense universiteit veroordeelde hij in 1679 65 stellingen van 
de laxistische moraal Deze veroordeling en de omstandigheid dat een 
aantal Franse en Zuid-Nederlandse bisschoppen veel aandacht bestced-
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den aan het waardig ontvangen van het sacrament der Biecht, schiepen 

een gunstige voedingsbodem voor het ontstaan van de Amor Poenttens 

HOOFDSTUK π* 

De voorgeschtedems van de Amor Poenitens 

Neercasscl toonde zich een groot voorstander van de opvattingen van 

Carolus Borromcus Door zijn vorming bij de oratonanen in Frankrijk 

was hij de strenge richting in de moraal toegedaan Al vroeg trok de 

kwestie van de biechtpraktijk zijn aandacht, en toen hij was aangesteld 

als apostolisch vicaris van de Noordelijke Nederlanden, wilde hij zijn 

clerus de strenge biechtpraktijk voorhouden Hij deed dat in een 

geschrift, waarin hij de alles ovcrtrcfFcnde liefde tot God als een vereiste 

dispositie voor de vergeving van zonden voorhield, ook in het 

sacrament van de Biecht, en de bedienaren van dit sacrament verplichtte 

om slechts diegenen te absolveren, die goed gedisponeerd waren Bij de 

samenstelling van dit geschrift, dat de titel Amor Poenitens (Rouwende 

Liefde) zou knjgcn, ontving hij medewerking en onderging hij invloed 

van diverse instanties 1 van Antoine Amauld en zijn knng, waartoe 

behoorden Sebastien du Cambout de Pontchâteau, Ernest Ruth d'Ans, 
Gabnel Gerbcron en Guillaume Le Roy, 2 van enige professoren uit 
Leuven, zoals Franascus van Viancn, Gomarus Huygens, Lambert 
Vincent en Theodorus van Blockhoven, en 3 van een groep medestan
ders in Rome, waartoe behoorden Louis-Paul Du Vauccl, pleitbezorger 
te Rome van allen die de strenge moraal en dejanseniserendc genadeleer 
waren toegedaan, de invloedrijke cunalisten Agostino Favoriti en 
Lorenzo Casoni, Andrea Buonvicini, de rector van het college der 
Propaganda Fide, en een aantal kardinalen, zoals Altieri, Azzolini, 
Casanatc en Howard 

Na zijn tractatcn over de heiligen-vcrcring (1675) en over de lezing 
van de Heilige Schrift (1677) had Neercasscl rond 1678 de handen vrij 
voor zijn verhandeling over de Biecht Alhoewel uit zijn corresponden
tie niet blijkt, dat hij dan reeds met het schrijven van het tractaat bezig is, 
zijn er veel aanwijzingen dat hij mentaal met het werk geoccupeerd is, 

* Dn hoofdstuk verscheen als tweede deel van het eerste artikel in ACKKN 22(1980) 260-
295 De redactie ervan is hier enigszins gewijzigd 
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zoals de directe en indirecte aansporingen en signalen, die van buiten op 
hem afkomen, en de aanduidingen die hij zelf verschafte, doen 
vermoeden Zo vaardigde hij in 1677, naar aanleiding van het door 
Innoccntius XI in genoemd jaar verleend Jubileum, zijn ¡nstnutic over de 
toediening van het sacrament der Biecht uit Op 2 maart 1679 werden 65 
laxistische stellingen door een decreet van het H Officie veroordeeld, en 
wel tot grote voldoening van Nccrcasscl Volgens Favoriti had een 
schrijven van Neercassel aan Innoccntius XI ongetwijfeld tot die 
veroordeling bijgedragen 

Toch blijkt uit niets, dat Neercassel in 1680 reeds aan zijn Amor 
Poenitens werkte Er waren nog te veel andere zaken die hem bezig 
hielden Half 1680 mocht hij Antoine Arnauld korte tijd gastvrijheid 
verlenen Neercassel hoopte veel steun en Icrmg van de grote theoloog 
te ontvangen bij zijn werk en zijn geschriften Even later besloot 
Arnauld zich in de Noordelijke Nederlanden te vestigen In feite bleef hij 
er echter slechts tot oktober 1682, eerst te Utrecht, daarna te Delft 

De eerste aanwijzing m de correspondentie van Nccrcasscl dat hij 
met de Amor Poenitens bezig is, vinden wij in een brief van 20 februari 
1682 aan Franciscus van Viancn Hij deelde hem mee, dat het werk door 
enkelen van zijn eigen clerus en door Antoine Arnauld cntisch bekeken 
was 

Bij nadere analyse blijkt, dat de auteur hele passages uit vroegere, niet 
gepubliceerde, geschriften in dat werk had overgenomen 

Op 10 mei 1682 schreef hij zijn vriend Justus Moedersohn, dat hij 
hem het manuscript spoedig hoopte te overhandigen ten einde het ter 
perse te laten leggen Tussen het drukken en het publiceren waren echter 
nog heel wat obstakels uit de weg te ruimen 

HOOFDSTUK III* 

De eerste editie van de Amor Poenitens 

Toen Nccrcasscl tegen medio 1682 nagenoeg met de redactie van zijn 
werk over de Biecht gereed was, het hij veiligheidshalve eerst een 
voorlopige tekst drukken, die hij ter beoordeling voorlegde aan zijn 
naaste medewerkers en aan bevriende deskundigen, speciaal aan Arnauld 

* AC,KK\ 21(1981) 22()-2ήΗ 
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die toen in de Noordelijke Nederlanden verbleef Die beoordeling door 
anderen leverde veel voorstellen tot wijziging en verbetering op, doch 
was er ook oorzaak van, dat de publicatie vertraagd werd 

Onder zijn eigen priesters stond de clerus van het Utrechtse vicariaat 
over het algemeen positief tegenover het geschrift van hun apostolisch 
vicaris Bij de Haarlemse clerus echter waren er die bezwaar hadden 
tegen de, in hun ogen, al te strenge leer van de Amor Pocmtens Zij waren 
vooral gekant tegen de door Neercassel aanbevolen praktijk om de 
absolutie in bepaalde gevallen uit te stellen Zij waren bang, dat hun 
biechtstoelen zouden leeglopen, als ze zich daaraan hielden Dit was 
voor Neercassel aanleiding de druk van het werk enige tijd op te 
schorten Later deed de clerus van het Haarlemse kapittel wat water m 
de wijn 

O p dringend verzoek van Neercassel ontwierp Amauld een Voor
woord, waarin de moeilijkheden, opgeworpen door de clerus en door de 
naar de Noordelijke Nederlanden uitgeweken Franse benedictijn Gabriel 
Gcrbcron, beantwoord werden Zo ontstond er ongelukkigerwijze een 
discrepantie tussen Voorwoord en tekst, die afbreuk deed aan het geheel 
en waardoor Neercassel later in moeilijkheden zou komen 

Het was voor Neercassel van vitaal belang zoveel mogelijk approba
ties van diverse bisschoppelijke censoren te ontvangen, temeer daar het 
gerucht ging dat niemand het werk zou durven goedkeuren Hij zond 
de met hem bevriende professoren van de theologische faculteit van de 
Leuvense universiteit een tekst van zijn tractaat toe, met het verzoek het 
cntisch te lezen en hem te doen weten, of hij het veilig kon publiceren 
De theologische faculteit had bezwaren tegen de opvatting van Neercas
sel, dat de rechtvaardiging - wegens de vereiste 'amor Dei super omnia' 
- altijd voorafging aan de absolutie, welke slechts van de straffen zou 
ontslaan, zoals Estius leerde, en dat in de oude Kerk de absolutie slechts 
eenmaal in iemands leven werd gegeven Ondanks allerlei wijzigingen 
en toevoegingen kon Neercassel met de Leuvenaren niet tot een 
vergelijk komen Tenslotte nam hij genoegen met een verklaring 
hunnerzijds, dat de alles overtreffende liefde tot God vooraf moet gaan 
aan de absolutie en dat uitstel van absolutie nodig is ten aanzien van 
recidivi De bewuste verklaring gaven zij hem op 24 december 1682 

Neercassel verzocht Amauld de Amor Poenitcns nu zo te bewerken, 
dat het boek niet op moeilijkheden zou stuiten Naar aanleiding van de 
strubbelingen met Leuven had Ruth d'Ans, in overleg met Amauld, de 
hoofdstukken 24 en 25 van Boek I, inzake de contritio, herschreven om 
de Leuvenaren tegemoet te komen Ook de beide Appendices werden, 
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met alle respect voor de opvatting van de Leuvenaren, definitief 
geredigeerd Zo was de Amor Poenitens, begin 1683, eindelijk vrijwel 
gereed voor publicatie Guillaume Le Roy, abt van Haute Fontaine in 
Frankrijk en vriend van Arnauld, zou het werk in het Frans vertalen 

Toch was Neercassel nog met helemaal gerust Hij was bang voor de 
Romeinse Cune Hij had er wel veel goede en invloedrijke vrienden, 
maar er waren ook machtige figuren, zoals de dominicaan kardinaal 
Raimondo Capizucchi, van wie hij tegenwerking verwachtte Daarom 
verzocht de bisschop zijn Romeinse pleitbezorger, Louis-Paul Du 
Vauccl, zijn zaak bij de H Stoel te behartigen Daar men m Rome niet 
veel voelde voor de strenge biechtpraktijk, rekende Du Vauccl op felle 
tegenstand, vooral van de kant van de regulieren 

Eindelijk kon Neercassel op 4 maart 1683 aan Amauld melden, dat de 
verspreiding van het werk was begonnen Hij deelde links en rechts 
present-exemplaren uit In de Nederlanden had het bock een goede pers 
en werd het gretig gelezen In Frankrijk werd, wegens een formaliteit bij 
de post, de distributie van het boek tot emd 1683 opgehouden Weifeling 
bestond aangaande het aanbieden van een present-exemplaar aan de 
aartsbisschop van Panjs, François de Harlay, die door Amauld werd 
beschouwd als de kwade genius inzake de vervolging van Port-Royal 
Amauld was er dan ook fel tegen, Nicole was er voor Bossuct schreef 
een lovende bncf over het werk Neercassel was daar zeer blij en vereerd 
mee 

Inmiddels werd het boek ook in het Nederlands vertaald, en wel 
door Joannes Roos, pastoor te Delft 

HOOFDSTUK IV* 

De tweede editie van de Amor Poenitens 

De verkoop van het werk liep zó goed, dat het half januari 1684 al 
uitverkocht was Daarom overwoog Neercassel een tweede druk te 
doen verschijnen, waarin hij zijn tractaat grondig wilde herzien en 
aanmerkelijk wilde uitbreiden, zodat geen zinnig mens er meer iets op 
aan te merken zou hebben Dit klemde temeer, daar eind 1683 te Mainz 
een fel requisitoir verschenen was, getiteld In librum cui titulus Amor 
Poenitens auctore Joanne Castonensi, ammadversionum Decas prima van 
een zekere Joannes Peresius, jezuïet uit Mainz 

* AGKKN, 24(1982), 107-135 
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Ook begin 1684 waren er enkele ongunstige reacties naar voren 
gekomen. In de Nederlanden was een anoniem werkje tegen de Amor 
Pocmlens uitgekomen, dat onder meer bezwaar maakte tegen bepaalde 
scherpe uitdrukkingen van de auteur. Ook de augustijn François 
Basscry te Leuven had zich tegen het werk gekant. Zijn medebroeder 
Michael van I lecke en de dominicaan Willem Wijnants hadden in Rome 
al enkele stellingen uit het werk aan het H. Officie ter veroordeling 
voorgelegd. Vooral Boek II, dat een biechtpraktijk voorstond die 
volkomen inging tegen de in Rome gebruikelijke, moest het ontgelden. 
Du Vauccl vreesde vooral de invloedrijke curie-kardinaal Capizucchi 
O.P. , wiens opvattingen lijnrecht tegenover die van Necrcassel stonden 
Daarom beijverde deze zich de autoriteiten m Rome op de hoogte te 
stellen van de vele veranderingen en verzachtingen die de bisschop in de 
tweede editie van zijn werk wilde aanbrengen. Uitvoerig lichtte 
Necrcassel zijn Romeinse vrienden m over de toevoegingen en verbete
ringen die hij toen reeds in de op stapel staande tweede editie had 
aangebracht: 12 geheel nieuwe hoofdstukken, 7 in Bock I en 5 m Bock 
II. De aanvullingen op Bock I waren er vooral op gericht het 
contntionismc door allerlei getuigenissen van diverse theologen nog 
sterker te funderen; die op Bock II hadden vooral betrekking op het nut 
van uitstel van absolutie. 

Tegen half mei 1684 was de tweede editie zover voorbereid, dat zij 
ter perse kon worden gelegd Nu werd van bevriende zijde in Rome 
sterke druk op de auteur uitgeoefend om de tweede editie niet te laten 
verschijnen alvorens het H. Officie een uitspraak had gedaan over de 
eerste. Als de bisschop de bezwaren van de Congregatie tegen het werk 
zou kennen, zo redeneerde men, kon hij in de tweede editie de nodige 
verbeteringen aanbrengen. Vooral Casoni en de Necrcassel goed 
gezinde kardinaal Casanatc stonden daar op. Arnauld was het daar niet 
mee eens. Ten einde zijn machtige beschermer Casoni met voor het 
hoofd te stoten, volgde Necrcassel, zij het niet van harte, de raad van de 
Romeinse prelaat op. 

Behalve de vrienden in Rome beijverde ook het thuisfront zich voor 
het werk van de bisschop. Enkele vooraanstaande geestelijken van de 
Hollandse Missie schreven een bnef aan de paus om te voorkomen, dat 
de goede naam van Necrcassel door een eventuele veroordeling 
geschaad zou worden. 

De tegenstanders in Rome begonnen hun aanvallen ook tegen Bock I 
te richten en beschuldigden Necrcassel van overdreven eisen inzake het 
gebod van de liefde tot God. Hij zou ook opvattingen van Baius 
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aanhangen. Nccrcasscl kon die aantijgingen gemakkelijk weerleggen. 
Wijnants en Van Hecke bleven echter ageren, en wel zozeer dat zelfs 
Casoni ongerust begon te worden. Tevergeefs probeerde deze Innoccn-
tius XI er toe te brengen door zijn gezag een einde aan de hetze te 
maken. De paus, die onder invloed van de tegenstanders stond, was niet 
in staat zelf een oordeel over die kwestie te vormen. Van de andere kam 
bleek uit uitlatingen van kardinaal Altieri, dat veel kardinalen een 
gunstig getuigenis over de Amor Pocmtens hadden gegeven. Alvorens 
medio augustus 1684 weer naar de Zuidelijke Nederlanden te vertrek
ken, gaf Amauld zijn visie over de nieuwe aanvallen en sterkte hij 
Nccrcasscls vertrouwen in de goede afloop van de affaire. Ook Du 
Vauccl was nu vol goede moed en verzekerde Neercassel, dat hij de 
Amor Poemtens volkomen veilig achtte. 

Toch zaten de tegenstanders niet stil. Zij lanceerden een nieuwe 
aanval. Dit maal luidde de voornaamste beschuldiging: jansenisme. Een 
jezuïet, Honoratus Fabri, beweerde dat Neercassel met alleen veroor
deelde stellingen van Baius verkondigde doch ook van Jansenius. 
Ondertussen had Du Vauccl, m samenwerking met zijn vrienden in 
Rome, een geschrift, Brevi<; expovtio genoemd, ter verdediging van de 
Amor Poemtens opgesteld, dat tevens als antwoord kon dienen op het 
ongunstig advies dat de conventueel Laurent Fabri als consultor van het 
H. Officie had uitgebracht. 

In december 1684 was de tweede editie nog niet uitgekomen. Casoni 
meende dat het beter was de zaak nog wat te rekken, in de hoop dat de 
tegenstand dan zou luwen. Maar de drukker en de boekverkoper 
drongen aan op publicatie. Ook Amauld was daar sterk voor. Pas een 
jaar later echter, in december 1685 zou de tweede editie het licht zien. 

HOOFDSTUK v* 

De verwikkelingen rond de publicatie van de tweede editie 

van de Amor Poenitens en de veroordeling van de eerste editie 

Toen in de lente van het jaar 1685 de tekst van de tweede editie van de 
Amor Poenitens definitief persklaar was, werd het hoog tijd de vele reeds 
mm of meer toegezegde approbaties op te vragen, zowel in de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als in Frankrijk en Duitsland. 

* AC,KK\, 25(1983), 2()V237 
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Nccrcasscl meende op grond van de laatste berichten uit Rome tot 

uitgave te kunnen overgaan. Terwijl hij daartoe aanstalten maakte, 

ontving hij rond half april bencht, dat Casoni nog steeds vasthield aan 

uitstel Daarom schortte hij de publicatie weer op, ondertussen nog 

meer goedkeuringen vergarend. 

Behalve aan de conventueel Laurcntius Fabn, die een ongunstig 

advies had uitgebracht, had het H. Officie ook aan een andere consultor, 

de Spaanse karmeliet Ludovicus Perez de Castro, opdracht gegeven de 

Amor Pocmtens te beoordelen. Du Vauccl was lange tijd in onzekerheid 

over de houding van die consultor, maar in mei 1685 kon hij Nccrcasscl 

melden, dat Perez de Castro zeer gunstig stond tegenover de Amor 

Poenttens Casoni gaf hem de Brevis expositio ter lezing alsmede de 

uitgebreide Apologia, opgesteld door Du Vauccl O p 19 september 1685 

bracht Perez zijn rapport uit Het bleek een gunstig oordeel te bevatten. 

Door bemiddeling van Casoni kreeg ook de augustijn Giuseppe 

Sabbatmi, die de leer van de Amor Poetntetis was toegedaan, opdracht van 

de paus als consultor advies over het werk uit te brengen Later werd 

ook de franciscaan Carolus Franciscus de Vansio ingeschakeld, die 

eveneens een gunstig oordeel uit zou brengen 

Daar het Η Officie de handen vol had aan de zaak van de 

quietistische leerstellingen van Molinos, raakte de Amor Poenttens 

enigszins op de achtergrond De boekverkoper Fncx werd ongeduldig 

Du Vauccl adviseerde de bisschop nu de tweede editie maar uit te geven. 

Hij moest wel een paar maanden wachten met het verzenden van 

exemplaren naar Rome In oktober 1685 verzocht Nccrcassel Qucsncl, 

die zich middclerwijl bij Arnauld m Brussel had gevoegd, de tweede 

editie geheel persklaar te maken Er kwamen nog enige approbaties uit 

Frankrijk en Leuven binnen. Begin december 1685 konden de eerste 

exemplaren verzonden worden, eerst naar Frankrijk, Luik en Duitsland, 

even later naar de Spaanse Nederlanden In de Noordelijke Nederlanden 

werd de tweede editie pas eind januari 1686 te koop aangeboden. 

Wegens de omvangrijke toevoegingen werd het werk in twee banden 

uitgegeven, met een gezamenlijke omvang van bijna 1100 bladzijden 

Een nieuwe aanval op de Amor Poenttens, nu gelanceerd door 

kardinaal Capizucchi O P., hield in dat Nccrcasscl drie kapitale 

dwalingen verkondigde: 1 dat men gehouden is tot een voortdurende 

en actuele liefde tot God; 2 dat de gebeden die aan de absolutie 

voorafgaan, tot de essentie van de absolutie behoren, 3 dat de vrees 

voor de hel de mensen meer zondaar maakt Nccrcasscl had dat soort 

aantijgingen al eerder weerlegd O p 21 januan 1686 verklaarde de 
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bisbchop zich bereid naar Rome te gaan om van de paus zelf te vernemen 
waaraan hij zich te houden had. 

Ondanks de zwijgplicht van de betrokkenen was Du Vaucel er achter 
gekomen, dat het H Officie zich met meerderheid van stemmen voor 
de veroordeling van de Amot Poetutcns had uitgesproken Nu hoopte hij 
maar dat de paus de zaak zou redden Die hoop bleek gegrond Toen de 
paus de uitslag van de stemming vernam, weigerde hij die te bekrachti
gen. Nccrcasscl, onkundig van die ontwikkeling, was bezig met het 
schrijven van een wijdlopige verdediging van zijn werk, bestemd voor 
de kardinalen. De berichten uit Rome werden steeds gunstiger 

O p 6 juni 1686 stierf Necrcasscl tijdens een uiterst vermoeiende 
visitatiercis door Overijssel. Mugo Francisais van Hcusscn werd door 
de kapittels van Haarlem en Utrecht eenstemmig als opvolger van de 
overleden apostolisch vicaris geopteerd. De regulieren, fel gekant tegen 
de kandidatuur van Van Hcusscn, verdachten hem van onrcchtzinnig-
heid Aangezien hij de Amor Poemtens verdedigd had, wilden zij - door 
hem te weren - indirect ook het werk van Neercassel treffen In 
december 1686 verklaarde kardinaal Casanatc, dat Neercassel zeker tot 
kardinaal zou zijn verheven, als hij met voortijdig gestorven was Tegen 
de Amor Poemtens zou, zijns inziens, mets meer worden ingebracht De 
tegenstanders hadden intussen de franciscaan Franciscus Bitrgh opdracht 
gegeven het geschrift van Nccrcasscl te onderzoeken Zij waren van 
mening, dat die religieus meer op hun hand was dan diens ordebroeder 
Carolus Franciscus Varcsius. 

O p 11 augustus 1689 stierf Innoccntius XI. Hij werd opgevolgd door 
Pietro Ottoboni die de naam Alexander VIII aannam. Als kardinaal had 
hij de veroordeling van de Amor Poemtens voorgestaan Bij decreet van 
20 juni 1690 werd het werk van Neercassel gesuspendeerd 'doncc 
corngatur'. 

Ten einde hun beschuldiging, dat Petrus Codde, de opvolger van 
Nccrcasscl, en een deel van de Noord-Nederlandse clerus janscnistische 
opvattingen waren toegedaan, te Rinderen, stelden de tegenstanders van 
Codde het Proltxum Memoriale op In dit geschrift, dat nooit m druk is 
verschenen, bevindt zich een lijst van 27 beschuldigingen tegen deze 
apostolisch vicaris Enkele daarvan hebben betrekking op Coddes 
houding ten aanzien van de Amor Poemtens Codde wordt er, onder 
andere, van beschuldigd het decreet van 1690, waardoor dit werk werd 
gesuspendeerd 'doncc corngatur', met bekend gemaakt te hebben en de 
tweede editie van Nccrcassels werk op hoge prijs te stellen De 
aantijgingen tegen de Amor Poemtens missen elke grond. 1 och worden 
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die ongefundeerde beschuldigingen in de achttiende eeuw overgenomen 
door de Dictionnaire des livres lansenntes on qui lavoment Ie ¡aihcimmc 
(1750) Op zijn beurt neemt J Carreyrc, in de Dictionnaire de Theologie 
Catholique, dat weer klakkeloos over 

In 1741 verscheen er te Utrecht een Franse vertaling van de Amor 
Poemteib van de hand van Pierre Guilbert De vertaling van Lc Roy 
schijnt nooit verschenen te zijn Hetzelfde geldt voor de Nederlandse 
vertaling, waar de Dclftsc pastoor Roos m 1684 mee bezig was. 

In de achttiende en negentiende eeuw is er met veel geschreven over 
het hoofdwerk van Nccrcasscl Alleen schrijvers die sympathiseerden 
met de Oud-Bisschoppelijke Clerezic, zoals Van Heusscn, Dupac de 
Bellegarde, Decider en Van Kleef, hebben min of meer uitvoerig over 
het bock geschreven 

In onze tijd heeft J de Jong, docent kerkgeschiedenis te Rijscnburg, 
de latere kardinaal-aartsbisschop van Utrecht, de Amoi Poemteib betiteld 
als een bock dat de gelovigen tot vertwijfeling kan brengen, omdat de 
eisen die Nccrcasscl stelt hoogstens door een kleine elite te vervullen 
zijn Rogier, in zijn Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland m 
de i6e en 17e eeuw (1945), steunt in zijn beoordeling van de Amor 
Poemtens op deze auteur 

HOOFDSTUK VI* 

Nabeschouwing 

Ter argumentering van zijn opvattingen geeft Nccrcasscl m zijn Amor 
Poeniteih een zeer groot aantal citaten Behalve de vele aanhalingen, 
ontleend aan de H Schrift, vindt men er ontleend aan kerkelijke 
schrijvers vanaf de christelijke Oudheid tot en met de zeventiende eeuw 
in totaal 691 citaten uit de geschriften van 119 schrijvers Ruim de helft 
van al die teksten is aan de Vaders ontleend 

Het is niet waarschijnlijk, dat Nccrcasscl dat alles door eigen lezing 
vergaard heeft Doch als hij bij derden te rade is gegaan, blijft de vraag 
van wie hij in deze afhankelijk is Deze vraag is moeilijk te beantwoor
den Ongetwijfeld heeft hij veel steun gehad van zijn Franse vrienden 
Amauld, Qucsncl, Nicole, Gerberon, Du Vauccl en Ruth d'Ans Ook 
zijn Leuvense vrienden en deskundigen uit zijn eigen clerus hebben hem 

* Deze \abcsch0tiwttiç is nog niet terdcr m druk verschenen 
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bijgestaan Bovendien bestonden er in zijn tijd Concordantme op de 
werken van Sint Augustinus, en ook van de Vaders in het algemeen 
waren verzamelingen voorhanden, zoals de Bibhotheca Samtonm Patrwn 
(1575) van Marguarm de la Bignè. 

Het hoofddoel van Nccrcassel bij de samenstelling van zijn Amor 
Pocmtens was ongetwijfeld van pastorale aard. zijn clerus er toe te 
brengen, bij de toediening van het sacrament der Biecht, de veilige weg 
te bewandelen, aangewezen door de strenge richtlijnen van Carolus 
Borromcus. Ook een apologetisch motief en een beweegreden van 
irenische aard hebben waarschijnlijk een rol gespeeld 

De theologie van Nccrcassel is archaïsch. Hij beroept zich bij 
voorkeur op de H. Schrift en de Vaders, zonder voldoende oog te 
hebben voor de normale ontwikkeling van het Depositum Fidei Een 
ander zwak punt van zijn Amor Poemtens is gelegen m een zekere 
tweeslachtigheid: van de ene kant een pastorale verhandeling, van de 
andere kant een wetenschappelijke (historisch-dogmatische) uiteenzet
ting. En als hij later water m de wijn moet doen, mitigeert hij bepaalde 
uitdrukkingen in zijn Voorwoord (c.q. Epistola ad Clcnan), die hij in het 
werk zelf intact laat. Gevolg tegenspraak met zichzelf. 

De vraag of zijn werk jansenistisch is te noemen, is moeilijk te 
beantwoorden, daar de term jansénisme' zo vaag is. Verstaat men er 
onder een stelsel dat rigorisme in de moraal voorstaat, een voorliefde 
heeft voor de oude Kerk en een zeker pessimisme ten aanzien van het 
getal der uitverkorenen aanhangt, dan kan men het werk van Nccrcassel 
jansenistisch noemen. Van de andere kant biedt zijn practisch handelen 
als zielzorger een correctief op zijn leer. 

Alvorens de vraag te beantwoorden of de persoon van Nccrcassel mij 
na deze studie nu duidelijk voor ogen staat, moet ik een opmerking 
vooraf maken, die overigens niet geheel los staat van deze vraag. 

Na het Concilie van Trente werd het kerkelijk bestuur sterk 
gecentraliseerd. Dit bracht met zich mee de noodzaak om cune-
ambtcnaren te beïnvloeden. Ook Nccrcassel moest, noodgedwongen, 
meedoen aan dat politieke spel. Wat nu de persoon van Nccrcassel meer 
in het bijzonder betreft: ik moet bekennen, dat ik na bestudering van 
talrijke brieven en andere documenten mij geen duidelijk beeld van hem 
heb kunnen vormen Hij geeft zijn innerlijk niet bloot. Hij lijkt altijd 
ernstig, altijd cerebraal. Er kan geen lachje af. Het lijkt of Nccrcassel op 
het eind van zijn leven leed onder een angstvallige zucht naar perfectie. 
Zelfs hem goed gezinde persoonlijkheden, zoals de kardinalen Ottobom 
en Colonna, bepaalde leden van zijn eigen clerus, en de professoren van 

26 



HOOFDSTUK VI 

Leuven, waren van mening dat hij te streng was en naar het 
onbereikbare streefde. Men krijgt de indruk, dat Necrcasscl zich steeds 
meer verwijderde van die Leuvense vrienden en meer onder invloed 
kwam te staan van Amauld en diens medewerkers Ruth d'Ans en Du 
Vauccl, en men vraagt zich af of die verre vrienden hem op de juiste 
manier hebben bijgestaan. Van de andere kant konden de jonge 
pnesters, die hem in zijn laatste levensjaren nabij waren, hem niet 
voldoende zm voor het betrekkelijke bijbrengen. De combinatie van 
angst voor veroordeling, zware zielzorgelijke activiteiten en een 
omvangrijke theologisch-litcrairc arbeid was te veel voor zijn labiele 
gezondheid 

De vroomheid van Necrcasscl was oprecht en geënt op die van 
kardinaal Pierre de Bérulle, en daarom uitgesproken chnstoccntnsch. 

Nog een enkel woord over de theologische vraagstukken die 
Necrcasscl bezig hielden Tegenwoordig bekommert men zich niet 
meer zo sterk om de problemen betreffende contnlio of attntw Men legt 
meer de nadruk op de eerlijke gesteltenis. En wat de genadeleer betreft: 
Gods wczcnheid en die van de mens mogen wc niet door elkaar halen. 
De aloorzakclijkhcid Gods kan samengaan met de vnje wil van de mens. 
Gezien hun verschillend zijns-mveau, sluiten ze elkaar niet uit. 

Het begrip genade wordt tegenwoordig minder individualistisch 
opgevat dan vroeger. De genade Gods omvat in eerste instantie het hele 
menselijk geslacht en van daar uit ieder mens afzonderlijk Het mysterie 
van de genade heeft zich geopenbaard in de persoon van Christus, in de 
verrezen Heer. 

Een bekentenis 
Ik heb Neercassels Amor Poenitem en zijn persoon beschreven als 
historicus, maar het valt mij moeilijk hem te volgen als mens. Ik heb 
bewondering voor de deugd van de bisschop en voor zijn werkkracht, 
maar ik voel me niet aan hem verwant. Het zal wel memand 
verwonderen als ik zeg, dat hij, mijns inziens, de franciscaanse blijheid 
mist 
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CHAPITRE I* 

Le contexte théologique 

Sous l'influence de l'humanisme et en réaction contre l'ère de décadence 
de la Scholastiquc, l'Eglise a connu, au XVle siècle, un mouvement de 
retour aux sources l'Evangile et les Pères C'est ainsi qu'on vit naître, 
surtout grâce à l'étude des oeuvres de samt Augustin, des théories qui 
insistaient sur la causalité absolue de Dieu et sur la dépendance totale de 
l 'homme par rapport à sa grâce D'autre part on a eu, sous l'influence du 
même humanisme, une vue plus optimiste sur la capaaté naturelle de 
l 'homme de coopérer à son salut étemel 

En fin de compte, ce qui était en cause était le problème suivant: 
comment accorder l'indispensable grâce divine avec le libre-arbitre 
humain' comment accorder la prescience divine et la prédestination au 
salut étemel ou à la damnation avec le dogme de la volonté divine de 
salut universel' 

A côté des partisans de la doctrine de saint Augustin, qui affirmaient 
la prédestination par les arrêts souverains de Dieu, d'autres théologiens 
suivaient la doctrine de Molina prédestination d'après la prévision des 
mérites Les partisans de Bañez occupaient une position intermédiaire en 
enseignant que Dieu accorde à chacun une grâce suffisante pour parvenir 
au salut, à ceux qu'il prédestine au salut, Il accorde une grâce efficace 

Toutes ces théories n'étaient pas sans inconvénients Afin de faire 
avancer la question et de se former un jugement, le pape Clément VIII 
constitua, en 1598, la Coiiçiegatio de Anxiltts gratiac II l'avait chargée de 
s'en tenir à la doctrine de samt Augustin. Après des discussions de 
plusieurs années, cette Congrégation ne réussit pas à résoudre les 
problèmes Le Pape Paul V la supprima et fit prévoir une décision finale 
à bref délai II ne s'acquitta pas de cette promesse 

C'est dans ces circonstances que Jansénius résolut de contribuer 
personnellement à la solution des problèmes par un exposé de la doctrine 
augustinienne sur la grâce selon les directives de Clément VIII Dans son 
Atif¡UiUiius il donna, en historien, un aperçu des idées du 'docteur de la 
grâce' et non point ses conceptions personnelles II mourut en 1638, alors 
que son oeuvre était prête pour l'impression Elle parut en 1640 

Les jésuites de Louvain attaquèrent immédiatement Ils reprochèrent 
à Jansénius de ne s'être fondé que sur l'oeuvre d'un seul Père de l'Eglise 

* Ce 1" chapitre Гщига sous une tonne tres succincte, comme paragraphe 1 du premier 
article ( 4 ( . K K \ 22(1980) 2SS-26()) C'est la premure fois qu'on le public ici sous cette 
forme étendue 
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et d'émettre des opinions condamnées par le Concile de Trente En 
1649, Nicolas Cornet soumit à la faculté théologique de la Sorbonne, 
pour les faire condamner, cinq propositions touchant la doctrine de la 
grâce. Ce faisant, il voulait atteindre l'Augustinus dejansenius. bn 1653, 
Innocent X condamna ces cinq propositions par sa constitution Cum 
occasione sans dire expressément qu'elles étaient empruntées à l'oeuvre de 
Jansémus 

Alors surgirent deux questions nouvelles 1 Les cinq propositions se 
trouvent-elles dans Y Augustinus'' 2 Quelle autorité l'Eglise a-t-ellc 
concernant la 'question de fait', c'est-à-dire la question de savoir si une 
certaine doctrine est bien la doctrine de tel auteur, si elle se trouve 
effectivement dans tel livre' L'Eglise peut-elle émettre dans ces cas-là un 
jugement infaillible? Les adhérents dejansenius arguaient que le S Siège 
ne pouvait porter un jugement impératif sur la question de fait Là-
dessus Alexandre VU promulgua, en 1656, la constitution Ad Sauctam, 
par laquelle il déclarait que les cinq propositions étaient tirées de 
l'Augiistinus 

C'est aussi sur le terrain de la morale que les deux tendances 
aboutirent à des conclusions divergentes. La pensée augustinienne 
pouvait aisément glisser vers le rigorisme, l'opinion mohniste pouvait 
aboutir au laxisme, surtout sous l'influence du nouveau principe moral: 
le probabilismc. Ce principe inquiéta, surtout là où il était appliqué' à 
l'administration des sacrements, spécialement le sacrement de la Péni
tence Au cours de l'histoire de l'Eglise, les théologiens avaient insisté 
tour à tour sur les différents aspects de ce sacrement à savoir le repentir, 
la confession et la satisfaction Vers la fin du XVIe siècle, dans ses 
Instructions (1582), Charles Borroméc donna des directives pour l'admi
nistration correcte des sacrements, en particulier du sacrement de la 
Pénitence, directives qui se répandirent largement 

En 1674, le professeur de l'université de Louvain, Gommairc 
Huygcns, tira de la doctrine de Charles Borroméc, par son Mcthodus 
mmttcndi et retmendi peccata, les dernières conséquences, que même 
certains de ses amis rejetèrent comme excessives 

En 1676, Innocent XI fut couronné pape C'était un partisan de la 
morale sévère Grâce à l'activité de l'université de Louvain, ce pape 
condamna, en 1679, soixante-cinq propositions de la morale laxiste. 
Cette condamnation et le fait que certains évoques de France et des Pays-
Bas espagnols attiraient l'attention sur la digne réception du sacrement 
de la Pénitence créèrent un terrain favorable à la genèse de YAmor 
Poemtens 
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CHAPITRE II* 

La genèse de l'Amor Poatttens 

Nccrcasscl se montra grand partisan des idées de Charles Borroméc La 
formation qu'il avait reçue chez les oratonens de France le portait à la 
sévérité en moral. De bonne heure le problème de la pratique 
pénitcntielle avait attiré son attention. Et, lorsqu'il fut nommé vicaire 
apostolique des Pays-Bas du Nord, il voulut inviter son clergé à la 
sévérité dans cette question II le fit dans un traité qui préconisait comme 
disposition indispensable à la rémission des péchés un amour de Dieu 
prédominant sur toute autre affection, et cela même avec le sacrement de 
la Pénitence, par là même il obligeait les ministres de ce sacrement de ne 
donner l'absolution qu'à ceux qui avaient de telles dispositions Pour la 
rédaction de ce traité, qui devait s'intituler Amor Poemtens (l'Amour 
Pénitent), il reçut la collaboration et subit l'influence de différentes 
personnes 1 Antoine Arnauld et son cercle, auquel appartenaient 
Sébastien du Cambout de Pontchâteau, Emcst Ruth d'Ans, Gabriel 
Gcrberon, Guillaume Le Roy et, plus tard, Pasquicr Quesncl; 2. 
quelques professeurs de l'université de Louvain, comme François van 
Vianen, Gommairc Huygcns, Lambert Vincent et Théodore van 
Blockhovcn, et 3 un groupe de partisans à Rome, dont faisaient partie 
Louis-Paul du Vauccl, défenseur à Rome de tous ceux qui favorisaient la 
morale sévère et la doctrine jansénisante de la grâce, les cunalistcs 
influents Agostino Favoriti et Lorenzo Casoni, le recteur du collège de la 
Propagande, Andrea Buonvicini, et un certain nombre de cardinaux, 
comme Paoluzzo Altieri, Decio Azzolim, Girolamo Casanatc et Philip-
Thomas Howard 

Apres ses traités sur le culte des Saints (1675) et sur la lecture de 
l'Ecriture Sainte (1677), Nccrcasscl avait, aux environs de 1678, les 
mains libres pour son traité sur le sacrement de la Pénitence. Bien que sa 
correspondance de ce temps-là ne laisse pas voir qu'il travaillait à la 
rédaction de ce traité, de nombreux indices indiquaient qu'il s'en 
occupait déjà mentalement Les exhortations et les signes, directs et 
indirects, qui lui venaient du dehors, ainsi que les indications qu'il 
fournit lui-même, sont là pour nous en avertir En effet, dès 1677, il 
promulgua, à l'occasion du Jubilé, accordé cette année-là par Innocent 

* Ce chapitre a paru, comme suite du premier article, dans AGKK\' 22(1980), 260-295 
Dans la prt-sente etude il figure comme chapitre II, la redaction en est quelque peu 
modifiée 
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XI, son Instruction sur l'administration du sacrement de la Pénitence Le 2 
mars 1679 un décret du Saint-Office condamna, à la satisfaction de 
Nccrcassel, 65 propositions de la morale laxiste D'après Favoriti, une 
lettre de Nccrcassel à Innocent XI avait sans doute contribué à cette 
condamnation 

Pourtant rien ne fit voir que Nccrcassel, en 1680, rédigeait déjà son 
Amor Poetutens II y avait encore trop d'affaires qui le préoccupaient 
Dans le courant de 1680, il put recevoir pour quelque temps Antoine 
Amauld Nccrcassel espérait bénéficier, pour l'exercice de son ministère 
et pour ses écrits, du soutien et des avis du grand théologien Peu après, 
Arnauld décida de s'établir dans les Pays-Bas du Nord En fait, il y 
demeura seulement jusqu'au mois d'octobre 1682, d'abord à Utrecht, 
puis à Delft 

Dans la correspondance de Nccrcassel, le premier indice prouvant 
qu'il est en train d'écrire, ou plutôt qu'il a écrit, l'Amor Poetutens, se 
trouve dans une lettre du 20 février 1682, destinée à François van 
Vianen II lui faisait savoir que le livre avait été examiné attentivement 
par quelques membres de son clergé et par Antoine Arnauld. Ce devait 
être un gros ouvrage in 8° d'environ 600 pages à l'impression serrée, 
comprenant deux livres. A y regarder de près, il apparaît que l'auteur a 
utilisé dans son ouvrage des passages assez étendus, composes antérieu
rement mais non encore publiés. 

Le 10 mai 1682, il annonça à son ami Justus Mocdcrsohn, curé à 
Amsterdam, qu'il espérait lui transmettre le manuscrit sous peu en vue 
de l'impression Mais, entre l'impression et la publication, il restait bien 
des obstacles à surmonter. 

CHAPITRE HI* 

La première édition de l'Amor Poetutens 

Lorsque, vers le milieu de 1682, Nccrcassel eut presque achevé la 
rédaction de son livre, il fit imprimer d'abord, pour plus de sûreté, un 
texte provisoire, qu'il soumit à l'examen de ses collaborateurs les plus 
proches et d'amis experts en la matière, en particulier Arnauld, qui 
demeurait alors dans les Pays-Bas du Nord. Cette consultation lui valut 
beaucoup de propositions de correction et d'améliorations, mais en 
même temps causa un retard considérable dans la publication du livre. 
* Dani AC,Kk\ 21(19H1), 220-268 
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Les prêtres du Vicariat d'Utrecht se montrèrent en général favorables 
au traite de leur vicaire apostolique, mais ceux de Harlem ne furent pas 
tous d'accord avec une doctrine qui leur paraissait trop sévère ils 
s'opposaient surtout à la pratique, recommandée par Neercassel, de 
différer, en certains cas, l'absolution Ils craignaient de voir leurs 
confessionaux se vider, s'ils s'y conformaient Cette attitude amena 
Neercassel à ajourner quelque temps l'impression de son livre Plus tard 
le clergé de Harlem changea d'avis 

C'est Arnauld qui, à la demande instante de Neercassel, rédigea une 
Préface dans laquelle il répondait aux objections soulevées par le clergé et 
par le bénédictin français, Gabriel Gerberon, tout en introduisant certains 
adoucissements Ainsi il y eut, malheureusement, des différences entre la 
Préface et le corps du texte au préjudice de la cohérence de l'oeuvre, ce 
qui, plus tard, causa des ennuis à l'auteur 

Pour Neercassel, il était extrêmement important d'obtenir l'approba
tion du plus grand nombre possible de censeurs épiscopaux, car le bruit 
courait que personne n'oserait approuver le livre II envova aux 
professeurs amis de la faculté de théologie de l'université de Louvain un 
exemplaire de son traité en les priant de le lire d'un oeil critique et de lui 
faire savoir, si, selon eux, il pouvait le publier sans crainte La faculté 
contesta l'opinion selon laquelle - à cause de la nécessité de Г'апюг Dei 

super omnia' - la justification précédait toujours l'absolution, qui, elle, 
n'absoudrait que les peines, suivant l'enseignement d'Estius Elle 
s'opposa également à l'idée que, dans l'ancienne Lglise, le pécheur ne 
recevait l'absolution qu'une seule fois dans sa vie 

Malgré toutes sortes de changements et d'additions apportées au 
texte, Neercassel ne put se mettre d'accord avec les louvamistes 
Finalement il se contenta d'une déclaration de leur part, affirmant que 
l'amour prédominant de Dieu devait précéder l'absolution et qu'un délai 
pour l'absolution était nécessaire à l'égard des récidivistes Ils lui 
fournirent la déclaration promise le 24 décembre 1682 

Neercassel pria alors Arnauld d'aménager le texte de YAmoi Poeinteiis 

de façon à prévenir toutes objections possibles A cause des difficultés 
soulevées à Louvain, Ruth d'Ans refit, de concert avec Arnauld, les 
chapitres 24 et 25 du Livre I concernant la contritto C'est aussi en tenant 
le plus grand compte des opinions des louvamistes qu'on rédigea les 
deux Appendices de façon définitive Ainsi, au début de 1683, l'Amor 

Poemtens était à peu près en etat d'être mis sous presse Guillaume Le 
Roy, abbé de Haute-Fontaine, en France, et ami d'Arnauld, devait 
traduire le livre en français 
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Cependant Nccrcassel ne se sentait pas encore tout à fait rassuré II 
craignait la Curie romaine II y comptait bien des amis fidèles et 
influents, mais il y avait aussi des personnages tout-puissants, comme le 
cardinal Raimondo Capizucchi Ο Ρ , dont il redoutait l'opposition 

C'est pourquoi il pria son avocat romain, Louis-Paul Du Vaucel, de 

soutenir sa cause auprès du Saint-Siège La sevente en matière de 
pratique pénitentiellc n'étant pas très en vogue à Rome, Du Vaucel 
comptait sur une opposition achamee, surtout de la part des réguliers 
qui, en général, étaient en faveur d'une morale plus mitigée 

Le 4 mars 1683, Nccrcassel put enfin annoncer à Arnauld que la 
distribution du livre était commencée II offrit par ci par là des 
exemplaires en hommage. Aux Pays-Bas, le livre fut bien reçu et lu 
avidement En France, la distribution du livre, par certaines formalités 
de la poste, fut retardée On hésita à offrir un exemplaire à l'archevêque 
de Pans, François de Harlay, Arnauld, qui le considérait comme le 
mauvais génie dans la persécution de Port-Royal, s'y opposa âprement, 
Nicole, au contraire, acceptait qu'on fit cet acte de civilité envers ce 
prélat Bossuct loua vivement le livre dans une lettre adressée à 
Nccrcassel, qui en fut très content et très fier 

Le livre fut aussi traduit en néerlandais par les soins de Johannes 
Roos, curé à Delft 

CHAPITRE IV* 

La deuxième édition de l'Amor Роепііепч 

La vente réussit si bien que le livre fut épuise dès le mi-janvier 1684 
C'est pourquoi Nccrcassel commença à préparer une deuxième édition. 
Il voulait revoir son ouvrage à fond et l'étendre considérablement, de 
sorte que personne de sensé n'y trouvât à redire C'était d'autant plus 
nécessaire qu'il était paru, fin 1683, à Maycncc, un réquisitoire violent 
intitulé lu libnon cui titulus Amor Poenilens auctore Joanne Caitonaist, 

ariimadi'ersionum Decas prima, par un nommé Joannes Peresius, jésuite à 
Maycncc 

De même, au début de 1684, se produisirent quelques réactions 
défavorables Aux Pays-Bas, était paru un opuscule anonyme qui 
critiquait, entre autres, la dureté de certaines expressions L'augustm 

* AC.KKS 24(1482), 1()7-Пт 
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François Basscry, de Louvain, s'était également prononcé contre le livre 
Son confrère Michael van Hecke et le dominicain Willem Wijnants 
avaient déjà présenté au Saint-Office quelques propositions tirées de 
VAmor Poantah, afin de les faire condamner Ce qui était visé, c'était 
surtout le Livre II, qui prônait une pratique pénitentiellc totalement 
contraire à l'usage de Rome Du Vauccl craignait particulièrement le 
cardinal de Curie, l'influent Raimondo Capizucchi Ο Ρ , dont les idées 
étaient diamétralement opposées à celles de Necrcasscl C'est pourquoi il 
s'empressa de renseigner les autorités romaines sur les nombreux 
changements et adoucissements que l'évcque avait l'intention d'apporter 
à la deuxième édition de son livre En outre Necrcasscl informa 
amplement ses amis romains des additions et corrections qu'il avait 
apportées à cette deuxième édition déjà mise en route· douze chapitres 
entièrement neufs, sept dans le Livre I et cinq dans le Livre II Les 
additions du Livre I visaient surtout à fonder mieux encore le 
contntionismc grâce à toutes sortes de témoignages de divers théolo
giens, celles du Livre II concernaient surtout l'utilité du délai pour 
l'absolution 

Vers la mi-mai 1684, la deuxième édition était assez avancée pour 
pouvoir être mise sous presse A ce moment-là certains amis de Rome 
conseillèrent de ne pas la faire paraître avant que le Saint-Office ne se fût 
prononce sur la première Dès que Necrcasscl connaîtrait les objections 
de la Congrégation, se disait-on, il pourrait apporter dans la deuxième 
édition les corrections nécessaires C'étaient surtout Casoni, ainsi que le 
cardinal Casanatc, bien intentionné à l'égard de Necrcasscl, qui insistè
rent sur ce délai Arnauld n'était nullement de l'avis de ces deux prélats 
romains Four ne pas offusquer son puissant protecteur Casoni, 
Necrcasscl s'en tint à son conseil, fût-ce à contre-coeur Outre les amis 
de Rome, les membres de son entourage voulurent agir en faveur de son 
oeuvre Quelques ecclésiastiques notables de la Mission de Hollande 
écrivirent une lettre au pape afin d'éviter que la réputation de Necrcasscl 
ne fût flétrie par une éventuelle censure 

Mais, de leur côté, les adversaires romains commencèrent à lancer 
leurs attaques contre le Livre I et accusèrent Necrcasscl d'être trop 
exigeant par rapport au commandement de l'amour de Dieu, en outre, il 
aurait aussi, selon eux, partagé certaines opinions de Baïus Necrcasscl 
pouvait facilement réfuter ces imputations Cependant Wijnants et Van 
Hecke continuèrent leurs attaques à tel point que Casoni lui-même 
commença à s'inquiéter C'est en vain qu'il essaya d'amener Innocent XI 
à user de son autorité pour mettre fin à ces agitations Le pape, qui 
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subissait l'influence des adversaires, était incapable de se former une 
opinion personnelle sur les problèmes en question D'autre part, 
certaines paroles du cardinal Altieri firent entendre que beaucoup de 
cardinaux avaient rendu un témoignage favorable à l'Amor Poemtais 
Avant de repartir, vers la mi-août 1684, pour les Pays-Bas espagnols, 
Amauld donna son avis sur les nouvelles attaques et rendit confiance à 
Neercasscl quant au bon déroulement de l'affaire. De même. Du Vaucel 
assurait Neercasscl qu'il estimait Y Amor Poemtens complètement en 
sûreté 

Pourtant les adversaires ne restaient pas oisifs Ils lancèrent une 
nouvelle attaque Cette fois-ci c'était d'abord de jansénisme qu'on 
accusait l'évcquc. Un jésuite, Honoré Fabn, soutint que Neercasscl 
enseignait non seulement des propositions condamnées de Baïus mais 
aussi de Jansémus Pendant ce temps, Du Vaucel et ses amis de Rome 
avaient rédigé, pour la défense de VAmot Poemtens, un écrit intitulé Brevis 
exposttw, qui pouvait cvcntucllcmcm servir de réponse à l'avis défavora
ble que Laurent Fabn, O. F M Conv , avait émis comme consultcur du 
Saint-Office 

En décembre 1684, la deuxième édition n'avait pas encore paru 
Casoni était d'avis qu'il valait mieux gagner du temps dans l'espoir que 
la résistance s'apaiserait Mais l'imprimeur comme le libraire insistèrent 
pour la publication du livre. Arnauld était tout à fait de leur avis 
Pourtant ce ne devait être qu'un an plus tard, en décembre 1685, que la 
deuxième édition parut. 

CHAPITRE V* 

Complications autour de la publication de la deuxième édition 
de l'Amor Poemtens et condamnation de la première édition 

Lorsque, au printemps de l'année 1685, le texte de la deuxième édition de 
Y Amor Poemtens fut prêt à être mis sous presse, il était grand temps de 
recueillir les approbations plus ou moins promises par des personnalités 
des Pays-Bas du Nord et du Sud ainsi que de France et d'Allemagne En 
raison des dernières nouvelles de Rome, Neercasscl pensait pouvoir 
procéder à la seconde édition de son livre. Tandis qu'il s'en occupait, on 
lui fit savoir que Casoni persistait dans l'idée qu'il valait mieux différer la 

* АСКК\' 2Ч{тЗ), 203-237 
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publication C'est pourquoi Nccrcasscl l'ajourna encore et profita de ce 
retard pour rassembler d'autres approbations 

A côté du franciscain Laurent Fabn, qui avait donne un avis 
défavorable, le Saint-Office avait chargé un autre consulteur, le carme 
espagnol Ludovicus Perez de Castro, d'examiner ГЛнюг Poemtms Du 

Vaucel resta longtemps dans l'incertitude sur la position de ce consul

teur Mais, au mois de mai 1685, il put annoncer à Nccrcasscl que Perez 
de Castro était très bien disposé à l'égard de ГЛіног Pocnitciis Casoni lui 

avait donné à lire la Brei'n expositio, ainsi que l'ample Apologia composée 
par Du Vaucel. Le 12 septembre 1685, Perez donna son rapport, qui se 
révéla être très favorable Par l'intermédiaire de Casoni, l'augustin 
Giuseppe Sabatini, qui adhérait à la doctrine de Y Ama Pocmtens, reçut 
également l'ordre du papa de donner son avis sur le livre comme 
consulteur. Plus tard, le franciscain Carolus Franciscus de Vansio fut 
aussi nommé consulteur II devait émettre également un avis favorable 

Comme le Samt-Office était très occupé par l'affaire du quiétisme de 
Molinos, Y Amor Povmtens se trouvait relégué, pour ainsi dire, au second 
plan Le libraire Fncx perdit patience Dans ces circonstances, Du Vaucel 
suggéra à l'évcque de ne plus tarder à publier la deuxième édition II 
faudrait bien, dit-il, différer de quelques mois l'envoi des exemplaires 
destinés à Rome En octobre 1685, Nccrcasscl pria Qucsnel, qui, dans 
l'intervalle, avait rejoint Amauld à Bruxelles, de mettre définitivement 
au point la seconde édition pour l'impression On reçut encore quelques 
approbations de France et de Louvain Au début du mois de décembre 

1685, les premiers exemplaires purent être expédiés, d'abord en France, à 
Liège et en Allemagne, peu après aux Pays-Bas espagnols Aux Pavs-
Bas du Nord, la seconde édition ne fut mise en vente qu'à la fin du mois 
de janvier 1686 A cause des nombreuses additions le livre se présenta en 
deux volumes, qui fusaient un total d'environ 11(X) pages 

Une nouvelle attaque contre YAmoi Pocmtens, lancée cette fois par le 
cardinal Capizucchi, accusait Nccrcasscl d'enseigner trois erreurs capi
tales 1 que l'amour de Dieu doit être actuel et continuel, 2 que les 
prières qui précèdent l'absolution en sont une partie essentielle, 3 que la 
crainte de l'enfer rend l 'homme plus pécheur. 

Nccrcasscl avait déjà réfuté plus d'une fois ces gnefs Le 21 janvier 

1686, il se déclara disposé à faire le voyage de Rome afin d'apprendre de 
la bouche du pape même à quoi il devait s'en tenir 

Malgré la loi du silence, imposée aux personnes impliquées, Du 
Vaucel avait pu apprendre que le Saint-Office s'était déclaré, à la 
majorité des voix, pour une censure de Y Amor Poemtms Dès lors il ne lui 
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restait plus qu'à espérer que le pape arrangerait l'affaire. Cet espoir parut 
être bien fondé lorsque le pape apprit le résultat du vote, il refusa de le 
ratifier Necrcassel, qui ignorait ces faits, était occupé à la rédaction d'une 
ample apologie de son livre, destinée aux cardinaux Les nouvelles de 
Rome s'améliorèrent de plus en plus 

Le 6 juin 1686, Necrcassel mourut au cours d'une visite pastorale 
exténuante qu'il effectuait dans la partie orientale de sa Mission Après sa 
mort, les chapitres de Harlem et d'Utrecht choisirent à l'unanimité 
Hugo Francisais van Hcussen comme successeur Les réguliers, qui 
étaient violemment opposés à la candidature de Van Hcussen, l'accusè
rent d'hétérodoxie Comme il avait pris la défense de l'Amor Poerutens, 
on voulut, en l'écartant, porter atteinte indirectement au livre de 
Necrcassel En décembre 1686, le cardinal Casanatc déclara que, sans sa 
mort prématurée, Necrcassel aurait été certainement élevé au cardinalat 
A son avis, on n'allait plus rien objecter contre Y Amor Poemtens 
Cependant les adversaires chargèrent le franciscain Francisais Burgh 
d'examiner l'ouvrage de Necrcassel Ils étaient convaincus que ce 
religieux était plus dévoué à leur cause que son confrère Franascus 
Varesius 

Le 11 août 1689, Innocent XI mourut Pietro Ottoboni lui succéda 
sous le nom d'Alexandre VIII Etant cardinal, il s'était déclaré pour la 
censure de Y Amor Poemtens Aussi, par un décret du 20juin 1690, le livre 
de Necrcassel fut-il suspendu 'donec corngatur' 

Afin de fonder l'accusation selon laquelle Petrus Codde, le successeur 
de Necrcassel, et une partie du clergé des Pays-Bas du Nord adhéraient à 
des opinions jansénistes, les adversaires de Coddc composèrent un 
Proltxum Memoriale Dans cet écrit, qui n'a jamais été imprimé, se trouve 
une liste de 27 accusations contre le nouveau vicaire apostolique. 
Quelques-unes se rapportent à l'attitude de Coddc vis-à-vis de Y Amor 
Poemtens On l'accuse, entre autres, de ne pas avoir promulgue le décret 
de 1690 par lequel ce livre fut suspendu 'donec corngatur', et d'apprécier 
hautement la deuxième édition 

Les imputations contre Y Amor Poemtens, contenues dans ce Proltxum 
Memoriale, sont dénuées de tout fondement Pourtant ces accusations 
injustifiées ont été reproduites au XVIIIc siècle par le Dictionnaire des 
livres jansénistes ou qui favorisent le jansénisme (1750) A son tour 
J Carrcyre, dans le Dictionnaire de Theologie Catholique, les reprend sans 
aucun discernement 

En 1741 parut à Utrecht une traduction française de Y Amor Poemtens, 
de la main de Pierre Guilbcrt La traduction de Le Roy semble ne pas 
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avoir été imprimée II en est de même de la traduction néerlandaise, dont 
s'occupait, en 1684, Joannes Roos, curé à Delft 

Aux XVIIlc et XIXc siècles, on n'a pas écrit beaucoup sur l'oeuvre 
principale de Neercassel Seuls quelques écrivains qui sympathisaient 
avec le Oud Bisschoppelijke Clcrezic, comme Van Hcussen, Dupac de 
Bellegarde, Decider en Van Klccf, ont cent plus ou moms amplement 
sur le livre de Neercassel. 

De nos jours, J. de Jong, professeur d'histoire ecclésiastique au 
séminaire de Rijscnburg, plus tard cardinal-archevêque d'Utrecht, a 
qualifié l'Amor Poenitens de livre apte à faire désespérer les croyants, 
parce que le exigences que pose Neercassel ne peuvent être remplies que 
par une élite Dans son Gescluedctus van het katlioltcame m Xoord-
Nederland m de 16e en 17e eeuw (1945) - Histoire du catholicisme dans les 
Pays-Bas du Nord aux XVIe et XVIIe siècles - L Rogier se fonde, dans 
son jugement sur l'Amor Poenitens, sur cet auteur 

CHAPITRE v i * 

Conclusion 

Pour appuyer ses thèses, Neercassel, dans son Amor Poemtens, donne un 
grand nombre de citations En dehors de celles, qui sont empruntées à 
rbenturc Sainte, on y trouve beaucoup de textes tirés des écrits 
d'auteurs ecclésiastiques de l'Antiquité chrétiennejusqu'au XVIIe siècle: 
au total 691 citations extraites des oeuvres de 119 auteurs Plus de la 
moitié de ces textes a été empruntée aux Pères de l'Eglise 

Il est invraisemblable que Neercassel ait rassemblé tous ces textes par 
une lecture personnelle. Mais s'il a eu recours à d'autres, on se demande 
à qui II est difficile de répondre à cette question Ses amis français: 
Arnauld, Qucsnel, Nicole, Gcrbcron, Du Vaucel et Ruth d'Ans l'ont 
sans doute beaucoup aidé De même ses amis de Louvain et des 
spécialistes parmi son propre clergé l'ont assisté D'ailleurs en son temps 
on connaissait déjà des Concordanhae pour l'oeuvre de samt Augustin, et 
on disposait de répertoires pour les éents des Pères en général, comme la 
Btblwtheca sanctorum Patrum (1575) de Marguann de la Bignè 

Le but principal que Neercassel s'était proposé en rédigeant son Amor 
Poemtens était indubitablement de caractère pastoral amener son clergé à 

* Le texte de cette conclusion n'a pas encore cte publie 
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suivre, dans l'administration du sacrement de Pénitence, le chemin sûr 
trace par les règles sévères de Charles Borroméc II est probable que 
l'auteur ait eu encore présent à l'cspnt un motif apologétique, voire 
même ircnique La théologie de Necrcasscl est archaïque II fait appel, de 
préférence, à l'Ecriture Samte et aux Pères, sans se rendre suffisamment 
compte d'une évolution normale du dépôt de la foi Un autre point 
faible de l'Amor Poemtens tient à une certame ambiguïté c'est, d'une part, 
un traite pastoral, d'autre part, un exposé scientifique (historique et 
dogmatique) Et quand, plus tard, Necrcasscl se voit forcé de faire 
quelques concessions, il adouat certaines expressions dans sa Préface 
(YbpKtola ad Clerum de la deuxième édition), mais les laisse intactes dans 
le corps du livre D'où des contradictions 

Peut-on qualifier son oeuvre de janséniste? Encore une question dont 
la réponse n'est pas facile, car le terme de 'jansénisme' est extrêmement 
imprécis Si on entend par là un système qui préconise un certain 
ngonsme en morale, qui a une préférence pour l'ancienne Eglise et qui 
est pessimiste quant au nombre des élus, on peut dire que l'oeuvre de 
Necrcasscl est janséniste. Mais son attitude pastoral apporte un correctif 
à ce qu'il pourrait y avoir d'excessif dans sa doctrine 

Est-ce que, au terme de cette étude, la personne de Necrcasscl se 
présente clairement à mes yeux' Avant de répondre à cette question, je 
veux faire une remarque préalable qui d'ailleurs s'y rapporte 

Après le Concile de Trente, le gouvernement de l'Eglise fut 
fortement centralisé II en résulta la nécessité, le cas échéant, d'agir sur 
l'opinion des fonctionnaires de la Curie romaine Necrcasscl dut, à son 
corps défendant, entrer dans ce jeu politique 

Pour ce qui est de sa personne, je dois avouer que, malgré l'étude de 
nombreuses lettres et autres documents, je n'ai pu m'en former une 
image exacte. Il ne s'expose jamais II a toujours l'air sérieux, cérébral. 
Pas trace d'un sourire Sa piété était sincère et greffée sur celle du cardinal 
Pierre de Bérulle et, par conséquent, nettement chnstocentnquc 

Il semble que Necrcasscl, vers la fin de sa vie tende à un 
perfectionnisme excessif. Même des personnalités qui lui veulent du 
bien, comme les cardinaux Ottoboni et Colonna, ses collaborateurs 
Couscbant et Lindeborn et certains professeurs de Louvain, étaient 
d'avis qu'il était trop sévère, qu'il visait à l'irréahsble On a l'impression 
qu'il s'éloignait de plus en plus de ses amis de Louvain et qu'il subissait 
d'autant plus l'influence d'Amauld et de ses collaborateurs Ruth d'Ans et 
Du Vauccl. On se demande si ces amis lointains l'ont assisté de la bonne 
façon Quant aux jeunes prêtres auxquels il donnait sa confiance durant 
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les dernières années de sa vie, ils n'étaient pas capables de lui faire voir la 
relativité des choses La combinaison de la crainte d'être désavoue par 
Rome, d'une écrasante activité pastorale et d'un travail théologico-
httcraire considérable a ruiné sa santé et a indubitablement hâté sa mort 

Encore deux mots sur les questions théologiques qui préoccupaient 
Nccrcassel Aujourd'hui on ne se soucie plus beaucoup des problèmes 
concernant la cotitntto ou Yattntio On attache plus d'importance à la 
smcéntc dans les dispositions intérieures Quant à la doctrine de la grâce 
il ne faut pas confondre l'entité de Dieu et celle de l 'homme 
L'ommcausalité de Dieu est compatible avec le libre arbitre humain en 
raison de la différence qu'il y a dans leur niveau d'existence, ils ne 
s'excluent pas l'un l'autre 

L'idée de la grâce est conçue de nos jours de façon moins 
individualiste que jadis La grâce divine embrasse en première instance le 
genre humain tout entier, et à partir de là chaque individu Le mystère de 
la grâce s'est révélé dans la personne du Christ, dans le Seigneur ressus
cité 

Un aveu 
J'ai présenté Y Amor Pocmtens et la personne de Nccrcassel en historien, 
mais il m'est difficile de le suivre en homme J'admire sa vertu et son 
énergie, mais je ne me sens pas d'affinité avec lui On ne s'étonnera pas 
qu'à mon gré il lui manque la joie franciscaine 
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HOOFDSTUK I 

DE THEOLOGISCHE CONTEXT 

Alvorens nader in te gaan op de ontstaansgeschiedenis en de lotgevallen 
van de Amor Poenitens, is het van belang het werk in zijn theologische 
context te plaatsen In dit geschrift kiest Nccrcasscl immers duidelijk 
partij ten aanzien van de diverse theologische strijdvragen van zijn 
dagen Ten einde zijn houding en mentaliteit te kunnen begrijpen, dient 
men zich te verplaatsen in die tijd en zich afte vragen, welke ideeën toen 
opgang maakten en wat de geesten toen bezig hield Eerst dan is het 
mogelijk zich een rechtvaardig oordcel over personen en zaken te 
vormen, een oordeel dat niet vertroebeld wordt door anachronistische 
vooringenomenheid. 

De Scholastiek, die haar blocitijdperk had gekend in de dertiende 
eeuw met Alexander van Hales (1170-1245), Albertus Magnus 
(1193-1280), Bonaventura (1221-1274), Thomas van Aquino (1226-
1274) en Duns Scotus (1266-1308), was in de zestiende eeuw voor een 
groot deel vervallen tot spitsvondige rcdcnccrkunst. Dat verval was, 
mede onder invloed van het Humanisme, aanleiding tot een tendens in 
de Kerk om terug te keren tot de oorsprong, tot de bronnen van de 
openbaring en het geloof, nog niet overwoekerd door gecompliceerde 
menselijke redeneringen Want zoals het Humanisme door zijn heront
dekking der Griekse en Romeinse klassieken de opbloei van kunst en 
letteren in de Renaissance heeft mogelijk gemaakt, zo heeft datzelfde 
Humanisme ook in de theologie en in de vroomheid zijn licht doen 
schijnen op de H Schnft en op de grote klassieken van het christendom: 
de Kerkvaders, speciaal Sint Augustinus, en de kerkelijke Traditie in het 
algemeen. Die tendens gaf de studie van de H Schrift en van de 
Kerkvaders nieuwe impulsen Hieruit ontwikkelden zich enerzijds, 
vooral door bestudenng van de werken van Sint Augustinus, de Doctor 
gratiac, een overbclichting van Gods al-oorzakchjkhcid en van de 
menselijke afhankelijkheid van de genade en dientengevolge een 
pessimistische kijk op de menselijke natuur. Anderzijds ontstond er, als 
uitvloeisel van de humanistische stroming in de theologie, die de mens 
centraal stelde, een meer optimistische kijk op de mogelijkheden van de 
menselijke natuur om tot heil te geraken In de zienswijze van 
Augustinus was de Erfzonde het centrale dogma, in de humanistische 
opvatting was de Verlossing het kernpunt 47 

Aangezien in God weten en willen en doen één zijn, ging het 

41 H Brcmond Histotrt Itruratrc du setlttttutit rWicrmv ili Ггашс, I 11-12 
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uiteindelijk om de vraag: hoc Gods al-oorzakclijkhcid te rijmen met de 
menselijke vrijheid; hoe Gods onontbeerlijke genade in overeenstem
ming te brengen met de menselijke vrije beslissing tot handelen; hoe 
Gods vooruit-weten en voorbestemming tot de zaligheid of de verwer
ping te doen stroken met zijn barmhartigheid? 

Ter beantwoording van dat vraagstuk ging de kerkvader Augustinus 
van twee vaste gegevens uit: Bij God is geen onrechtvaardigheid. God 
erbarmt zich over wie Hij zich erbarmen wil, en erbarmt zich niet over 
wie Hij zich niet erbarmen wil. Hoc die beide gegevens met elkaar te 
rijmen zijn is door het menselijk verstand niet in te zien. Een poging tot 
verklaring ziet Augustmus in een parallel met het menselijk handelen. 
Het is namelijk niet onrechtvaardig als iemand een bepaalde schuld 
opeist; evenmin als het onrechtvaardig is de schuld kwijt te schelden. 
Welnu, wegens de erfzonde staan alle mensen bij God in de schuld. Het 
is dan ook niet onrechtvaardig, wanneer God die schuld opeist; evenmin 
als het onrechtvaardig is, wanneer Hij die schuld kwijtscheldt.48 Blijft 
echter de vraag: hoc is het vooruitzien, de predestinatie (voorbeschik
king) Gods in overeenstemming te brengen met de leerstelling, dat God 
alle mensen wil zalig maken? 

Naast de theologen die zich, ter beantwoording van die vraag, stnkt 
hielden aan de leer van Augustinus, vele toenmalige professoren van 
Leuven, zoals Baius en Jansenius, verder Jean du Vergier de Haurannc, 
abbé de Saint-Cyran, Biaise Pascal, Antoine Arnauld c.a., waren er nog 
die de richting van de jezuïten volgden, met als voornaamste woord
voerders Molina S.J.49 en Suarcz S.J."1" en in de Nederlanden Lessius 
SJ.1' of de zienswijze aanhingen van de thomistcn, vooral gerepresen
teerd door Bañcz O.P.32 

4* Mjgmi'; Lohrcr, 'Gottes Gnadcnhatideln als Erwahlung und Rechtfertigung des Men-
sthen'. 779 

•^ Llidovicub Molina S J , geboren 1S36 te Cuenca (Spanje) In 1553 trad lii| in bij de 
jezuïeten. Hij stierf te Madrid op 12 oktober 1600 Zijn voornaainste werk is Comordia 
/І/ЧТІ arbitrii aim grutije doms, dii'iini praescicutut, proviiit'tttia, рпіЫе^иишопе et leprolmtione, 
Lissabon 15ЙН l lij is de grondlegger van liet molmisme С Sommervogcl S J , 
BMiolhcqiic. V, kol 1167-1179 

"̂ Francisais Suarcz S J . geboren 1548 te Granada (Spanje) In 1564 trad hij te Salamanca m 
bij de jezuïeten I lij is ecu van de grootste theologen van de Sociëteit I lij is gestorven in 
1617 te Lissabon С Sommervogel. Btblioilitijitc, VII, kol 1661-16H7. Ook te consulte
ren R de Scoraille S J , Ггііпсои Sirnrcz de la Compagine deJcMD 

11 Leonard Leys S J , genoemd Lessius, werd in 1554 te Brecht bij Antwerpen geboren In 
1572 trad hij in bij de lezuieten In 1574 werd hij aangesteld lot docent m de filosofie te 
Douai en in 1585 tot hoogleraar in de theologie te Leuven In zijn genadeleer stond Inj 
dicht bij Molina Hij was een groot theoloog en zeer vroom I lij is gestorven te Leuven 
in 1623 C. Sommervogel, Biblioihèque, IV. kol 1726-1751 Ook X.-M. Le Hachelet S.J , 
Prédí'ítinatiou et gràu· efficace 
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De aanhangers van Molina, de molinistcn, leerden, dat God een alle 
mensen omvattend heilsplan opstelt, waarbij blij vooruit weet, dat 
sommigen het heil bereiken terwijl anderen het niet bereiken. Door de 
'scientia media'3'1 immers weet Hij, hoe de geschapen vrije wil zich in 
deze of gene situatie gedragen zal, of hij de aangeboden genade zal 
aannemen of verwerpen. Zij die op grond van dat vooruit-weten het 
heil zullen bereiken, worden tot de heerlijkheid gepredestineerd: predes
tinatie dus na het vooruitzien van de verdiensten ('post pracvisa 
menta').34 Deze leer van Molina werd overigens door zijn eigen 
generaal, Franciscus Borgia, afgewezen, zou door diens opvolger, 
Claudius Aquaviva, verboden worden en werd door zijn andere grote 
ordegenoot, Robcrtus Bcllarminus, bestreden.33 

De thomistcn, die een midden-positie innamen tussen de augustinia-
nen en de molinistcn, maakten bezwaar tegen die opvatting. Hoc kan 
God, zo brachten zij er tegen in, zonder predestinatie, onfeilbaar de 
beslissing van de vnje wil kennen? Doet die oplossing wel recht aan het 
absolute primaat van de goddelijke genade? Bestaat dat primaat nog als 
het heil uiteindelijk van het schepsel, van zijn vnje wil afhangt? Bañez 
stelde dan ook een andere oplossing voor: God wil in zijn algemene 
heilswil, dat het met vrijheid begiftigde schepsel tot heil komt. Daarom 
geeft Hij iedereen voldoende genade (gratia sujficiens). Degenen die Hij 
bijzonder liefheeft predestineert Hij tot de eeuwige zaligheid, dus vóór 
het vooruitzien van de verdiensten ('ante pracvisa merita'), anderen 
worden daartoe niet gepredestineerd ('reprobado mere negativa': God 
verhindert niet dat sommigen de zaligheid niet bereiken). Wie gepredes
tineerd is knjgt de gratta efficax (doeltreffende genade), waardoor hij de 

32 Dommicus Dnñcz O 1' werd m 1528 te Medina del Campo in Spanje geboren Hij was 
fel tegenstander van Molina, wiens leer hij door de Spaanse Inquisitie trachtte te doen 
veroordelen, terwijl Molina van zijn kant de leer van Bañez als calvinisme beschouwde 
Hij ÍS gestorven in 1604 Quctif-Ecliard, Smptores Ordtiut Praedtcatonnn, II, 352-353 

"̂  De sctctitid tmàia is een vorm van Gods weten, die tussen de ¡сіепіш sunplnti tntrlliçetittiic 
en de saenlia visioins in staat. Door de scialila uinphas iiitellif!ailiac kent God alles wat 
mogelijk is, hetzij uit hoofde van zijn eigen macht hetzij door de macht van het schepsel, 
doch dat niet bestaat, met zal bestaan en nooit bestaan heeft Door de savtiHa гыоіш kent 
God alles wat bestaat, bestaan heeft of zal bestaan Door de scwtitia tncdui kent God zaken 
die tussen het bestaande en het louter mogelijke m staan, namelijk het voorwaardelijk 
toekomstige wat niet zal bestaan, maar zou bestaan als aan een bepaalde voorwaarde 
voldaan zou worden, waaraan m feite nooit voldaan zal worden, bij voorbeeld 'Petrus 
zou Christus niet verloochend hebben, als hij goed gebeden had ' J M Hervé, MiUiiiatc 
Тіичііоцші' Dogmiìttcae, 58 en 65-66 

34 Magnus Lohrcr, 'Gottes Gnadcnhandcln', 787, X.-M. Lc Hachclet, Prédestination et çrâce 
efficace, I, 4 

"̂  L Cevssens О F M., 'Voies détournées dans l'histoire du jansénisnie', 13 
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verdiensten verwerft die nauw met het ecuwig heil samenhangen Wie 
niet gepredestineerd is, wordt van de heerlijkheid uitgesloten Deze 
uitsluiting volgt op het vooruitwctcn Gods van de weigering der genade 
door de mens, noodzakelijk gevolg van het feit dat de gratia efficax niet 
verleend werd In dit systeem hangt de werkzaamheid van de genade 
dus samen met de innerlijke kwaliteit van die genade, terwijl het in het 
mohmsme uiteindelijk afhangt van de mens o(de gratia suffiaens tot çratia 
efficax wordt y' 

Opgemerkt moet worden, dat de bañesiaansc 'gratia vere et mere 
suffiaens' niet minder een speculatieve constructie lijkt te zijn dan de 
mohnistischc 'scicntia media' Want wat voor soort genade is de gratia 
iuffìaens, die in werkelijkheid niet voldoende is, daar God onfeilbaar 
vooruitziet dat de vrije wil met met de genade zal meewerken'1''7 Van de 
andere kant kan men degenen die zich op Augustinus benepen, niet 
vrijpleiten van wat men augustijns archaïsme zou kunnen noemen Zij 
wilden met alleen tot de leer van de grote kerkvader terugkeren, maar 
ook tot de door hem gebezigde terminologie Daarbij waren zij er zich 
echter niet van bewust, dat de Latijnse theologische taal inmiddels sterk 
geëvolueerd was en dat de geschiedenis zich, ook in de theologie, niet 
laat terugdraaien Al waren zij leerlingen van Augustinus, zij bleven toch 
kinderen van hun eigen tijd En als zodanig haalden zij onwillekeurig de 
ideeën van de kerkvader uit de context van zijn levend denken en 
brachten zij ze terug tot levenloze, abstracte en statische begrippen 
zonder diepgang Zo werden Augustinus' denkbeelden tot karikaturen 
misvormd M Op die manier zagen zij niet meer de mens in de auteur, 
maar alleen het bock Uitstekende boeken zonder twijfel, werken van 
Augustinus, van Hicronymus en andere kerkvaders, boeken wier dode 
tekst echter aanleiding kon worden tot hardnekkige misvattingen, 
wanneer men ze afsneed van de levende tradtic, die er is om ze toe te 
lichten en ze - zo nodig - recht te zetten, aan te vullen en voort te zetten 
Zo kon het gebeuren, dat zij die de taal en de terminologie van 
Augustinus of van Grcgonus bezigden, toch met de katholieke taal van 
deze kerkvaders spraken ^ Aldus kwamen zij tot pessimisme ten 
aanzien van de uitverkiezing en tot rigorisme in de moraal Alles wat 
niet uit pure liefde tot God voortkwam en wat nog enige eigenbaat leek 
in te houden, zelfs de eigenbaat van het eeuwig geluk, was volgens hen 

36 Magnus Lohrer Gottes Gnadenhandtln', 787-788 
37 Idem ibidem 
^ Ρ Fransen DocniLniiischichtliche bntfaltung der Gnadcnlehre 744 
" H Brcmond Hisioin litteraire, IV 254 ν 
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ondienstig ter zaligheid ω Het verlangen naar een ecuwig geluk, dat toch 

door ieder weldenkend christen als rechtmatig en godgcvallig wordt 

beschouwd, werd als eigenbaat en als gebrek aan liefde tot God 

veroordeeld Geen wonder dat zij het getal der uitverkorenen aan de lage 

kant schatten en dat men, in hun opvatting, wel zeer strenge moraal-

normen moest hanteren om tot 'de kleine rest' te kunnen behoren 

Ter onderzoek en beoordeling van de controverse over de genade 

had paus Clemens VIII in 1598 de Congregatici de auxdiisgratiae ingesteld 

Hij hield de strijdende partijen voor, zich in deze kwestie alleen aan de 

leer van Augustinus te houden De genoemde Congregatie besloot 

Molina's hoofdwerk De concordia liben arbitrii cum gratiae doms (1588) te 

verbieden en 90 stellingen uit het werk te veroordelen. De paus 

weigerde echter een en ander met zijn gezag te dekken Later werden 

twintig stellingen ter veroordeling aan de paus voorgelegd Weer 

weigerde Clemens VIII een veroordeling uit te spreken ή1 Deze paus 

stierf alvorens een beslissing in de controverse genomen te hebben Ook 

zijn opvolger Paulus V stemde er niet in toe stellingen uit Molina's werk 

te veroordelen Na jarenlange discussies (1598-1607) slaagde men er niet 

in de moeilijkheden op te lossen 6 2 Paulus V hief in 1607 de Cotigregatio 

de auxilns op met de belofte weldra een definitieve uitspraak te doen, en 

verbood de partijen intussen elkaar te verketteren Zijn belofte spoedig 

nader te beslissen kwam hij echter niet na 

De onbeshste afloop van de strijd en het uitblijven van een definitieve 

pauselijke uitspraak versterkte Cornelius Jansenius in zijn verlangen tot 

de oplossing van het probleem bij te dragen door de genadeleer van 

Augustinus uiteen te zetten volgens de richtlijnen van Clemens VIII, die 

de opvattingen van Augustinus omtrent de genade als de leer van de 

Kerk beschouwde In zijn Augustinus onderzocht hij als historicus de leer 

van de Doctor gratiae Hij wilde niet zijn eigen zienswijze geven doch 

die van de grote kerkvader ω Door diens leer uiteen te zetten meende hij 

tevens aan te tonen, dat de Kerk van zijn tijd, op het stuk van de 

genadeleer, met kon verschillen van de oude Kerk M 

Volgens Jansenius moest de theologie wezenlijk onderscheiden 

worden van de filosofie, omdat de theologie op gezag en traditie steunde 

en met op filosofische argumenten, zoals de tijdgenotcn-scholastici ze 

" ' R A Knox Enthusiasm, 219 
6 1 LTK, IV, kol 1004-1 (Я« controverse over de genade 
6 2 h Vanstccnberghc, Mohmsme', kol 2094-2187 
6 3 L Ceyssens O F M , 'Voies détournées', 11-26 
ы L Ce>ssens O F M , ibidem, 17 
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naar voren brachten.65 In zijn dcdicatic-bricf aan paus Urbanus VIII zegt 
Janscnius, dat zijn studie hem twintig jaar dwangarbeid kostte/''' Het 
werk lag persklaar, toen de auteur op 6 mei 1638 als bisschop van leper 
aan de pest overleed. In juni 1640, nog vóór liet bock volledig was 
afgedrukt, werd op basis van enige clandestien bemachtigde katernen de 
strijd tegen het werk reeds aangebonden door de Leuvense jezuïeten.6 

Toen paus Urbanus, door het dnjven van de assessor van het H. 
Officie, Francesco Albizzi,68 de bulle In eminenti (1642) uitvaardigde, 
laakte hij daarmee, zonder een formele dogmatische veroordeling uit te 
spreken, naast andere werken, ook de Augustinus van Janscnius, omdat 
de auteur met de publicatie ervan tegen het verbod van Paulus V was 
ingegaan, die in 1611 verboden had werken over de genade te publiceren 
zonder toestemming van de Inquisitie.69 

Inmiddels had Nicolas Comet,70 syndicus van de theologische 
faculteit, op 1 juli 1649 vijf proposities aan de Sorbonne ter veroordeling 
voorgelegd. Zonder uitdrukkelijk te zeggen, dat de proposities aan de 
Augustinus ontleend waren, had hij blijkbaar dat werk op het oog.71 

Innocentius X, die men gevraagd had die stellingen te veroordelen, 
aarzelde lange tijd dat te doen. De assessor Albizzi wist de paus over zijn 
schroom heen te helpen en hem te brengen tot de uitvaardiging, op 31 
mei 1653, van de Constitutie Cum occasione.72 Daarbij verklaarde hij niet 
formeel, dat de stellingen aan het werk van Janscnius ontleend waren, 
maar liet dat wel doorschemeren. Zo ontstonden er twee belangrijke 
nieuwe kwesties die tot geschilpunten werden tussen de voor- en de 

61 Ρ Fransen, 'Dogmcngcschichthchc Entfaltung', 754. 

" ' L Ccysscns O F M , 'Het theologisch denken en het jansenisme 1640-1730', 421. 
6 7 L Ccyssens O Ι· M , ibidem, 422 ' 
M Francesco Albizzi werd geboren te Cesena in 1593. Na rechten gestudeerd te hebben 

gmg hij m de advocatuur ïn 1614 trad hij in het huwelijk met Violante Martinelli, die 
hem een dochter en drie zoons schonk en reeds in 1621 stierf In 1625 vertrok Albizzi 
naar Uome, waar hij in dienst trad van de П Stoel In 1635 werd hij aangesteld als 
assessor van het H Officie en m 1654 werd hij tot het kardinalaat verheven Hij 
beschouwde het als zijn levenswerk de leer van Janscnius te bestrijden en die van Molina 
te doen zegevieren Hij had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de 
pauselijke documenten tegen het jansenisme O p 3 oktober 16H4 stierf hij te Rome 
A Monticone, 'Francesco Albizzi', 22-26, L Ccyssens O F M , Le Cardiiial Albizzi 
(1591-1684) 

'''' Deiizmgcr-Schonmctzcr. Endmidion, 443; b . Vanstccnberghc, kol 2173 
Voor gegevens omtrent Nicolas Cornet en zijn rol in de veroordeling van de 5 
proposities, zie de ruim gedocumenteerde studie van L Ceyssens O F.M., 'Nicolas 
Cornet (1592-1663), promoteur des cinq propositions jansénistes', 395-495. 

' ' L Cevssens O F M , 'L'authenticité des cinq propositions condamnées de Janscnius', 
370. 

'" Denzingcr-Schónmctzcr. Liicliiridion, 445, zie ook noot 71 
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tegenstanders van Janscnius: 1. Staan de vijf proposities werkelijk in de 

Augustinus van Janscnius en geven ze de bedoeling van de auteur weer? 

2. Welk gezag heeft de Kerk in feitenkwesties? Is zij daarin onfeilbaar? 

Deze beide vraagstukken zouden de hele verdere geschiedenis rond 

het jansenisme gaan beheersen. De aanhangers van Janscnius waren van 

mening, dat de H. Stoel wel een bindende uitspraak kan doen in 

kwesties die geloof of zeden raakten (quaestio iuris), doch niet in 

vraagstukken waar het om de juistheid van een historisch feit ging 

(quaestio facti). De vijf proposities waren volgens hen wel vcroordelens-

waardig; ze hadden echter niets met de Augustinus te maken. Daarop 

besloot Alexander VII de Constitutie Ad Samtam (16 oktober 1656)" uit 

te vaardigen. Hierin bracht hij naar voren, dat de vijf proposities aan de 

Augustinus ontleend waren en door Innocentius X in de door de auteur 

bedoelde zin veroordeeld waren. 

De anti-jansenistischc theologen hebben deze beschikking van 

Alexander VII veelal als een onfeilbare geloofsuitspraak over leerstellige 

kwesties beschouwd. Het probleem echter of de vijf proposities al of niet 

in de Augustinus te vinden zijn, is geenszins een leerstellige kwestie. 

Bovendien, net zo min als het kerkelijk leergezag erover kan oordelen of 

een bepaalde persoon zich in staat van zonde bevindt, kan het een 

uitspraak doen aangaande de ketterse gezindheid van een auteur. En dit 

te minder wanneer die auteur niet meer leeft en zich dus niet meer 

verantwoorden kan. Alexander VII had het volste recht een loyale 

onderwerping aan de instructies van de H. Stoel te eisen in zake de 

zwijgplicht en de dogmatische veroordeling van de vijf proposities 

(quaestio tuns). Men had hem echter slecht geadviseerd door hem er toe 

te brengen er de feitenkwestie bij te betrekken.7 4 

Tot nog toe is het niemand gelukt de vijf proposities uit de Augustinus 

van Janscnius op te diepen. De eerste propositie staat er matcriahtcr wel 

in. Wanneer men die echter uit haar verband rukt, kan zij een betekenis 

krijgen, die zij in het geheel van de context niet bezit.7"1 De vier andere 

" Ibidem, 447. 
7 4 Ρ brausen, 'Dognicngcschichtliche Entfaltung', ρ 759-761 
7:> De eerste van de vijf door de Constitutie Cum iHcaswne (31 mei 1653) van Innocentius Χ 

veroordeelde stellingen luidt aldus 'Aliqua dei praecepta hommibus lustis volemibus et 
conantibus. secundum pracsentes quas habent vires, sunt impossibilia, dcest quoque lilis 
gratia, qua possibilia fiant ' (Zie Denzinger-Schonmetzcr, Enelnndion, ρ 445) - "Enkele 
geboden Gods zijn voor rechtvaardigen die van goede wil zijn en hun best doen, 
onmogelijk met de kracht waarover zij actueel beschikken, hun ontbreekt ¿elfs de genade 
waardoor ZIJ mogelijk worden ' 
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zijn cr niet in te vinden en kan men hoogstens uit bepaalde uitlatingen 
van Janscnius afleiden, ofschoon bij hem ook andere uitspraken te 
vinden zijn, die dat soort gevolgtrekkingen alle grond ontnemen.'6 

Ook in zake de zedenleer kwamen de verschillende theologische 
stromingen tot zeer uiteenlopende conclusies. De augustijnse gcdachtcn-
gang zou in rechtlijnig doordenken op de alles overtreffende liefde, die 
wij God verschuldigd zijn, en op het inzicht dat de menselijke natuur 
wegens de erfzonde tot het kwade geneigd is, overhellen tot gestreng
heid in de moraal en zich consequent tot rigorisme kunnen ontwikkelen. 
De humanistische denkwijze daarentegen zou in menselijke benadering 
van de moraalleer een meer soepele houding voorstaan en kon langs de 
weg van de casuïstiek77 gemakkelijk tot laxisme leiden. 

In bepaalde omstandigheden kan de mens immers in twijfel verke
ren, of een te stellen daad al of niet geoorloofd is; met andere woorden, 
of een gebod of verbod in die omstandigheden al dan niet verplicht; of 
nog anders gezegd: mag men bij twijfel een opvatting volgen die de 
vrijheid van handelen voorstaat? 

Jansenius schrijft in zijn werk Au^ustitins, dec) III, bock III, hoofdstuk XIII, kol 334 
(N B. Tengevolge van een drukfout zijn er twee kolommen 334. Het gaat hier om de 
eerste) 'Hace igitur omnia pienissime planissimcque demonstrant nihil esse m Sanctt 
Aiigustini doctrina ccrtius ас fundamis, quam esse praecepta quaedam. quae hommibus 
non tantum infìdelibus, excaccatis, obduratis, sed fidehbus quoque acjustis volentibus, 
conannbus secundum pracsentcs quas habeat (sic) vires, sunt impossibiha, decssc quoque 
gratiam qua fiant possibilia 

'Dit alles bewijst volop en overduidelijk, dat er m de leer van Sint Augustinus niets 
zekerder is en niets hechter gefundeerd dan de opvatting, dat er enkele geboden zijn die 
onmogelijk zijn, niet alleen voor ongelovige, verblinde en in het kwaad verharde 
mensen, maar zelfs voor rechtvaardigen die van goede wil zijn en hun best doen, althans 
met de kracht waarover zij actueel beschikken, en dat hun de genade, waardoor zij 
mogelijk worden, ontbreekt.' 

Uit de hele context blijkt, dat het om dit laatste gaat en dat weerstaan aan sterke bekoring 
niet mogelijk is zonder Gods hulp Deze is niet altijd zonder meer aanwezig, doch moet 
door gebed verkregen worden Even verder, m hetzelfde hoofdstuk, zegt Jansenius dan 
ook 'AC PER H Ò C POTEST H O M O SI V E U T , ESSE SINE PECCATO ADIU-
T U S A D E O . ' (hoofdletters in de tekst zelf) - 'En daarom kan de mens, als hij wil. met 
Ciods hulp zonder zonde zijn 

Voor een goed begrip van de authenticiteit der vijf proposities, zowel naar de letter als 
naar de opvatting van Jansenius en naar die van Sint Augustinus, te consulteren de 
recente studie van L Ceyssens O F M . , 'L'authenticité des cinq propositions condam
nées dejansemus', 368-424 

7'' Ρ Fransen, 'Dogmengesthichthche Entfaltung', 760. 
7 7 Casuïstiek is een tak van de moraaltheologie die de christelijke zedenwet op afzonderlijke, 

dikwijls gefingeerde gevallen (casus conscientiac), toepast Bij onoordeelkundig gebruik 
kan de casuïstiek het contact met de eigenlijke zedenleer verliezen en leiden tot rigorisme 
of tot zedelijk minimalisme en laxisme, of ook tot louter uitwendige wettelijkheid 
(fanzeisme), en aldus de persoonlijke gewetensvorming belemmeren 
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De strenge moralisten cisten in een dergelijk geval, dat de wet 
voorrang had en ook in twijfel geëerbiedigd moest worden. Onder 
invloed van hen die een mildere houding in de moraal verdedigden, 
werd er een nieuw, zeer belangrijk doch ook zeer omstreden moraal-
prmcipc ingevoerd, het probabdisme,™ met zijn varianten van aequtproba-
bihsme en probabiltonsme 7Ч Volgens dit principe kan men, bij gebrek aan 
zekerheid, veilig de weg volgen van de waarschijnlijkheid die men kan 
achterhalen óf door eigen redenering óf door de geschriften van erkende 
moralisten. Het probabilismc leert zelfs, dat men een waarschijnlijke 
opinie kan volgen, ook al is men ervan overtuigd, dat de tegengestelde 
opinie waarschijnlijker is. Men mag een waardevolle auteur volgen ook 
al is men het, met vele anderen, niet met hem eens. Het is niet te 
verwonderen dat dit systeem in laxisme kan ontaarden. 

Er traden talrijke moralisten op die werkelijk als laxistcn kunnen 
worden betiteld.80 Zij werden fel bestreden Vooral waar het probabi-

7B Het piobahilisnw werd voor het eerst m de huidige vorm geformuleerd door Bartholo-
meus do Medina O l' (1527-1 îHlj m zijn commenuar op de SIIIHIHÍI van I homas van 
Aquino m 1S77 'Si est opinio probabilis, licitum est cam sequi, licet opposita su 
probabilior ' - 'Als een mening wjarschijnlijk is, is het gcoorloold die te volgen, ook al is 
de tegenovergestelde mening waarscliijnliikcr ' Voor nadere gegevens omtrent liartho-
loiiKiis de Medina O Ρ te consulteren Quctif-Echard, Scnptom orrfmit РгаиЫшопч», II. 

7 4 P c genoemde moraal-svstcmen geven, ieder op eigen manier, antwoord op de глац 
hoe te handelen wanneer men in twijfel verkeert, ol een gebod ol verbod in bepaalde 
omstandigheden verplicht' Anders gezegd Wanneer mag men een opvatting volgen, die 
de vrijheid van handelen, bij twijlcl, voorstaat5 

a Het (чгшш ІШіоп^ті eist, dat die opvatting fоМпишм Zikir is Deze zienswijze is 
veroordeeld onder het pontificaat van Alexander Vili bij een decreet van het H Otfiiic 
van 7 december 1690 (Denzinger'bchonmet/er, linhirulwii, 4H(1, η 2303) 
b Het <>(ifiiiriÇ!Ît tutwnsmc eist, dat die opvatting sier u'aar\cliiiiiliik is Deze zienswijze 
verschilt nauwelijks van de eerste en is er, m de praktijk, identiek aan 
с Het prohabtlioiisme eist, dat die opvatting І ЛДОГ/ІІ/М/І/АКГ is dan de opvatting die voor 
de wet opkomt 

d Het aeijitiprobabtlisme eist, om vrij te kunnen handelen, dat de beide opvattingen 
minstens treu iraanctiifuliik zijn 
e Het probabilisme eist, dat de opvatting die de vrijheid van handelen voorstaat, 
ііміігч/іфі/i/jL' is, ook al is de opvatting die voor de wet opkomt, waarschijnlijker 
f Het /ІІЧІМНГ acht het voldoende, dat de opvatting die de vrijheid van handelen 
voorstaat, ітце waancluiiilijkluiJ bezit, ook al is het nog zo weinig I heorctisch is dit 
door geen enkele moraaltheoloog als systeem verkondigd In de praktijk verstaat men 
onder laxisten degenen, die bij twijfel op uiterst zwakke gronden de vrijheid van 
handelen verdedigen (h Genicot SJ , Iiinitutwues theolotim inorali* I, 53 ν ) 

* Гс Douai doteerde de Italiaanse jezuïet Francesco Amico (157K-Kñl) zijn laxe stellingen 
over moraal bij zelfverdediging, die zelfs de Raad van Brabant in het geweer riepen 
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Ііыпс en Іахіьте op de toediening en het ontvangen van de sacramenten 
werden toegepast, gingen die theorieën op verzet stuiten. Velen 
meenden namelijk, dat men onder geen beding riskeren mocht de 
genademiddelen van de Kerk ongeldig toe te dienen en dat men daarom 
in deze niet op waarschijnlijkheid mocht afgaan, doch de zekere weg 
diende te volgen. Onder de sacramenten ging de aandacht vooral naar 
de Biecht uit. 

In de geschiedenis van de Kerk werden de diverse elementen van de 
Biecht om beurten benadrukt. In de kerkelijke Oudheid lag de nadruk 
bij de Biecht vooral op de penitentie of voldoening. Het volbrengen van 
de zeer recle boetedoening werd beschouwd als het eigenlijke verge
vende clement. In de vroege Middeleeuwen treedt de belijdenis meer als 
vergevend bestanddeel op de voorgrond, omdat de belijdenis zelf, met 
ten onrechte, als de grootste boetedoening werd beschouwd.*" Later 
werd het berouw als het voornaamste clement van de Biecht 
beschouwd. Verscheidene middeleeuwse theologen beaamden wel de 
noodzaak van de absolutie, maar zagen die niet als integrerend deel van 
de eigenlijke Biecht. Petrus Abelardus (1079-1142) en Petrus Lombardus 
(t 1160) waren van mening, dat het voor de Biecht vereiste berouw 
steeds de zondeschuld delgde en dat de daarop volgende absolutie slechts 
de verzoening met de Kerk bewerkte en van kerkelijke straffen 
ontsloeg.82 Wanneer de schrijvers van de twaalfde eeuw over loiitntio 
spreken, hebben zij doorgaans een berouw op het oog dat is ingegeven 
door liefde tot God. Het is wel zeker, dat geen van hen bij het ontstaan 
van die gemoedsbeweging de vrees voor het oordcel Gods en de straf 
uitsloot. Maar zij zouden wel vreemd hebben opgekeken, als zij hadden 
horen beweren dat die vrees, zelfs mét het sacrament der Biecht, op zich 
voldoende zou zijn ter verkrijging van zondevergeving. Alle auteurs van 

(L Ccyssens O F M , Jacques ІЗоопсп face au laxisme pciiitciiticl', 28, ook mJaiKtm^ua 
Minora, V, fase 46) Te Leuven пер de cistercienser monnik Joh O r a n u i c l (1606-1682), 
door Alfonsus de Liguon 'princeps laxiscarum' genoemd, wegens zijn openlijk 
verdedigd laxisme de tegenstand op van de Mcihelsc aartibisscliop Jacob Hoonen en van 
de Gentse bisschop Antoon Triest, die de strenge moraal waren toegedaan en lijsten van 
te Leuven gecensureerde proposities naar Rome stuurden (L Ccyssens O F M SOIIHU 
(1661-1672, xwu) Pascal bestreed deze laxistcn in zijn Lillii' hommiale* (16S6-I6S7) 
De pausen Alexander VII en Innocentius XI veroordeelden talrijke laxe proposities Ln 
zelfs de generaal van de jezuïeten. Thyrsus Gonzalez (1624-1705), stond een strenge 
moraal voor, alhoewel zijn Orde vurige verdedigers van het probabilisme telde 

81 F J Heggen, Boerc-vwrinc en private biecht, 24 
ю LTK. VI, kol 1152-115^ 

51 



THEOLOGISC HE CONTEXT 

die tijd zijn contntionist en ZIJ verstaan onder contritw93 wat wij vandaag 
volmaakt berouw noemen M 

Voor het Concilie van Frente biechtte men in de regel eens perjaar 
De door de decreten van het concilie geïnspireerde ziclzorgpraktijk 
leidde, vooral door toedoen van de jczuitcn en capucijncn, tot het 
frequenter ontvangen van het sacrament der BiechtH:> Deze praktijk 
hing nauw samen met de tendens tot veelvuldige Communie, daar 
Biecht en Communie onafscheidelijk met elkaar verbonden werden De 
penitenten verschenen voor de pnester dan ook niet meer alken om 
grote zonden te belijden, doch ook om hun dagelijkse zonden te 
biechten en om raad te vragen in gewetenskwesties De bedienaar van 
het sacrament der Biecht werd op die manier 'biechtvader' *' Door die 
veelvuldige biechtpraktijk kwam de biechtvader voor problemen te 
staan die tevoren nauwelijks bestonden Vooreerst was er de kwestie 
van berouw Moest men van de penitenten een echt volmaakt berouw, 
cotitntio, eisen of kon men volstaan met attritw, berouw uit louter vrees 
voor straP En indien men de contntio, die op zich reeds de zonden 
vergaf, moest eisen, wat was dan de waarde van de absolutie7 

Ook ten aanzien van de penitentie kwamen er vragen op Diende zij 
aangepast te zijn aan de zwaarte van de zonde' Moest zij, naar oud 
gebruik, de absolutie voorafgaan als uitdrukking van een waar berouw' 
Tenslotte vroeg men zich af, hoc de houding van de biechtvader 
behoorde te zijn tegenover gewoontczondaars, de recidivi Hoe diende 
men in het algemeen degenen te behandelen, die niet in de juiste 
gesteltenis verkeerden' Wat was precies de juiste gesteltenis' 

Naarmate de devotie-biecht in gebruik kwam en het aantal peniten
ten groeide, nam de gestrengheid van de bedienaren van het sacrament 
a f 7 Dezen gingen meer letten op de correcte en volledige schuldbchjde-

^ Coiitritw is cen vorm van berouw over bedreven zonde waarbij als motief geldt de liefde 
tot God om Hemzelf en waarbij de zonde als een kwaad ten aanzien van God 
verafschuwd wordt 
Artntw is cui vorm van berouw over bedreven zonde waarbij de zonde verafschuwd 
wordt als cen kwaad ten aanzien van onszelf ofwel omdat zij onze verhouding tot God 
heeft verstoord en de ziel met schuld heeft belast ofwel omdat wij er straf voor verdiend 
hebben 

"•' E Amann m О Т Г XII kol 937 
^ A behuchart Dir Pastor Bonus ais Johannes Opstract 6S en 22 
^ Vçl J van Laarhoven Een geschiedenis van de biechtvader 375-422 о a 405 

Gevierd biechtvader heeft deze protagonist van het humanisme devot (Francisais van 
Sales) niet alleen de zogenaamde devotie-biecht bevorderd onder de serieuze christen-
leken maar hen ook met grote nadruk gewezen op de onmisbare hulp van een geestelijk 
leidsman 

8 7 A Schuchart Der Pastor Bonus dis Johannes Opstratt 22 ν 
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ms dan op andere belangrijke aspecten van de Biecht, zoals oprecht 

berouw en de bereidheid om boete te doen Overigens zat de hele 

kwestie over de juiste toediening van het sacrament der Biecht vol 

voetangels en klemmen, omdat de termen conttilio en attritio op het 

Concilie van Trente geen duidelijk afgebakende inhoud hadden gekre

gen. Zowel de attntionisten als de contntionisten benepen zich op de 

uitspraken van het concilie. 

Als het ging o m gewoonte-zondaars, achtten de strenge biechtvaders 

uitstel van absolutie noodzakelijk, indien hun penitenten de naaste 

gelegenheid tot zonde niet wilden vermijden. Anderen stelden ten 

aanzien van recidivi de absolutie zonder meer uit, tot zij de morele 

zekerheid hadden dat de penitenten werkelijk tot inkeer waren geko

men m Mildere biechtvaders daarentegen namen genoegen met het 

voornemen van de penitent de zondige gelegenheid te vermijden. En zij 

verdedigden in dat geval de geldigheid van de absolutie, ook als de 

ervaring leerde de ernst van een dergelijk voornemen in twijfel te 

moeten trekken. 

Carolus Borromeus, 8 9 groot ijveraar voor de doorvoering van de 

hcrvormingsbcsluitcn van het Concilie van Trente, had in zijn liMmcho-

nes (1582) richtlijnen gegeven voor de juiste toediening van de 

sacramenten, speciaal van het sacrament der Biecht Deze vonden een 

wijde verspreiding. Vooraanstaande Franse bisschoppen9 0 schreven 

pastorale brieven, waarin zij de bepalingen van Carolus Borromeus 

omtrent de Biecht onder de aandacht brachten- uitstel van absolutie 

waar zulks nodig of nuttig bleek, aangepaste penitenties en oprecht 

De voorstanders van uitstel van de absolutie redeneerden aldus kort na Sint Bcrnardus, 
bij de opluiking van de Scholastiek, heeft men het Ьецпр doodzonde zeer uitgebreid en 
o a uitgestrekt tot slechte gedachten Het gevolg was, dat uitstel \an absolutie steeds 
moei]i]kcr werd in praktijk te brengen Brief van Du Vaucel aan Ncercassel van 21 
oktober 16H4, O B C 593, f 4866-4869 De betreffende passage van de brief is afgedrukt 
ш CM.4, IV, 179, noot b 

Carolus Borromeus (15'>8-1584) werd op 22-jarige leeftijd door zijn oom paus Plus IV, 
naar Uomc geroepen en daar tot het kardinalaat verheven en benoemd tot aartsbisschop 
van Milaan Hij ijverde zeer voor de doorvoering van de hcrvornungsbesluitcn van het 
Concilie van Trente en stelde tot dat doel o a Imtmcnoncs samen, die vrijwel de gehele 
pastoraal-thcologie bestrijken DRl, 20, 260-269, Murtcr, Somuiclam, lil kol 355-357, 
G Sofia, La áotlrmJ ài San Ciarlo Borromto <ui doi'in (iel cotifcKore 
Dit waren Gilbert de Choiseul du IMcssis-Prahn, bisschop van Doornik (F Desmons, 
Lepiwpjl di Gilbert de Choueiil (1671-16119), Doornik 1907), Guv de Seve de 
Rochcchouart, bisschop van Atrecht (DHGC, IV, kol 702-703) en bticnnc Le Camus, 
bisschop van Grenoble (hoofdstuk IH, noot 412) Allen waren zij het contritiomsnie 
toegedaan 
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berouw. In de Zuidelijke Nederlanden kwam vooral Jacob Booncn,41 

aartsbisschop van Mechelen (1621-1655), voor het contritionisme en de 
strenge biechtpraktijk op. In zijn decreet van 26 maart 1637i;- vroeg hij 
alle biechtvaders, ten einde het effect van het sacrament niet in de 
waagschaal te stellen, hun penitenten tot een volmaakt berouw te 
brengen.9' Ook Aimé de Coriachc,94 vicaris generaal van het aartsbis
dom Mechelen, ijverde voor de strenge praktijk van het boete
sacrament. Op 28 april 1667 en 23 juli 1668 laakte hij bij decreet4"' de 
gewoonte om recidivi al te gemakkelijk te absolveren, en beval hij de 
contritio aan als een noodzakelijke dispositie voor de Biecht. 

Zelfs Alexander VII, die zeker niet verdacht kan worden van 
janscnistischc sympathieën, had in dejaren 1665 en 1666 twee reeksen 
laxe proposities veroordeeld.* Bovendien had hij de dominicanen 
verzocht op te treden tegen het laxisme.97 In 1667 had hij beide partijen, 
de strenge en de meer gematigde, op zware kerkelijke straffen 
verboden98 elkaar te verketteren, een bepaling die in het heetst van de 
strijd dikwijls moeilijkheden opleverde. 

In 1674 zou de Leuvense hoogleraar Gomarus Huygcns99 met zijn 
Methodus remittendi et retinendi peccata uit de tamelijk strenge leer van 
Carolus Borromeus de uiterste consequenties trekken en het schrift
woord van het tiiet vergeven evenzeer benadrukken als dat van het 

" Jacob Boonen werd geboren op 11 oktober 1573 te Antwerpen Aanvankelijk wijdde hij 
zich aan de rechtswetenschap O p 9 j u l i 1611 werd hij tot priester gewijd In 1617 volgde 
zijn aanstelling tot bisschop van Gent en m 1621 die tot aartsbisschop van Mechelen Hij 
was sterk betrokken in de strijd om de Au^ttitnius van Jansenuis, welk werk hij 
verdedigde Hij stierf op 30 juni 1655 te Brussel L Ceysscns O.F M . Jacques ІЗоопеп 
face au laxisme р с і т е т і с Г 

'12 Ρ F X de Ram. \οι>α et absoluta ÌOÌU'CUO Synodorum tutu pnwtncialuim quatn diocccsanorunt 
Arclueptscoptitus Mechlunemis, II, 343 ν 

'^ L. Ceysscns O F M , Jacques Boonen face au laxisme рсішстіеГ. 9-61 
' " Aimé de Conachc, geboren 1600 te Brugge, gestorven 6 oktober 1682 BSB, IV, kol. 

ЗУ5-396 

'h Ρ F X de Ram, Nova et absoluta coìlcmo, II, 359-363, L Ceysscns О F M., Source*, 239 en 
27H 

'*' Dcnzinger-Schònmctzer, Enchmáion, 449-455 
^7 L Ceysscns O F.M , 'Le cardinal Jean Bona et le Jansenisme', 25 ν , idem, Jantctiitttca 

Minora, IV, fase 32 

'* Voor de tekst van het betreffende decreet zie Denzinger-Schonmctzer, Luchmdtoti, 455, 
en L Ceysscns O F M , Sources, 240 ν 

" Gomarus Huygcns, geboren 1631 te Lier, hoogleraar m de filosofie en de theologie aan 
de universiteit van Leuven, praeses van het Paus-college Hij werd in 1670 door de 
universiteit van Leuven, te zamen met Johannes Ulrich Randaxhc, naar Rome 
afgevaardigd ten einde daar te pleiten voor het behoud van de oude privileges der 
universiteit Necrcasscl sloot zich, op zijn reis naar Rome, bij het gezelschap aan 
Huygcns stierf in 1702 te Leuven Ö.Vß, IX, kol 729-746. 
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vergeven (Joh. 20, 23). Deze auteur eiste dat de biechtvader, alvorens een 
gewoonte-zondaar te absolveren, morele zekerheid bezat aangaande de 
oprechtheid van de bekeringswil van zijn penitent. Zelfs zijn collega 
Francisais van Viancn,100 die de strenge leer eveneens was toegedaan, 
achtte dit een verwerpelijk tutiorismc. Het werk van Huygcns werd op 
28 augustus 1681, tengevolge van het drijven van de felle anti-
jansemsten, de Belgische jezuïet Pierre Cant101 en de Ierse franciscaan 
Patrick Duffy,W2 door de Spaanse Inquisitie veroordeeld.m 

Bcncdictus Odescalchi, die in 1676 als Innocentius XI de pauselijke 
troon besteeg, was de strenge richting in de moraal toegedaan. Hij was 
zeer op de hand van Neercasscl. In 1679 veroordeelde hij, door toedoen 
van enige Leuvense professoren en tot grote voldoening van Neercasscl, 
65 stellingen van de laxistischc moraal.'"4 Deze veroordeling, te zamen 
met de omstandigheid dat in het begin van de zeventiende eeuw een 
aantal Belgische en Franse bisschoppen veel aandacht besteedden aan het 
waardig en vruchtbaar ontvangen van het sacrament der Biecht, schiep 
een gunstige voedingsbodem voor het ontstaan van de Amor Poenitens. 

' Francisais van Viancn, geboren 1616 te Brussel, gestorven 1693 te Leuven Hij was de 
leider van de delegatie, die de universiteit van Leuven in 1677 naar Rome afvaardigde ter 
verkrijging van de veroordeling van een aantal laxistische stellingen USB, XXVI, 
714-715, L. Ceyssens O F M , Sources (1677-1679), li-In. 

Pierre Cant SJ , geboren 26 juli 1628 te Brugge, gestorven aldaar op 4 februari 17(Ï4 
A Schier en L. Ccyssens, 'Correspondance de Pierre Cant sur les activités anti-
janscnistcs à Madrid (1674-1684)', 1-114; ook in Jcmsentstiai Mnwm, II. fase 18. 

' L. Ccyssens O F M., 'P Patrice Duffy O.F M et sa mission anti-janséniste', 76-112 en 
228-2б:6, ook m Jamenistica Atitiora, II, fase 11 

' Het betreffende decreet is gepubliceerd door L. Ccyssens O F M , Sources, 352. Dat het 
werk m Rome met veroordeeld werd, is o a te danken aan de bemoeienissen van 
Neercasscl 

ί Dcnzmgcr-Schonmetzcr, Etichmdiott, 457-466. 
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HOOHJSTUK II 

D E V O O R G E S C H I E D E N I S V A N D E 
AMOR POENITENS 

1. De optic van ì\'ccrcasscl 

In het hiervoor geschetste theologisch en kerkhistorisch kader heeft 
Nccrcassel een belangrijk aandeel gehad in de controverse aangaande 
moraal en biechtpraktijk. Hij stond de strenge richting voor en neigde 
tot rigorisme, dat overigens werd getemperd door zijn pastorale 
bewogenheid. Zijn Amor Poenitem kwam in die tijd tot rijping. In dit 
werk betoogde Nccrcassel vooreerst, dat een alles overtreffende liefde 
tot God de noodzakelijke gesteltenis is ter verkrijging van de zonde-
vergcving, ook in het sacrament der Biecht. Vervolgens zette hij erin 
uiteen, hoc de priesters dit sacrament moeten bedienen ten einde de 
uitwerking ervan niet in de waagschaal te stellen. Door eigen inzicht en 
roeping, op aanraden van 'de besten onder zijn clerus'1"'' en door zijn 
zorg om, m de benadrukking van het gebod van de liefde tot God, niet 
voor zijn protestantse landgenoten onder te doen,"16 is hij tot het 
schrijven van dit werk gekomen. Zijn hoofddoel echter was zijn eigen 
clerus de juiste biechtpraktijk voor te houden "" Zijn plan om dit werk 
te schrijven was mede beïnvloed door vrienden die met dezelfde idealen 
bezield waren en die zich ook bij de uitwerking van het tractaat niet 
onbetuigd heten. 

Zijn jeugdjaren had Nccrcassel doorgebracht in zijn geboorteplaats 
Gorcum, waar de gereformeerden verreweg de meerderheid van de 
bevolking uitmaakten.1"" Zo had hij reeds van jongs afleren omgaan 

"'̂  Nccrcassel jan kardinaal Altieri, 07 07 1684, ODC S'JH 'De Consilio praestjntissiimmim 
qui sunt in clero nostro viroruin composui 

u*' Nccrcassel aan Hiionvicini. 28 1)5 Ιή85. ОІЗС 597 'Evulgavi librimi de Amori Poimlaili 
ad occludendum os hacreticis qui calumnuntur catholuos, ac si docerent posse salvan 
hominem modo confìteatur et absolutionc donctur. tamctsi Deum non amet super 
omnia ' - 'Ik heb het boek Amor Pociunn* uitgegeven om de ketters de mond te snoeren 
Zij beweren natneliik op lasterlijke wijze, dat de katholieken leren d.it men zalig kan 
\sorden als men maar biecht en de absolutie ontvangt, ook al bemint men God niet 
boven alles ' 

" r Nccrcassel aan Vianen, 20 02 1682, O B C ЛОУ 'Sum in propositione cdendi quam 
primum istos tracratus ut Ecclcsiasticos meos ad amplet tendam in curandis anunarum 
vulncnbus cam artem quam S Patres clficacissimam tiitissnn.imquc aestimarcnt 
exhorter et mducam ' - 'Het is myn bedoeling die beide tractaten (de twee Hoeken 
waaruit de Amor Роітіеіч bestaat) zo spoedig mogelijk uit te geven om mijn geestelijken 
aan te sporen en er toe te brengen m de bicthtpraktijk die nictliodc toe te passen, die de 
heilige Vaders als de meest elfectieve en veiligste hebben aangemerkt 

'"" LJ Rogier. Gnr/im/fNif ΙΊΙΙΙ lul каііюііпмпе, П. 403 
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met dc protestanten. Deze omstandigheid is ongetwijfeld van invloed 
geweest op zijn houding van vreedzame samenleving met andersden
kenden, en op zijn zorg om m gestrengheid van leven niet voor hen 
onder te doen. "w Die eigenschappen zouden zijn latere leven kenmer
ken. Zijn neiging tot gestrengheid in de moraal werd ongetwijfeld 
tevens gevoed door zijn contacten met de Franse oratoriancn. Op 
negentienjarige leeftijd trad hij te Parijs in bij het door Pierre dc 
Bcrulle"" in 1611 gestichte Franse Oratorium.1" Tijdens zijn theologi
sche studies in Frankrijk had hij onder meer te Parijs contact gehad met 
de oratoriaan Jean Morin,"2 de vroegere calvinist, die in Leiden 
gestudeerd had en de religieuze situatie van de Republiek dus van nabij 
had leren kennen. Deze geleerde theoloog had in die jaren een 
omvangrijke en diepgaande historische studie over het sacrament van de 
Biecht in voorbereiding, die Ncercasscl later in zijn Autor Poenitens zzi 
aanhalen."3 De vierde generaal van dc oratonanen, Jean Senault,"4 

bracht hem rond 1651 de groeten over van Jean Morin, en deelde hem 

" " M G Spicrtz, 'Lei relations dc Ncercasscl, 47-64. idem, 'Godsdienstig leven', .153 
"" l'icrrc de Bcrulle. geboren 4 februari 1S7S en gestorven 2 oktober 1629. wijdde zich 

aanvankelijk vooral aan dc bekering van de calvinisten Hij is dc grondlegger van dc 
'F-cole frai^aisc' inzake dc ascese en de vroomheid, speciaal ten aanzien van dc 
Menswording van Christus, en stichter van het Franse Oratorium In 1627 werd de 
lïérulle door Urbanus VIII tot het kardiualaat verheven Henri liremond, Htttom' 
hltetiim', III, sparsim 

1,1 Het Franse Oratonuni , gesticht door kardinaal Pierre dc IJérulle, heeft zich in dc 
zeventiende eeuw over grote delen van Luropa \erbrcid Het stichtte veel pnester-
setninanes en - tegen de bedoelingen van de Bcrulle in - talrijke colleges, hetgeen 
moeilijkheden met de jezuïeten veroorzaakte, die het Oratorium zijn sympathie voor het 
jansenisme verweten Meun Brcmond, Hutotn- littcrútn'. III, 141-198 

"" Jean Morin werd in 1591 te Blois uit calvinistische ouders geboren Hij studeerde te 
Leiden, werd onder leiding van Pierre de Bcrulle in 1617 katholiek en in 161H 
opgenomen in het Oratorium Hij is een van de grondleggers van dc historische 
theologie Zijn hoofdwerk is Commentai¡ш Лыоппл ш adimniiiiatwiie %лгга/мгн(і poemttii-
чае, Parijs 1651, later ook uitgegeven te Antwerpen in 1682, te Brussel in 1687 en te 
Venetië in 1702 Alhoewel hi] in dat werk de boete-disciphne omstandig beschreef, 
verklaarde de auteur uitdrukkelijk, dat hij slechts dc historie van die praktijk weergaf, 
zonder ze als geëigend voor zijn tijd aan te bevelen. Zijn werk beviel de jansenisten niet. 
daar hij hun verweet de oude boctc-distiplinc te willen herinvoeren Ook de jezuïeten 
waren hem minder goed gezind, daar hij hun leer over dc Biecht veroordeelde Morin 
stierf te Parijs op 28 februari 1659 15. Mollen, in DTC, X, kol 2486-2489 In een 
schrijven van 13 12.1667, O B C 599, aan Vianen zegt Ncercasscl over Morur ' Vir 
eruditissimus Joannes Morinus quocum mihi multa famiharitas fuit ' - ' 15e 
hooggeleerde Jean Morin, met wie ik zeer bevriend was 

" , Amor I'oeiniem, Bock II, hoofdstuk 12 
" 4 Jean Senault werd geboren in 1601 en stierf op 3 augustus 1672 Hij was de vierde 

generale overste van het Oratorium, een gevierd predikant en auteur van enige 
theologische tractaten in dc geest van Sint Augustinus Flurtcr, \onieiiclator, IV, kol 
141-142 
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mcc dat deze hem het nog ontbrekende gedeelte van zijn bock over de 
Pocmtentia (1651) had toegezonden. l l s Blijkbaar was Nccrcasscl daarin 
geïnteresseerd. Kort na Nccrcasscls priesterwijding (1652) schreef 
Nicolas Jourdin, de eerste superior van het nieuw-gebouwde Orato
rium-huis te Parijs, hem een lange brief vol zalving en geestelijke raad, 
waarin hij hem onder andere toevoegde: 

'Als u de Handelingen van de Milanese kerkprovincie bezit, 
moge ik u aanraden die dikwijls te lezen.'116 

Hiermee werd zijn aandacht gevestigd op de strenge biechtpraktijk van 
Carolus Borromcus. 

In datzelfde jaar werd Nccrcasscl aangesteld tot docent in de 
theologie aan het aartsbisschoppelijk seminarie te Mcchelcn. Daar heeft 
hij leren kennen de reeds genoemde aartsbisschop Jacob Booncn, die de 
strenge moraal hooghield. In die tijd zal hij ongetwijfeld ook in 
verbinding hebben gestaan met de vele professoren van Leuven, die in 
meerdere of mindere mate voor ngorist doorgingen, zoals Joannes 
Sinnigh, Francisais van Viancn en Theodoms van Blockhovcn. Later 
zou hij volop gelegenheid krijgen kennis te maken en van gedachten te 
wisselen met Gomarus Huygcns, toen deze in 1670 met Johannes 
Randaxhe naar Rome trok om er te pleiten voor de privileges van de 
Leuvense universiteit. Nccrcasscl had zich namelijk bij het gezelschap 
aangesloten om zich bij de Romeinse autoriteiten te gaan verdedigen 
tegen aantijgingen van jansenisme en van partijdigheid ten aanzien van 
de religieuze missionarissen. 

Reeds in 1665 correspondeerde hij over uitstel van absolutie.117 Ook 
aangaande de theologische strijdvragen rond contritio en attntio118 en de 
opvattingen over de aard van de volmaakte liefde tot God119 nam hij al 

^ Deze brief is gedateerd 25 november, zonder aanduiding van jaar Hij is in OI3C 
gedasseerd onder η 583 (f. 952 en 953) bij de door Necrcassel in 1667 en 1668 ontvangen 
brieven Dit moet op een vergissing berusten, daar Jean Morin is gestorven in 1659 De 
brief moet dus rond 1651, het jaar van verschijnen van het bock van Morin, geschreven 
zijn 

"^ Nicolas Jourdin aan Necrcassel, 1)8 06 1652, 013C 581 Deze bncf is volledig afgedrukt 
door Π F van Henssen in Batai'ia Sacra, II, 477 ν 'Si acta Ecclesiae Mediolancnsis 
habeas, auctor tibi sim illa frequenter legendi ' 

" ' Neercascl aan Jean Uaptiste Verjuys O Ρ , 09 04 1665, O B C 599 Veijuys was prefect 
van de Missie der dominicanen Hij schreef Pastorale Missionariorunt cum resolutwne casuum 

in missiotnbut apud haereticos et ahlu ошігснГгши, Brussel 1664 (ÖCV/, η 12149) Necrcassel 
schreef hem, dat hij een heruitgave van dat werk wenste, en deed hem enige suggesties 
aan de hand over 'matrimonivun corani ministro' 

1 Giacomo Rospigliosi, internuntius te Brussel (1665-1667), later kardinaal, aan Necrcas
sel, 27 06 1667, O B C 583, f 760 

m Necrcassel aan Viancn, 30 10 1671, O B C 602, f 109 
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vroeg een duidelijk standpunt in. Naar aanleiding van het door paus 
Innoccntius XI in 1677 afgekondigde Jubileum had Nccrcassel, ten 
behoeve van de priesters, een korte inhoud van de betreffende bulle 
samengesteld, waaraan hij een Instructie over de juiste toediening van het 
sacrament der Biecht had toegevoegd (ratio absolvcndi et rctincndi 
peccata).131 Genoemde paus spoorde Nccrcassel aan hem te steunen m 
zijn pogingen cen gezonde moraal te bevorderen en te handhaven.1-1 In 
die jaren zeventig ook boog Nccrcassel zich over de Methodus van 
Gomarus Huygcns. Dat pleidooi voor de strenge biechtpraktijk kon hij 
wel niet in al zijn onderdelen onderschrijven, maar het liep toch in grote 
lijnen parallel met zijn eigen inzichten en interesseerde hem in hoge 
mate. Op 13 februari 1675 schreef122 hij vanuit Huisscn,12' dat hij dat 
werk van Huygcns sterk had aanbevolen aan velen van zijn priesters, en 
dat hij de lezing ervan aan verscheidenen van zijn biechtelingen als 
penitentie had opgelegd. Hij was ervan overtuigd, dat vrijwel alle 
ongeregeldheden bij priesters en volk voortkwamen uit het te grote 
gemak, waarmee men met de toediening van het sacrament van de 
Biecht omsprong. Daarom was hij ook van plan na Pasen (1675) zijn 
clerus te Huisscn bijeen te roepen en bij wijze van synodaal decreet te 
bepalen, dat men de absolutie volgens de Methodus van Huygcns, die 
zich beriep op de door Carolus Borromeus voorgeschreven instructies, 
moest verlenen. Enige jaren geleden al had hij er op gewezen de 
richtlijnen van Carolus Borromeus in de biechtpraktijk toe te passen. 
Maar aangezien men er zich niet aan hield, wilde hij die bepalingen thans 
hernieuwen.i2A 

Degenen die verder nog hun invloed op het ontstaan van de Amor 
Poemtens hebben doen gelden, hetzij als stimulator of adviseur, hetzij als 
beoordelaar of corrector of ook als vertaler, zijn ruwweg in drie 
categorieën te verdelen. Allereerst is er de groep rond Antoine 

'-" Nccrcassel aan Viancn, 10 03 1677, O B C 605 De betreffende Instmctie is getiteld 
histructw et [ipitonie Universalis Jubilad a Saiictissinio Domino D \' Innoantu XI onintbus 
G/m<ri jidelibus concesu, en is te vinden in ASV, FFC, 24, f 32'-33' Wij geven de tekst van 
deze Instntctio als Appendix I bij deze studie 

m Favoriti aan Nccrcassel, 20 07 1678, O B C 588, en 25 03 1679, O B C 589, gedrukt, 
L Cevssens, Sources, 387 ν 

'— Nccrcassel aan Vianen, 13 02 1675, O B C 603, gedrukt, L Ccysscns, Sources, 346 ν 
1 - 1 O m veiligheidsredenen had Nccrcassel zich in 1 luisscn gevestigd, een aan de keurvorst 

van Brandenburg behorende enclave, waar vrijwel volledige godsdienstvrijheid bestond 
E Smit 'Nccrcassel en Huisscn (1675-1679)', 205 

1 2 4 Nccrcassel aan Viancn. 13 02 1675, O B C 603, gedrukt L Ccysscns, Sources, 346 ν 
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CAROLVS BORROM^VS S, R. E. CARDIN 
ARCHIБРІ&С. MEDIOLAN. 

Stemmate clarus erat, puis at, ryidusque Jatcües 
luTfitice·, haul recio jftèxtt амагШа.^ 

In Je (¡urus item nimium, mmiunujue Jeuerus: 
Dietus vt ante obitwn Sanctus, et cuía probant. 

H. Carohis Borromeus (1538-1584), aartsbisschop van Milaan. 
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Amauld,12"1 die we als de Port-Royal-groep zouden kunnen aanduiden 
en die vooral een stimulerende, adviserende en corrigerende invloed 
uitoefende. Vervolgens de groep van Leuven, die op de eerste plaats een 
critischc functie vervulde. En tenslotte de vrienden in Rome, die zich 
vooral tot taak hadden gesteld het boek tegen de aanvallen van 
'andersdenkenden' te beschermen en te verdedigen, en de dreigende 
veroordeling te voorkomen. 

Van de Port-Royal-groep moet, chronologisch gezien, als eerste 
vermeld worden Sebastien Joseph du Cambout de Pontchâtcau,[2h Frans 
edelman en Solitaire127 van Port-Royal. Hij was vanaf het begin de 
meest stuwende kracht om Ncercassel tot het schrijven van de Amor 
Pocnitens aan te zetten. Als een van de participanten ter indijking van het 
eiland Nordstrand, '2S aan de westkust van Slccswijk-Holstem, had hij in 
1664 een reis naar het eiland ondernomen en was toen, op doorreis in de 
Noordelijke Nederlanden, in contact gekomen met zijn mede-partici
pant, de apostolisch vicaris Neercassel. Deze twee, in vele opzichten 
gelijk gestemde geesten, sloten sindsdien een hechte vriendschap, die zij 
met een regelmatige en frequente correspondentie voedden. Pontchâ-
teau beschouwde Neercassel als de ideale bisschop, die de ware leer ende 
gezonde moraal verkondigde en hooghield. Als deze bisschop met zijn 
grote invloed en onbetwist gezag de zaken zou verdedigen, die ieder uit 
de kring van Port-Royal zo na aan het hart lagen, zoals de correcte 
biechtpraktijk, dan zou er op voorhand al veel gewonnen zijn. Reeds op 

' ^ Antoine Arnauld werd als jongste van een gezin van 20 kinderen op τ februari 1612 
geboren te Parijb Hij werd tot priester gewijd in 1641 en behaalde in hetzelfde jaar de 
graad van Doctor van de Sorbonne Na de dood van Saint-Cvran (1643), vriend van 
kardinaal Pierre de Bertille en van Janscniub. werd hij de grote verdediger van Janseimib 
Hij stierf op 8 augitstits 1694 te Brussel Zijn talrijke geschriften en de meeste zijner 
brieven zijn van 1775-1783 uitgegeven te Lausanne onder de titel СГнгмч lic .Woïire 
Анюте Aniiiuld, welke uitgave 43 delen omvat Voor nadere gegevens te consulteren 
D 7 C , I. kol. 1У78-1983, h Jacques, Ln amiec- d'exil 

1 2 6 De Pontchâtcau is geboren op 20 januari 1634 en gestorven 27 juni 16У0 В Neveu, 
Potiti hátctiu 

127 Solitaires de Port-Royal· een groep veelal geleerde inannen, leken en priesters, die een 
soort kluizenaarsleven leidden rond de Cistcrcienserinnen-abdij van Port-Uo\al des 
Champs in het dal van de Chevreuse, niet ver van Parijs Naast de beoefening van studie 
en gebed, besteedden zij hun tijd aan de opvoeding van de jeugd Hiertoe hebben о a 
nog behoord Antoine Arnauld, Pierre Nicole en Blause Pascal 

, 2 B E Jacques geeft m Les mifieVt d'eMÏ, 57-64. een gedocumenteerd overzicht van het 
ontstaan van deze politieke, financiële en uiissionaire onderneming Ook te consulteren 
L Rogier. Geschiedenis van het hatholuiiine, II. 499-508 
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28 december 1675 schreef Pontchâtcau hem,129 dat hij een kort geleden 
te Antwerpen gedrukte Latijnse brief had gelezen over de absolutie en 
over de belijdenis van dagelijkse zonden. Het geschrift bevatte volgens 
hem veel goede dingen, maar hij miste er ook veel in. Bovendien was hij 
het niet met de briefschrijver eens, dat het veelvuldig biechten van 
dagelijkse zonden aan te raden was. Hij verzocht Nccrcasscl er zijn 
mening over te geven, daar hij het een zaak van groot belang achtte, die 
tot nog toe - voor zover hij wist - niet al te goed behandeld was. 
Wellicht was dat al een kleine wenk aan Nccrcasscl om er zelf aan te 
beginnen. In zijn brief van 26 maart 1676 kwam Pontchâtcau daarop 
terug.[M Ook de in 1674 verschenen Methodus van Huygcns was voor de 
fransman aanleiding Nccrcasscl aan te sporen zijn licht te laten schijnen 
over de biccht-kwestics. De Franse vrienden, schreef hij hem, hadden 
enige bezwaren tegen dit werk. Zij waren bang, dat de auteur de zaken 
wat op de spits dreef. Pontchâtcau verwachtte dan ook van Nccrcasscl 
een samenvattende verhandeling, waarin hij alle vraagstukken betref
fende berouw, biecht en vergeving systematisch en duidelijk aan de orde 
zou stellen.111 Daartoe zette hij hem - zij het in bedekte termen - bij 
herhaling aan.112 

Nccrcasscl had echter andere plannen. Hij wilde, na zijn tractatcn 
over de heiligenverering (1675)ш en over de lezing van de heilige Schrift 
(1677),XM over de Kerk gaan schrijven. In 1675 reeds had hij het plan 
daartoe opgevat.'^5 Zijn vrienden in Leuven en in de Noordelijke 
Nederlanden hadden hem echter verzocht om, in navolging van 
Amauld, de katholieke leer over de rechtvaardiging tegen de protes
tantse visie te verdedigen. Eigenlijk deed hij dat ook liever, daar hij dan 
kon steunen op het werk van Arnauld.,y> Hij moet daar wel aan 

, 2 ' ' Pontchâtcau aan Nccrcasscl, 28 12 1675, Ü B C 587, f 20()6V, gedrukt, b Ncveu, 
Ponlchittau, 423-425. De betreffende Latijnse brief is vermeld bij L. Willaert, ß/H, onder 
n. 3653 Bpistolae cuiusdaw pastori* ad quemdam S ІЪсоІо^ше projctbonin di' methodo 
abwlvendi a peccatis l'cmalibus, Antwerpen 1674, 28 blz m 8° 

1 W Pontchâtcau aan Nccrcasscl, 24 03 1676, O B C 587, f 2040'-2041', gedrukt, И. Neveu, 
Pontchâtcau, 426-429 

1,1 Pontchâtcau aan Nccrcasscl, 15 07 1676, O B C 587, f 2103-2103\ gedrukt, В. Neveu, 
Pontchâtcau, 430-431, en (15 08 1676, O B C 587, ook 22. 05 1679, O B C 589, f 2769, 
gedrukt, В Neveu, Pontchâtcau, 466-468. 

132 Pontchâtcau aan Ncertassel, 28 12.1675, 24 03 1676 (noot 130) en 05 0Й 1676, O B C 
587 

1 3 4 Tractatus de Sanctorum et pracetpue В \lariac Virginii culm, Emmerik, 1675 
m Tractatus de lectionc Scnpturarum, gevolgd door Dissertano de interprete Scripturaritm, 

Emmerik 1677 
m Nccrcasscl aan Pontchâtcau, 17.08 1675, PU 2654* 
'v' Nccrcasscl aan Pontchâtcau, 18 02.1677, O B C 604. 
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begonnen zijn, want die leer over de justificatie zal een van de 
hoofdelementen van de Amor Poenitens worden. 

Antoine Arnaiild was wel de voornaamste uit de kring van Port-
Royal, die de Amor Poenitens beïnvloedde. Ncercasscl correspondeerde 
reeds vanaf 1669 met deze vermaarde Franse theoloog, die hij als een 
martelaar en een heilige vereerde. Na zijn gedwongen vertrek uit 
Frankrijk was Amauld in 1679 in de Spaanse Nederlanden gearriveerd. 
Tot Nccrcasscls vreugde vestigde hij zich op 31 oktober 1680 voor bijna 
twee jaar in de Noordelijke Nederlanden, eerst acht maanden in 
Utrecht, daarna nog ruim een jaar in Delft."7 Bij de uiteindelijke 
vormgeving van de Amor Poenitens zal hij de voornaamste raadgever van 
Ncercasscl zijn. 

Als trouw medewerker van Amauld oefende ook Ernest Ruth 
d'Ans138 veel invloed uit op de aankleding van het werk. Deze uit het 
Luikse afkomstige geestelijke was bekend en bevriend met veel 
Lcuvenaren. In 1670 had hij de deputatie van de universiteit van Leuven 
vergezeld op haar reis naar Rome, bij welke gelegenheid hij ook 
Ncercasscl had leren kennen.139 Ruth d'Ans zal in dejaren tachtig als 
tussenpersoon fungeren bij de communicatie tussen Ncercasscl en de 
professoren van Leuven. 

Bij deze eerste groep geïnteresseerden is ook nog te rekenen de 
eveneens uit Frankrijk uitgeweken benedictijn Dom Gabriel Gerbc-
ron,140 die lange tijd in de Noordelijke Nederlanden verblijf hield. Deze 
geleerde patroloog gaf Ncercasscl menig advies. Ook de abt van Hautc-
Fontaine (Champagne), Guillaume Le Roy,141 moeten wij in dit verband 
vermelden. Hij zal de Amor Poenitens in het Frans vertalen. Pasquicr 
Qucsncl,'42 die ook tot de Port-Royal-grocp behoorde, heeft met de 

137 E Jacques, Les minies d'exil, 204-294. 
1 Paul Ernest Ruth d'Ans, geboren te Sept-Fontames bij Vcrvicrs. gedoopt te Vcrvicrs op 

23 02 1653, gestorven 1728 te Brussel E Jacques, Les aimées d'exil, 75 ν . Ph. 
Dieudonné, 'Ernest Ruth d'Ans, 5-39. 

13'' Hoofdstuk II, blz 58 
l4" Gabriel Gcrberon О S В., geboren te Saint-Calais (bisdom Le Mans) in 1628, gestorven 

28 maart 171) te Parijs H Hurter, Nomenclátor, IV, kol. 852-854. 
141 Guillaume Le Roy, geboren te Caen in 1610, gestorven te Hautc-Fontainc in maart 1684 

Ну heeft veel geschriften van Kerkvaders, vooral van Augustmus, vertaald, o a een 
verzameling Vader-teksten over het leven in afzondering, getiteld Solitude chrétienne. 
G Nanicr. L'abbé Le Roy et ses amis, Ruth Clark, Lettres de Germain l'uillarl à M Louis de 
Préfontame, 11 

142 Pasquicr Qucsnel, geboren 14 07 1634 te Parijs, gestorven 02 12 1719 te Amsterdam Hij 
werd na de dood van Antoine Amauld (1694) de voorman van de jansenistischc 
beweging J. A G Tans, Pasquicr Quetncl et les Payt-Bat 
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eerste editie van het werk weinig bemoeienis gehad. Zijn invloed had 
betrekking op de eindredactie van de tweede editie. 

De tweede groep van personen die bijzondere betekenis hebben 
gehad inzake de totstandkoming van de Amor Poeiiitciis, wordt gevormd 
door een aantal professoren van de universiteit van Leuven. Als 
voornaamste dient genoemd te worden Franciscus van Vianen,'41 fel 
tegenstander van het laxisme en ijveraar voor de strenge moraal, zij het 
op een ietwat gematigder wijze dan de ngoristibche Gomarus Huygens, 
de auteur van de Metlwdm remitlaidi et rctinctidi peccata. Deze professoren, 
alsmede hun collega Lambert Vincent,1+4 aarzelden aanvankelijk de 
Amor Pocnitciis van hun goedkeuring te voorzien. Zij zouden Neercassel 
er tenslotte toe aanzetten een groot aantal wijzigingen en verzachtingen 
in het manuscript aan te brengen, waardoor de uitgave van het werk 
aanvankelijk werd vertraagd. 

Bij deze groep is ook te rekenen Theodorus van Blockhoven,143 de 
Noord-Nederlandse president van het Haarlemse College Pulcheria te 
Leuven ter opleiding van de toekomstige clerus voor de Hollandse 
Missie.'* Neercassel verschilde nogal eens van mening met hem, niet 
alleen in theologische zaken, maar ook aangaande zijn pedagogische 
aanpak van de studenten.14' Soms ging dat zo ver, dat er regelrechte 
ruzie en een tijdelijke verwijdering ontstond. Ondanks dat bleef 
Neercassel toch met hem van gedachten wisselen over aangelegenheden 
betreffende moraal en biechtpraktijk. Aan het oordeel van de meer 
bezadigde Van Viancn hechtte Neercassel bijzonder veel waarde, 
schijnbaar meer dan aan dat van diens irascibile collega Van Blockho
ven. Van Viancn maakte hij deelgenoot van zijn plannen. 

1 4 1 1» hoofdstuk I, noot 1(H) \mdt men enige biografische gegevens over Franciscus van 
Vuncn 

^ 4 Lambert Vincent, geboren te Grave, overleden te Leuven IS Od 1684 Vanaf 1665 was hij 
president van het College 'Vighus' te Leuven, gesticht voor de opleiding van Friese 
priester-candidaten L Cevsscns. Sotircc* (1677-1679), vin 

M^ Theodorus van Blockhoven, ook Baden genoemd, afkomstig uit Culeinborg, gestorven 

16У1 te Leuven Hij was korte tijd werkzaam als pastoor te Haarlem en te Leiden In 1657 
werd hij aangesteld tot praeses van het Hollands College 'Pulcheria1 te Leuven Wlill'. 
VI, kol 118' 

'^' Andere instituten ter opleiding van de Noord-Nederlandse clerus waren het Collefumi 

Alliwlleiisc (Hoge Heuvel) te Keulen, dat in 1671 door Neercassel werd overgeplaatst 
naar Leuven onder dezelfde naam, het (л'Иецшш l'rlmiiítm van de Propaganda te Rome, 
en het Coliche run OL I ' te Douai 

147 'Ih van Blockhoven aan Neercassel, 25 11 1680, O B C 589, f 3023-3024'. gedrukt 
L. Cevsscns O F M . Sourca, 167-169 Naar aanleiding van dit conflict bood Van 
Blockhoven Neercassel zijn ontslag aan als praeses van het College Pulcheria per 1 mei 
1681. 
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De derde groep, die nauw bij de lotgevallen van de Amor Pocmtens 
betrokken was, wordt gevormd door medestanders die zich in Rome 
voor de gunstige ontvangst van het bock inzetten en de dreigende 
veroordeling trachtten te voorkomen. De belangrijkste representant van 
die groep, Louis-Paul Du Vauccl,14* was naaste medewerker van 
Amauld en sinds 1682 pleitbezorger in Rome van allen die de strenge 
moraal en dejanscnisercndc genadeleer waren toegedaan. Tot die groep 
behoorden ook de invloedrijke functionarissen van de pauselijke curie 
Agostino Favonti'"14 en diens neef Lorenzo Casoni,1"" secretaris van 
Innoccntius XI. Nccrcasscl had de laatste in 1678 in de Republiek 
ontmoet als secretaris van de pauselijke gevolmachtigde op het Congres 
van Nijmegen, Luigi Bevilacqua.1"1' Ook kan men tot die groep rekenen 
de kardinalen Altieri, Ottoboni, Azzolini, Casanatc, Howard en 
Colonna, die Ncercasscl goed gezind waren. 

2. Rijpingsproces van de Amor Poenitens 

Na zijn tractaat over de heiligenverering (1675) en dat over de lezing van 
de heilige Schrift (1677), had Ncercasscl rond 1678 de handen vrij voor 
zijn verhandeling over de Biecht. Wel had hij in het begin van het jaar 
1677 aan Pontchâtcau geschreven, dat hij over de katholieke leer van de 
rechtvaardiging wilde schrijven.1"'2 In zijn correspondentie zou hij daar 
echter verder met geen woord meer over reppen. Het is mogelijk, dat 
zijn plannen om over de Biecht te schrijven daaruit zijn voortgekomen 
en tenslotte de overhand hebben gekregen. Hoe het ook zij, hij was 
ongetwijfeld mentaal reeds met het werk bezig, gezien de directe of 
indirecte aansporingen en signalen die van buiten op hem afkwamen, en 
de aanduidingen die hij zelf verschafte. Zo schreef Theodorus van 
Blockhovcn hem op 24 februari 1677 een lange brief, waarin hij hem 

ш Louis-Paul Du Vauccl, geboren 1640 te Lvreux, gestorven 1715 te Maastricht. 
Ь Jacques, L o années d'exil, 230-231. J. A G Tans. Pa<qmer Quesnel, 4H5, noot 1 

νί Agostino Favoriti werd geboren in 1624 te Sarzana bi] Lucca en is gestorven in 1682 
Wegens zijn gaven van geest en hart en zijn grondige kennis van liet Latijn bekleedde hij 
de post van secretaris van de breven onder vier opeenvolgende pausen Hij neigde tot 
ngorisnie en stond in goede verstandhouding met de Leuvenaren die het laxisme 
bestreden L Ceyssens, Source* f 1680-16X2), vu-xii. DHCC, XVI, 764 

ы' In de Inleiding, noot 26. vindt men enige biografische gegevens over Lorenzo Casoni 
ы Luigi Bevilacqua Over zijn activiteiten als pauselijk gevolmachtigde bij de vredesonder

handelingen te Nijmegen Ρ J. Rietbergen 'Papal Diplomacy and Mediation at the Peace 
of Nijmegen'. 28-96 

, 5- Ncercasscl aan Pontchâtcau, 18 02 1677. О ВС 604 
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met afgrijzen meedeelde, wat hij diezelfde dag in een preek had horen 
beweren. De penitent zou door het sacrament van de Biecht van attntus 
tot contntus gemaakt worden. Als dat niet waar was, zo had de 
predikant verder betoogd, en iedereen van tevoren contritio diende te 
hebben, dan zou niemand door de pnester geabsolveerd behoeven te 
worden, omdat hij al gerechtvaardigd zou zijn vóór hij ging biechten. In 
dat geval zou de priesterlijke absolutie slechts declaratoria zijn, hetgeen 
tegen de uitspraken van het Concilie van Trente was.H1 Ook had de 
man beweerd, dat gewoonte-zondaars geabsolveerd konden worden, 
indien er gevaar bestond, dat zij anders een afkeer van het biechten 
zouden krijgen.ы Dit waren nu juist enkele zaken, waarop Nccrcasscl 
later omstandig zou ingaan in zijn Amor Poenitens. 

Niet lang na de alarmerende brief van Van Blockhoven meldde 
Nccrcasscl op 10 maart 1677 aan Van Viancn, dat de Instructie over de 
toediening van het sacrament der Biecht, die hij naar aanleiding van het 
Jubileum15"1 had uitgevaardigd, door de hele clerus saccularis onderschre
ven en tijdens de hele duur van het Jubileum aan de gelovigen 
voorgehouden en toegelicht werd. Ook verscheidene religieuzen beva
len in hun preken de Instructie aan Het succes was enorm. In twee 
weken tijds moest het stuk vier maal gedrukt worden. | y> Nccrcasscl 
vond het belangrijk, dat Van Viancn hiervan op de hoogte was. Deze 
zou namelijk, op last van de theologische faculteit van de universiteit van 
Leuven, op 7 apnl 1677 met enige collega's naar Rome vertrekken om 
daar hun eigen leer te verdedigen en goedgekeurd te krijgen en de 
laxistische leer van hun tegenstanders te doen veroordelen.'"'7 De dag 
nadat Nccrcasscl de bnef aan Van Viancn had geschreven, stuurde hij 

' ^ Dcnzingcr/Schonmcczcr, Enchmdion, 402, can 8 
" 4 Th van Blockhoven aan Nccrcasscl, 24 02 1677, O B C 588, f 2230r-2231' 
' " Dit Jubileum is niet te vinden in \iacnum Виііагшт van Cherubini, daar het geen 

Jubileum Universale was, doch een dat op verzoek van de atzonderlijke bisschoppen 
door de paus verleend werd De internuntius Tañara had Nccrcasscl daar op gewezen en 
hem aangeraden zich tot de paus (Clemens X) te wenden (lañara aan Nccrcasscl, 
11 05 1676, OHC 587, f 2071') Nccrcasscl deed dat bij schrijven van lOjiini 1976 (OBC 
5%, vermeld door R R Post, Romeinse Bromieit, II, 666) In juli 1676 stierf paus Clemens 

X, zonder het Jubileum aan Nccrcasscl verleend te hebben Diens opvolger, Innocentius 
XI, schijnt er toch een Jubileum Universale van gemaakt te hebben, althans zo betitelt 
Nccrcasscl het in zijn histniclw Men vraagt zich af, waarom Cherubini het dan niet 
vermeldt 

ы' Nccrcasscl aan Viancn, 10 03 1677, O B C 605, gedrukt, L Ccysscns O F M , Source*, 
35-37, vgl noot 120 
Voor uitvoerige gegevens over die deputatie van Leuvense professoren naar Rome, te 
consulteren, L Ccvsscns, 'De Leuvense deputatie te Rome (1677-1679)'. 252-312. ook in 
Jameiiiilicii I, 167-253 
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ook ccn schrijven1^58 aan de kardinaal-staatssecretaris, Alderano Cibo, 
waarin hij ongeveer hetzelfde meedeelde over zijn bemoeienissen de 
priesters en gelovigen, in verband met het verdienen van de Jubileum
aflaat, aan te sporen het sacrament van de Biecht op de juiste manier toe 
te dienen en te ontvangen. In dat schrijven van 11 maart 1677 verklaarde 
hij, dat de bijgevoegde Instructie vrijwel woordelijk ontleend was aan de 
Instructwnes van de heilige Carolus Borromcus en aan die van kardinaal 
Grimaldi,ьч aartsbisschop van Aix-en-Provence. 

Franciscus van Vianen beantwoordde de brief van Nccrcassel op 12 
mei 1677 vanuit Venetië,160 waar hij daags tevoren was aangekomen. In 
zijn schrijven prees hij een theologisch werk161 van de dominicaan 
Vincent Contcnson,,ft2 dat hij op zijn reis naar Rome had meegenomen 
ter bestudering. In Keulen had ccn medebroeder van Contcnson hem 
gezegd, dat hij de leer over de noodzaak van de liefde tot God bij het 
ontvangen van het sacrament der Biecht aan die auteur had ontleend en 
in zijn lessen had ingebouwd. Nccrcassel zal later in zijn Amor Poenitens 
dikwijls naar Contcnson verwijzen. 

Op 27 mei 1677 arriveerden Van Vianen met zijn mcdc-gcdclegcer-
den veilig in Rome. Nccrcassel feliciteerde hem daarmee en wenste hem 
succes met zijn opdracht. Opgetogen deelde de apostolisch vicaris hem 
mee, dat zijn clerus zich hoe langer hoe meer aan de Itistnictiones van 
Carolus Borromcus hield bij de toediening van het sacrament der 
Biecht.163 Van zijn kant meldde Van Vianen hem op 18 september 1677 
vanuit Rome, dat de paus zeer gunstig gestemd was ten aanzien van hun 
zaak, maar dat de oppositie niet stil zat. Hij deed Nccrcassel de suggestie 
de paus rechtstreeks te vragen de zuiverheid van geloof en zeden met 

" " Nccrcassel aan kardinaal Cibo, 11 03 1677, ASV, FFC, 24, f 2Hr-29' 
1:>ч Jerome Grimaldi, geboren 1597 te Genua, gestorven 04 11 1685 te Aix-cn-Provencc 

Vgl Cas ordinaires du refus ou du délai de l'absolution, par le Cardmal Grimaldi . , in 8o, 
vermeld m Migue, 3e Encyclopédie Théolo^ique, XXXIX, 770 Volgens de (ліаіоцие 
général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, LXIV, 659, bevindt dit werk (m 4°, 
15 b\i ) zich in genoemde bibliotheek onder het nummer Ό 98456 cu is het gedrukt te 
Aix m 1674 

, 6 " Vianen aan Nccrcassel, 12 05 1677, O B C 588, gedrukt, L. Ccysscns, .Soiirrrs, 83 
Theologia mentis et cordis sen speculationes iiniuersae doctrinae sacrae, gedeeltelijk posthuum 
uitgegeven; het laatste van de 9 delen waaruit het werk bestaat, werd door de dominicaan 
Antoine Massoulié (geboren te Toulouse 28.10 1632, gestorven te Rome 13 01 1706) 
voltooid. 

6" Vincent Contcnson O Ρ , geboren 1641. Reeds op 24-jangc leeftijd doceerde hij filosofie 
te Albi. In zijn moraalopvatting is hij te rekenen tot de tutionstcn en ngoristen. Zijn 
enige werk is Theologia mentis et cordis. Hij stierf op 26 12 1674, 33 jaar oud Hurler, 
nomenclátor, IV, kol 35-36, D T C , III, kol 1631-1635 

161 Nccrcassel aan Vianen. 01 09 1677, O B C 605. gedrukt. L Ccvsscns. Sources, 412 ν 
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zijn apostolisch gezag te waarborgen. Van Viancn was ervan overtuigd, 
dat zo'n verzoek bij de paus in goede aarde zou vallen en een niet geringe 
steun zou betekenen voor de Leuvense delegatie.IM Neercassel ant
woordde, dat hij dat wel wilde doen,16"1 doch koos de indirecte weg om 
de paus te benaderen, en wel via kardinaal Francesco Barberini, prefect 
van het Heilig Officie. Deze had hem namelijk gevraagd na te gaan, of 
er - naar de geruchten wilden - in Holland een manuscript van Baruch 
de Spinoza'^' circuleerde, waarin de godsdienst werd bestreden en het 
atheïsme werd verdedigd. Neercassel deelde de kardinaal op 25 
november 1677 mee,167 dat hij nooit van een dergelijk werk had 
gehoord. Wel had hij vernomen, dat Spinoza in de afgelopen zomer was 
gcstorvcn1'>í, en dat er van zijn geschriften slechts één in druk was 
verschenen, namelijk het Tractatus Theologico-Politicus (1670). Dit boek 
kon de katholieken in Holland echter niet veel kwaad doen. De 
veroordeling van het werk zou hen weerhouden het te lezen. Bovendien 
zouden de duistere schrijftrant van de auteur en zijn onbezonnen boute 
beweringen er toe bijdragen, dat ze het na korte kennismaking al gauw 
op zij zouden leggen. Nccrcasscls gelovigen wisten het kwaad van dat 
soort geschriften van nict-katholiekcn wel te ontlopen 

Erger was het gesteld, aldus de apostolisch vicaris, met de dwalingen 
die katholieke theologen durfden te verdedigen. Hiertegen waren de 
gelovigen minder bestand, temeer daar die verkeerde leerstellingen 
dikwijls door verschillende geleerden werden onderschreven. Hij haalde 
enkele voorbeelden aan. Allereerst een aantal onbezonnen opvattingen 
ten aanzien van de Maria-verering, die erop gericht waren bij de 
katholieken een bednegclijke zekerheid te wekken aangaande hun heil, 
en die de protestanten in hun dwaalleer bevestigden.164 Vervolgens wees 

]M Viancn aan Neercassel, 18 09 1677, O B C 588, f 2315, gedrukt, L Ccyssens, Smirrri, 150 
ν 

"',1 Neercassel aan Viancn, 22 10 1677, OBC' 605, gedeeltelijk gedrukt. L Ccyssens, .Sniiirct, 

157 ν 
"* Baruch de Spinoza werd geboren op 24 11 1602 te Amsterdam als zoon van uit Portugal 

gcvkiihteJoodse ouders In zijn 'Inictütm Ίheologico-Polilirui (1670) vwjbt hij wonderen 
en Openbaring af en kent hij de Η Schrift slechts zetlehjk-rcligieuze leerstellingen toe, 

geen zekere waarheid In zijn Elhua (1677) staat hij dicht bij het pantheisine I lij stierf op 
21 02 1677 te 's-Gravcnhage D T C , XIV. kol 248У-2506 

' ^ Neercassel aan kardinaal 'Fr Barberini, 25 11 1677, O B C 5%, 571-578; gedrukt, 
G Brom, Archivalia, II. 152-155 

1WH Dat is dan wel een verkeerde inlichting geweest, want Spinoza was reeds op 21 februari 
1677 gestorven. 

Ш} Neercassel vermeldde in zijn brief van 25 11 1677 aan kardinaal Barberini o a de 
volgende stellingen 
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Nccrcasscl op het verderfelijke probabilismc. Zodra een of andere 
casuist iets beweerde, was zijn opvatting probabilis. En als een bepaalde 
mening voor iemand niet apert vals was, zou hij haar mogen volgen. De 
apostolisch vicaris was van oordeel, dat het Heilig Officie die gevaarlijke 
leer moest veroordelen. 

Nccrcasscl maakte tenslotte van die gelegenheid gebruik de kardinaal 
en diens medeleden van het Heilig Officie te verzoeken hun mening te 
geven over verscheidene kwesties, die het sacrament der Biecht 
betroffen, en die in dit stadium van de voorgeschiedenis van zijn Amor 
Poenitens zeer relevant zijn. Zo vroeg hij de kardinalen hun oordeel over 
het absolveren van penitenten, die steeds maar terugvielen in hun 
zonden. Sommige priesters gaven hun de absolutie iedere keer als ze 
kwamen biechten. Bovendien vroeg hij, of men de absolutie mocht 
verlenen aan biechtelingen, die bepaalde beroepen of taken uitoefenden, 
welke gewoonlijk aanleiding tot zonde zijn,170 terwijl zij die om geldelijk 
gewin niet wilden opgeven. Een derde vraag luidde: of men diegenen 
voldoende gedisponeerd mocht achten voor het ontvangen van de 
absolutie, die steeds grote zonden beleden en zich nooit bekeerden, 
omdat zij, in de naaste gelegenheid tot zonde verkerend, die niet wilden 

1 Maria staat in waardigheid m zekere zin boven Christus, en haar heerschappij 
overtreft die van haar Zoon, omdat Christus over al het geschapene heerst, maar Mana 
bovendien nog over Christus zelf 

2 Het heil wordt niet zelden spoediger bereikt door Maria's naam aan te roepen dan de 
naam van haar enige Zoon Jezus 
3 De dwaze maagden werden niet in de hemel toegelaten, omdat zij gezegd hadden: 
'Domme, Domme .' en met 'Domina, Domina, apen nobis ' 
4 Petrus heeft Christus verloochend, omdat hij op de berg '1 abor Maria geen enkele eer 
bewezen heeft en ná Christus voor Mozcs en Elias tenten wilde opslaan, zonder Maria te 
noemen 

5 Christus was zó m de ban van Maria's schoonheid en zó m haar liefde verstrikt, dat 
Hij slechts door zichzelf geweld aan te doen uit haar schoot te voorschijn kon komen. 
6. Maria doet op het schild van haar alvermogende bescherming de pijlen van Gods 
rechtvaardigheid afleetsen. 
7 Maria is de veilige toevlucht van onboetvaardige, aan wanhoop overgegeven en 
verstokte zondaars 
Nccrcasscl had die stellingen ontleend aan de auteur Laurentius Dript O S В (Nccrcasscl 
aan Vianen, 24 11 1677, O B C 605, gedrukt, L Ceysscns, Source*. 167) Deze religieus, m 
1633 te Vcnlo geboren en gestorven op 27 april 1686, had in zijn Staterà et examen (1675) 
kritiek geleverd op de Montta salutarta В M V ad cultore* MOS indiscretos (1673) van de 
Keulse advocaat Adam Widenfelt, geboren 1617 te Keulen en gestorven op 2 jum 1677 
L Cevssens. 'Johannes van Nccrcasscl en de Mariadevotie', 33 

' " Nccrcasscl geeft hier geen opsomming van die beroepen of taken, gezien echter de 
opvattingen van die tijd, zal hij wel bedoelen kroegbaas, toneelspeler, geldschieter en 
wellicht ook, in bepaalde omstandigheden, het ambt van advocaat Zijn tijdgenoot 
Bossuet veroordeelde het toneel en de toneelspelers in zijn \la\unes et Rellextons sur la 
Comédie (1694) Vgl ook J A.C. Tans, liossuet en Hollande, 129 
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vermijden, en of de biechtvader dergelijke mensen de absolutie niet 
moest weigeren tot zij door oprechte boetvaardigheid de wil om te 
zondigen bleken te hebben afgelegd Tenslotte wilde hij opheldering 
over de vraag, of men de absolutie mocht geven aan mensen, die geen 
enkele moeite deden de voornaamste artikelen van het geloof te kennen, 
alhoewel zij er dikwijls toe vermaand waren en meer dan eens beloofd 
hadden ze te leren Als de Heilige Stoel, zo besloot Ncercassel zijn brief 
aan kardinaal Barberini, hierover uitsluitsel wilde geven, was hij ervan 
overtuigd, dat het sacrament der Biecht meer vrucht zou dragen. Ook 
zouden de katholieken in dat geval ongetwijfeld een heiliger leven gaan 
leiden, en degenen die grote zonden op hun geweten hadden en voor 
wie nu het gemak van vergeving een pnkkcl tot zonde was, zouden 
ware vruchten van boetvaardigheid voortbrengen Als het sacrament 
van de Biecht weer werd toegepast zoals het behoorde, en het 
onttrokken werd aan de funeste invloed van de casuisten, zouden ook 
andere sacramenten weer met de nodige eerbied ontvangen worden Nu 
werden ze - God betere het - dikwijls geprofaneerd door mensen die 
nalatig waren hun zonden uit te bannen door waar berouw, en die tekort 
schoten in de liefde tot God als de bron van alle gerechtigheid Men 
moest het verdienen tot de Tafel des Heren te naderen! 

Ncercassel kreeg al gauw een reactie op zijn lange en bijna 
hartstochtelijke brief, en wel van Pontchâtcau. Vanuit Port-Royal, waar 
deze, na een kort verbijf in Rome, kort geleden was gearriveerd, 
berichtte hij Ncercassel, dat de paus en Favoriti een hoge dunk van de 
Noord-Nederlandse apostolische vicaris hadden Favoriti zou in elk 
geval alles in het werk stellen om Necrcasscls doelstellingen te helpen 
verwezenlijken De paus meende het goed, aldus Pontchâtcau, maar hij 
miste het inzicht dat zijn hoge ambt vereist 171 Ook vroeg hij 
Necrcasscls opvatting over het volgende. Er zouden privileges bestaan, 
ten behoeve van bepaalde geestelijke Broederschappen, die volgens hem 
een groot misbruik in de Kerk vormden Zo kende hij een merkwaar
dige vorm van absolutie ten behoeve van de Broederschap van de 
Rozenkrans, waardoor de leden in de onschuld van het Doopsel zouden 
worden hersteld Als zij die absolutie, op het ogenblik dat zij gegeven 
werd, niet nodig hadden, dan zou die later gelden. Het zou wel goed zijn 
de paus over dergelijke privileges te raadplegen Er werd immers 

171 H jedm, Handbuch dir KinliLnittSihiclite V IM, zegt over Iniioccntius XI Wahrender 
em ausgtzciclinetcr Vtrwaltunnsmann war und über ein besonderes Geschick in 
Finanzfragen verfugte, mangelte es ihm an Menschenkenntnis und auch seine theologi
sche Bildung schien ungenügend 
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beweerd, dat ze van de Heilige Stoel waren uitgegaan De paus zou 
zulke praktijken echter zeker niet goedkeuren 172 Ook Van Viancn wist 
enige dagen later te melden, dat de brief aan kardinaal Barberini een zeer 
goede indruk had gemaakt.171 Volgens hem bestond er goede hoop, dat 
er een decreet over de Biecht voor de gehele Kerk uit voort zou komen, 
en dat de overdreven uitingen van Mana-vcrcring veroordeeld zouden 
worden 174 

De tegenstanders van de deputatie uit Leuven zaten echter ook niet 
stil Als tegenwicht voor de gevreesde veroordeling van bepaalde 
laxistischc stellingen klaagden zij ngonstischc praktijken aan, waarbij 
vooral de strenge biechtpraktijk het ontgelden moest. Zo meldde de 
Leuvense hoogleraar Nicolas Du Bois173 op 22 januan 1678 aan het 
Heilig Officie, dat door het optreden van allerlei nieuwlichters onder de 
katholieken de protestanten al begonnen rond te bazuinen, dat de 
papisten nu eindelijk langzamerhand ook door God verlicht werden. Zij 
zouden, zo beweerden de andersdenkenden, met meer zo ver afstaan van 
de reformatorische opvattingen aangaande de Maria- en de heiligenvere
ring, het pausschap en de onfeilbaarheid van de paus, de interpretatie van 
Sint Augustinus en de andere Kerkvaders, enzovoorts Ook gispte hij de 
strenge praktijk inzake het sacrament van de Biecht: uitstel of weigering 
van de absolutie, zelfs aan stervenden, verzet tegen het veelvuldig 
biechten, zodat er zelfs kloosterzusters waren, die zich des te heiliger 
achtten naarmate zij minder te biechten gingen. Nu zonden die 
nieuwlichters zelfs afgezanten naar Rome om hun zaak te bepleiten en 
daar in een goed blaadje te komen ten einde hun verderfelijke leer des te 
geruster uit te kunnen dragen.17fi Een soortgelijke brief schreef177 de 
jezuïet François de la Chaise, biechtvader van Lodewijk XIV, aan de 
kardinaal-staatssecretaris Aldcrano Cibo. Ook Gulielmus Herincx,178 

r2 Pontchätcau aan Ncercasscl, 04 01 1678, O B C 588, f 2385r-2386', gedrukt, В Neveu, 
Pomchateau, 437-440 

1 7 3 Viancn aan Neercasscl, 08 01 1678, O B C 588. f 2373', gedrukt, L Cevssens, Sources 
184 ν 

m Bij de 65 later veroordeelde laxistischc stellingen was er geen, die op de Maria-verering 

betrekking had 
" ' Nicolas Du Bois, geboren 1602, gestorven 16 03 16%, fel tegenstander van de 

jansenisten Door het drijven van de anti-jansenistische groep had hij in 1654 aan de 
faculteit van de theologie te Leuven een professoraat in de Schriftuur verkregen zonder 

theologie gestudeerd te hebben L Ccyssens, 'La promotion de Nicolas Du Bois à la 
chaire de ГЬсгкигс Samte a Louvain (1654)', 490-553 

1 7 6 Nicolas Du Bois aan het H Officie, 22 01 1678, gedrukt L Cevssens, Sources, 188-1У0 
' 7 ' L Ceysscns, Sources, 209 
| 7 Я Gulielmus Hcrmtx O F M , geboren 03 10 1621 te Helmond, in 1677 bisschop van 

leper, gestorven 17 08 1678 
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franciscaan en bisschop van leper, ging er toe over, op instigatie van een 
invloedrijke anti-jansenist in Rome, de ongeschoeide karmeliet Seraphi-
nus van Jezus-Maria, r a in een lange briefde paus te verzoeken op te 
treden tegen wat hij als jansenistischc nieuwlichterij bestempelde. ,B0 

Ook hij stelde in dat schrijven weer de strenge biechtpraktijk en 
bepaalde stellingen aan de kaak, die Ncercassel later in zijn Amor 
Poemtens zal verdedigen. 

O p 10 september van hetzelfde jaar antwoordde de paus Hcrincx in 
een even vaderlijke als nietszeggende breve.181 Maar toen was deze al 
gestorven (17 augustus 1678). Middelerwijl trad de reeds genoemde 
Nicolas Du Bois opnieuw in het strijdperk. Via een schrijven182 aan 
Sebastiano di Tañara,181 de internuntius te Brussel, poogde hij Rome in 
te lichten over de gevaren die de Kerk zouden bedreigen, indien de 
Heilige Stoel de door de Leuvense deputatie aangedragen stellingen zou 
veroordelen. Die stellingen waren volgens hem uit hun verband gerukt 
of sterk overdreven. De jansenisten klaagden die aan in de hoop, dat hun 
opvattingen daardoor indirect gesanctioneerd zouden worden. Ook 
kardinaal Barberini lichtte hij in.ltM Dezelfde bezorgdheid bracht het 
Geheim Genootschap ter bestrijding van het jansenisme18"' er toe een 

1 " Scraphinus van Jezus-Mana O Carm , familienaam Du Crocq, werd geboren m de 
Zuidelijke Nederlanden (St-Pol-sur-Tcrnoise) omstreeks 1621 Hij trad m bij de 
ongeschoeide karmelieten In 1608 werd hij naar Rome geroepen, waar hij hoge ambten 
in zijn Orde bekleedde en waar hij vrijwel zijn hele verdere leven bleef Door zijn nauwe 
relaties met de Romeinse Curie werd hij een belangrijk agent ten dienste van de anti-
jansemstcn. L Ceyssens, Sources, xliv-xlv 

1"" Gulielmus Hcrincx aan Innoccntius XI, In 04 1678, ASV, FFC, 23, f. 287Γ-29Γ, gedrukt, 
L Ceyssens, Sources, 211-215. 

1 8 1 Innoccntius XI aan Gulielmus Merincx, 10 09 1678, gedrukt, L. Ceyssens, Sources, 288 ν 
^2 Nicolas Пи Bois aan Tañara, 23 04 1678, gedrukt, L Ceyssens, Sources, 219-230 
"^ Sebastiano-Antonio di Tañara, geboren te Rome in 1650 Reeds op 25-jarigc leeftijd 

werd hij aangesteld tot internuntius te Brussel op 29.06 1675, welke post hij bekleedde 
tot 18.07 I6H7, waarna hij achtereenvolgens nuntius te Keulen, m l'ortugal (1690) en te 
Wenen (1692) werd Hij stierf als bisschop van Ostia in 1724 In een brief van 07 12 16H5 
aan Frnest Ruth d'Ans (013C 611 en PR 2654") zegt Neercasscl over lañara 'Oc 
internuntius is niet zo op de hand van de je/meien, als men denkt Zijn taak verplicht 
hem soms dingen te doen die hij liever niet doet Wat mij betreft, ik heb niet over hem te 
klagen, want hij is tegenover mij altijd uiterst vriendelijk L· Jacques, Les aimícs d'ixil, 
365. 

'НА Nicolas Du Bois aan kardinaal Fr Barberini, prefect van het H Officie te Rome, 
23 04 1678, gedrukt, L Ceyssens, Sources. 230-232 

1H;> Dit genootschap, dat zich ten doel had gesteld het jansenisme te bestrijden, opereerde 
tegen het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw Na een periode 
van individuele acties werden de krachten gebundeld en ging men in 1678 over tot 
oprichting van het genootschap Het trad voornamelijk op na de veroordeling van de 65 
laxistische stellingen op 2 maart 1679 (Denzinger'Schonmctzcr. l'julundion, 457-466) 
Uit de voorgeschiedenis van het genootschap zijn vooral te noemen Nicolas Du Bois 
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vertrouwensman, de Ierse franciscaan Francis Porter,186 naar Rome te 
sturen ten einde de paus over de juiste achtergronden in te lichten. 

Ondanks dit alles stond de zaak van de Leuvense deputatie er niet 
slecht voor18' en kon Van Vianen op 9 juli 1678 aan Nccrcasscl 
mcldcn,,HH dat een decreet ter veroordeling van de laxistischc leer op 
stapel stond. Hij was van mening, dat een brief van Nccrcasscl aan de 
paus over de goede gevolgen die zulk een decreet zou hebben, de zaak 
zeker ten goede zou beïnvloeden. De zo juist gesloten Vrede van 
Nijmegen (10 augustus 1678) bood Ncercassel een geschikte aanleiding 
de paus in te lichten over de toestand van de Kerk in de Noordelijke 
Nederlanden en over de grotere bewegingsvrijheid, dank zij de 
interventie van Lodewijk XIV. Van die gelegenheid maakte hij gebruik 
om de paus te melden, dat veel regulieren in zijn Missie het laxisme 
aanhingen. Hij verzocht de paus een eind te maken aan de mogelijkheid 
die zij hadden allerlei onwaarheden te debiteren.184 Het succes van de 
deputatie was nu langzamerhand wel veilig gesteld. De tegenstanders 
probeerden de zaak wel op te houden en minstens te verkrijgen, dat ook 
stellingen van de strenge richting veroordeeld werden. Die pogingen 
hadden echter geen succes. Op 19 november 1678 kon Van Vianen 

(noot 175), die door het genootschap was opgedrongen aan de universiteit van Leuven 
als professor in de Schriftuur, en die als stroman fungeerde voor de jezuïeten Ignatius 
Diertins SJ . , rector te Leuven, Guhclnius Hcnncx O F M (noot 178), toen nog 
commissaris-generaal van de noordelijke minderbroeders-provincies, en Acgidius Estrix 
S J (1624-1694), provinciaal van de jezuïeten Na de ofïiciclc oprichting zijn vooral te 
noemen de Ierse franciscanen Patrick Duffy (hoofdstuk I, noot 102) en Francis Porter 
(noot 186), dejezuieten Johannes Pollcntcr (1637-1695) en Pierre Cant (hoofdstuk 1, noot 
101) en de ongeschoeide karmeliet Scraphinus van Jezus-Mana (noot 179) Voor 
uitvoerige gegevens omtrent dit geheim genootschap, te consulteren L Ccysscns, 'Een 
geheim genootschap ter bestrijding van het jansenisme in Uelgie', 345-397. 
Francis Porter O F.M , geboren 1622 te Kingston in Ierland, studeerde te Rome in hct 
Sant'Isidoro College van de Ierse franciscanen, waar hij later ook onderwees en een van 
de laatste medewerkers was van de beroemde historicus Lucas Wadding L Ccysscns, 
'Romeinse brieven uit de Ierse periode van het Belgisch anti-jansenismc (1680-1684)', 
B1HISR, XXIII (1944-1946), 77 ν ; en 'François Porter, franciscain irlandais à Rome 
(1632-1702)', 387-419, ook mjamemstua Minora, XI, fase 73 

Dat paus Innocentius XI overigens van het begin af aan geen kwaad wilde horen van de 
Leuvense deputatie, blijkt uit zijn maatregel tegen twee consultoren (de franciscaanse 
Procureur Generaal van Aracoeli en een inmdcrbrocdcr-conventuccl) in de zaak van de 
afgevaardigden Die twee hadden in de samenkomsten de Lcuvenaren voor jansenisten 
uitgemaakt Prompt werden zij door de paus Rome uitgezet: Ncercassl aan Alfons de 
Bcrghcs, aartsbisschop van Mechelen, 25.01 1678, O B C 596, ρ 595 
Vianen aan Ncercassel, 09 07 1678, O B C 588, gedrukt, L. Ccysscns, Sources, 270 ν. 
Neercassel aan Innocentius XI, 26.08 1678, АЬ , FFC, 24, f 68-70, ook O B C 597, 
gedrukt. L Ccysscns, 'De Leuvense deputatie te Rome (1677-1679)', 131 
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berichten, dat het vcroordelmgsdecrcct al in concept gereed was '^' De 
veroordeling was nog slechts een kwestie van tijd 

3 Bouwstenen voor de Amor Poemtcns 

Tussen al die bedrijven door was Nccrcasscl kennelijk mentaal al bezig 
met zijn werk over de Biecht Dit kan men afleiden uit zijn correspon
dentie met Theodorus van Blockhoven, met wie hij reeds geruime tijd 
schriftelijk discussieerde over zaken die de Biecht betroffen Ondanks 
Van Blockhovcns bezwaren tegen de Mühodus van Huygens, verzocht 
Neercasscl hem de daann vervatte leer toch in zijn lessen aan de 
studenten van het Pulchcna-College te blijven ondernchten Te gelege
ner tijd zou hij op de mociljikhcden terug komen 191 Daar bleef het 
voorlopig bij, totdat Van Blockhoven bijna een jaar later, op 16 juli 
1678, Neercasscl teleurgesteld zijn stilzwijgen verweet 

'Tot mijn niet geringe verbazing hebt u nog steeds niets laten 
weten over de toediening van de absolutie, terwijl u toch, nu al 
bijna eenjaar geleden, beloofd hebt mij daarover te schnjvcn 
Ik wil echter graag aannemen, dat het u ontschoten is wegens 
allerlei zaken van groter belang die op u afkomen Ondertus
sen heb ik mijn plan uitgevoerd, doch zeer behoedzaam, 
omdat ik bang was voor mislukking nu ik uw hulp, die u mij 
hoc dan ook onthield, miste ^92 

Binnen een weck kreeg hij antwoord Van Blockhoven, zo schreef 
Neercasscl, had gelijk, dat hij over zijn stilzwijgen klaagde, maar het was 
force majeure Neercasscl was blij, dat de praeses de op de H Carolus 
steunende Mcllwdus aan zijn studenten voorhield Hij had er graag 
mondeling met hem over willen spreken, maar de oorlogshandelingen 
hadden dat verhinderd '̂ 3 Tegen het einde van 1678 stond Neercasscl 
voor de noodzaak zijn Instructie over de Biecht opnieuw uit te geven Hij 
verzocht Van Blockhoven de getuigenissen van kerkelijke schrijvers, die 

"" Viancn aan Neercasscl 19 111678 O B C 5S8 ntdrukt L Cevssens S.mrfo 318 ν 

''" Neercassd aan tílockhovui 28 07 1677 OIK 605 
191 Blockho\en aan Nccrcassel 17 07 1678 OHC 588 f 246Γ-2462 'Non minime miror 

altissimuin vcstrum in matena ck absohitionc impcrticnda siluitiiim cum fere annus 
cljpsus sit a promissis super hac re tnnsmissis Verum facile crc.didt.ro varus 
nnionhusquc dctcntum facile haec titpotc minons momenti oblivioni tradidisse Ьцо 
vero intcrcT non destiti meum propositum prosequi ast peditentim co quod timeam 
mfcliccm succissum si manus vestn desidcretur quae sese utique clausit 

' " Neerosscl aan Blockhoven 23 07 1678 O B C 605 
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deze hem al eerder had toegezonden, van commentaar en toelichtingen 
te voorzien De apostolisch vicaris kon dan alles wat betrekking had op 
het heilzaam ontvangen van het sacrament der Biecht in die nieuw uit te 
geven InstmcUe inlassen, '^4 Een paar weken later drong hij weer aan. 

'Ik verwachte UE werk rakende het leedwezen en berouw tot 
het voordelig ontfangen der Sacramenten nodig Hope U E 
met vhjd dat werek bevordert Het zal mij zeer te pas 
komen '19'' 

Dezelfde dag verzocht Nccrcassel Abbé Le Roy196 zijn mening te geven 
over Vincent Contcnson O.P. , de auteur van het werk Theologia mentis 
et cordis,l47 waarop Van Viancn hem reeds attent had gemaakt Ook dat 
duidde op de preoccupatie van de bisschop inzake kwesties die de Biecht 
raakten. Toen Van Blockhoven hem kort daarna het verlangde had 
toegezonden, reageerde Neercasscl daarop met het uiten van zijn 
bewondering voor de grote kennis van de pracses aangaande de leer van 
Augustinus. Hij was het echter niet eens met zijn zienswijze omtrent 
Augustinus' biechtpraktijk noch met zijn standpunt om geen onder
scheid te maken tussen weigering van absolutie en van Eucharistie In 
het eerste geval was er namelijk geen sprake van aantasting van de goede 
naam van de penitent, in het tweede wel. Overigens verwachtte 
Neercasscl nog verdere kanttekeningen van Van Blockhoven, vooral 
aangaande diens opvatting, dat volgens Augustinus degenen die God 
niet boven alles beminden, geabsolveerd konden worden.ly,< In een later 
schrijven meldde Nccrcaascl opnieuw, dat hij met de Leuvense hoogle
raar van mening verschilde over diens interpretatie van Augustinus. Wel 
was hij het met hem en met Amauld eens, dat voor het vruchtbaar 
verlenen van absolutie niet altijd materia certa nodig was, zoals Huygcns 
die eiste. ' " Uit het een en ander blijkt wel, dat de kwesties van Biecht en 
absolutie de apostolisch vicaris in die tijd al volop bezig hielden, 
alhoewel er nog niets op wees, dat hij met het schrijven van een 
desbetreffend tractaat bezig was 

De deputatie van Leuven had intussen succes geboekt Casoni, die 
nog in Nijmegen verbleef, berichtte in februari 1679, dat zijn oom 
Favoriti hem vanuit Rome had laten weten, dat in januari reeds de 

m Neercasscl aan Blockhoven, 19 12 1678, OBC 6()S 
, ъ Neercasscl aan Blockhoven, 18 01 1679, O B C 605 
l % In noot 141 zijn nadere gegevens over Guillaume Le Roy verstrekt 
' '" Neercasscl aan Le Roy, 18 01 1679, O B C 605 
' '" Neercasscl aan Blockhoven, 03 02 1679, O B C 605 

' '" Neercasscl aan Blockhoven, 07 03 1679, O B C 605, gedeeltelijk gedrukt, L Ceyssens, 
Sources, ^75 
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veroordeling van 65 laxistische stellingen had moeten afkomen.2"11 In 

feite werd het betreffende decreet van het Heilig Officie uitgevaardigd 

op 2 maart ІбУ?.201 Dat dit ook voor Necrcasscl een grote voldoening 

moet zijn geweest en, in zekere zin, een overwinning op wat hij als de 

krachten van het kwaad beschouwde, kunnen wc opmaken uit de brief 

die Favoriti hem kort na de veroordeling schreef.2"2 Volgens deze curie

prelaat had zijn schrijven aan de paus ongetwijfeld tot die veroordeling 

bijgedragen. Hij spoorde Necrcasscl aan de paus te helpen bij zijn zware 

taak de katholieke zaak te behartigen en de kerkelijke tucht op peil te 

houden. Toen de bisschop op 8 april 1679 clerus en volk op de hoogte 

bracht van het decreet van 2 maart,2"1 merkte hij in zijn mandement op, 

dat de paus wel de dwalingen had veroordeeld, maar niet de dwalenden. 

Deze houding stelt de wijze gematigdheid van de bisschop in het licht. 

O p 15 april2 0 4 ontving Necrcasscl nadere bijzonderheden over de 

gebeurtenissen die plaats vonden na de veroordeling van 65 laxistische 

stellingen. Bij de slotaudiëntie, die de paus de deputatie van Leuven 
verleende, spoorde hij hen aan de eendracht tussen scculicren en 
regulieren te herstellen, vooral op het punt van de toediening van het 
sacrament der Biecht. Als beste remedie stelde hij voor, dat allen de 
Instnutiones van Carolus Borromcus in de biechtpraktijk zouden volgen, 
zonder daarbij te soepel of te streng te werk te gaan. De paus had 
Favoriti opdracht gegeven die aansporingen nader te preciseren. Deze 
stelde verschillende artikelen op, waarvan het eerste de Biecht tot 
onderwerp had. De H. Stoel, zo meldde Van Vianen verder in zijn 
schrijven, was de leer van Carolus Borromcus weliswaar toegedaan, 
maar vreesde, dat die leer door bepaalde commentaren óf al te strikt óf al 
te ruim zou worden geïnterpreteerd. Daarom dienden er kanttekenin
gen bij gemaakt te worden die in overeenstemming waren met de 
opvatting van de heilige. Van Vianen besefte heel goed, dat de strikte en 
overdreven strenge interpretatie vooral in zijn eigen kring aanhangers 
vond. De tegenstanders hadden dat ook uitgebuit, toen zij de paus van 

2"" Casoni aan Necrcasscl, 10 02 1679, O B C 5H9, gedeeltelijk gedrukt, L Ccysscns, Sources, 
356 

"" Dcnzingcr/Schonmetzcr, Enchindwn, 457-466 
2112 Favoriti aan Necrcasscl, 25 03 1679, O B C 589, ook in ASV, FFC. 8, f 110'-11Г, 

gedrukt, L Ceyssens, Sources, 387 ν 
2 1 1 Necrcasscl aan zijn clerus, 08 04 1679, O B C 606, gedeeltelijk gedrukt, L Ccysscns, 

Sources, 411 Alvorens die brief uit te doen gaan, legde Necrcasscl hem ter beoordeling 
voor aan Casoni, die zich toen nog m Nijmegen bevond Necrcasscl aan Casoni, 
10 04 1679, O B C 597 (copie), en ASV, FFC, 24," f 1 3 8 4 3 9 ' (origineel) 

2 0 4 Vianen aan Necrcasscl, 15.04.1679, O B C 589, f. 2410'; gedrukt, L Ccysscns, Sources, 414 
ν 
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een officiële aanbeveling van de Instmctwnes wisten afte houden Ook de 
Methodus van Gomarus Huygcns neigde, volgens Van Vianen, naar 
ngonsmc Zo eiste deze, bij voorbeeld, van de biechtvader een al te 
grote zekerheid, dat de penitent met meer in zonde zou vervallen, 
alvorens hij hem de absolutie zou kunnen verlenen Ook merkte Van 
Vianen m zijn bnef nog op, dat Neercassel na de uitvaardiging van zijn 
Instructie over de Biecht, waarin hij ongetwijfeld de leer van Carolus 
Borromeus had weergegeven, van zijn medewerkers zeker wel het een 
en ander zou hebben vernomen over de praktische uitvoering van die 
leer Wellicht was het de moeite waard een en ander op schrift te stellen. 
Van Vianen vermoedde in de apostolisch vicaris dezelfde gematigde 
gestrengheid, die hemzelf bezielde Hij wist bovendien dat Neercassel in 
Rome, speciaal bij de paus, goed stond aangeschreven Daarom 
verzocht hij hem, aan de hand van die gegevens enige verklarende notac 
aan de Instmctwnes van de H Carolus toe te voegen Hiermee zou Rome 
gerustgesteld kunnen worden, hetgeen de betreffende leer zeker ten 
goede zou komen. 

Neercassel scheen wat uitstel te verlangen Was hij misschien 
teleurgesteld, dat Rome met die gestrengheid eiste, die hijzelf voorstond' 
Hij antwoordde tenslotte,205 dat hij die instructies vaak gelezen had 
Volgens hem zouden zij - als ze tenminste onderhouden werden -
vnjwel afdoende de fouten en de heiligschennissen, die bij de toediening 
van het sacrament der Biecht bedreven werden, uit de wereld kunnen 
helpen Indien hij er een exemplaar van bij de hand had gehad, zou hij 
zijn kanttekeningen ook al gestuurd hebben Wegens het overlijden van 
zijn secretans, Petrus van den Bossche,206 was hij daarenboven nog 
gedwongen zo spoedig mogelijk naar Huisscn terug te keren 

Enige dagen later verzocht Pontchâtcau de apostolisch vicaris 
Huygcns er toe te brengen zijn ngonsmc wat af te zwakken en 
publiekelijk te verklaren, dat hij in de biechtstoel met een redelijke hoop 
op de bckenngswil van de penitent genoegen wilde nemen. De 
bedoeling hiervan was eveneens Rome gerust te stellen Mocht 
Neercassel in zijn bcnadenng van Huygcns succes oogsten, dan zou 
Pontchâtcau graag hebben, dat diens verklaring naar Rome werd 
gestuurd ш Aan dat verzoek voldeed Neercassel op 20 juni 1679, toen 

2,13 Neercassel aan Vianen, 19 05 1679, O B C 606, gedeeltelijk gedrukt, L Ceysscns, Sources, 
449 

**' Petrus van den Bossche stierf op 6 mei 1679 te Utrecht 
1,17 Pontchâtcau aan Neercassel, 22 05 1679 O B C 589 f 2769, gedrukt, В Neveu, 

Poiitdiatiau, 466-468 
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hij er bij Huygcns op aandrong een schriftelijke verklaring op te stellen, 
dat hij van de penitenten niet die zekerheid vereiste niet in de zonde te 
hervallen, als ze hem in Rome en elders hadden toegeschreven. 
Necrcasscl vertrouwde erop, zo schreef hij, dat hij daar des temeer toe 
bereid zou zijn, daar er haast bij was en daar hij bovendien in brieven aan 
vrienden en in de lessen aan zijn leerlingen zeker wel iets afgedaan zou 
hebben aan de zckcrheids-cis, die sommigen hem in de schoenen 
schoven. Ook verzocht hij hem die verklaring naar Van Viancn in 
Rome te sturen. Die zou er wel voor zorgen, dat ze in handen van de 
paus en de kardinalen kwam, die dan een bewijs hadden dat hij niet meer 
eiste dan een redelijke hoop op bekering. Ncercassel zou graag ook zelf 
een copie van dat geschrift ontvangen.2"8 

Van Viancn, die nog steeds op de notac bij de Instmctiones van 
Carolus Borromcus wachtte, stuurde op 17 juni 1679 een rappel-brief 
met het dringend verzoek hem die aantekeningen spoedig te doen 
toekomen. Dit meldde Necrcasscl aan Huygcns, wiens advies en 
bemerkingen de apostolisch vicaris wilde ontvangen,2"9 alvorens Van 
Viancn te antwoorden. O p 14 juli 1679 was Necrcasscl daartoe in staat 
en gaf hij zijn vriend in Rome te kennen, wat hij aan de Instmctiones van 
de H. Carolus toegeuoegd zou willen zien:210 voornamelijk strenge 
bepalingen ten aanzien van priesters en bisschoppen die tegen de 
zuiverheid gezondigd hadden, en een verbod aan iedere priester zijn 
medeplichtige m deze te absolveren. 

De tegenstanders poogden in diezelfde tijd de, in hun ogen, 
rigoristischc moraalopvattingen door Rome te laten veroordelen"" en 
de Instntctiones van Sint Carolus als in de praktijk onhoudbaar voor te 
stellen. Hierdoor gealarmeerd wendde Pontchâtcau zich weer tot 
Necrcasscl,212 met de mededeling, dat het zeer goed zou zijn als de 
apostolisch vicaris de opperherder een felicitatiebrief zond in verband 
met de uitvaardiging van het decreet tegen de 65 laxistischc stellingen. 
De paus zou dat ongetwijfeld op hoge prijs stellen. Necrcasscl had hem 
indertijd immers om die veroordeling gevraagd;211 dan was het ook 

ш Necrcasscl aan Huygcns, 20 1)6 1679, O B C 606 
: ' " Necrcasscl aan Huygcns, 08 07 1679, O B C 606, gedrukt, L Ccysscns, Sourrrj, 500 

"" l Necrcasscl aan Viancn, 14 07 1679, O B C 597, gedeeltelijk gedrukt, L Ccysscns, Soiircft, 
506 

" " Hierover o a het rapport (12 07 1679) van de Ierse franciscaan Francis Porter, opgesteld 
uit naam van het geheim genootschap, over jansenistischc stellingen; gedrukt, L 
Ccysscns, Sources, 505 

2 1 2 Pontchâtcau aan Ncercassel, 21 07 79, O B C 589, f 2796, gedrukt, В Neveu. Poiitchá-
teaii, 481^183. 

" " Brief van Necrcasscl aan Innoccntius XI, noot 189 
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logisch hem nu daarvoor te bedanken. Ook deed hij Nccrcassel de 
suggestie de paus erop attent te maken, dat het niet voldoende was de 
valse moraal te veroordelen, maar dat de juiste moraal ook geschraagd 
moest worden. Hiertoe was niets zo zeer geëigend als de voorschriften 
van Carolus Borromeus. Men had de paus willen doen geloven, dat die 
veel te streng waren en moeilijk te onderhouden voor de zwakke mens. 
Pontchâtcau gaf toe, dat ze voor Italië wat aan de forse kant waren, maar 
dat ze in Frankrijk vrijwel zonder protest werden nageleefd. Het zou 
daarom zeer verkeerd zijn ze afte zwakken en de tegenstanders van de 
gezonde moraal de gelegenheid te bieden zich te beroepen op het gezag 
van de paus. In dat geval zou al het goede wat de Franse bisschoppen 
hadden bereikt weer teniet worden gedaan. Het was daarom zaak de 
paus erop te wijzen, dat hij voor die heilzame bepalingen niet zo bang 
behoefde te zijn als men hem had willen doen geloven. 

Rome was echter wat voorzichtig op het punt van die Itistnicticmes 

van Sint Carolus. De verantwoordelijke Romeinse instanties waren, niet 
geheel ten onrechte, bevreesd dat ze aanleiding konden zijn tot een zeker 
rigorisme, dat niet in de bedoeling van de heilige had gelegen."14 

Daarom werden ze door Rome niet voorgeschreven. 

Niettegenstaande de uit het voorafgaande blijkende belangstelling en 
het ijveren van Nccrcassel voor een zuivere biechtpraktijk, is het toch 
niet waarschijnlijk, dat hij in het voorjaar van 1680 reeds aan zijn Amor 

Poenitens werkte. Zijn interesse en verplichtingen waren te veelomvat
tend dan dat hij daar de tijd en de nodige rust voor kon vinden. Daar 
komt nog bij, dat hij tegen het einde van 1679 geruime tijd ziek is 
geweest. Verder was hij volop bezig een veroordeling van zijn De culto 

8апиотт2ъ en van de Methodus van Huygens te voorkomen. Ook was 

2 1 4 Favoriti aan Viancn, 25 11 1679. О П С 589, f 2831', gerukt, L Ccyssens, Sources, 618 ν 
" ь Dit werk verscheen in 1675 O p 18 augustus 1679 ontving Nccrcassel bericht van 

Macarius Havermans (praemomtratenser, geboren 1644 te Breda, professor in de 
theologie te Leuven, schreef о a 7 yrocmium christianac tln'ologwc morali·; ad inentem S S 
Palriim, praecipue S Augustim, Antwerpen 1674), dat de abt van de cistercienscr abdy van 
de Heilige Verlosser te Antwerpen, Franciscus Dierix, lid van het 'geheim genootschap', 
een boekje tegen zijn verhandeling over de heiligenverering ter perse had Deze abt, zo 
schreef hij, is door de jezuïeten op het slechte pad gekomen en is zeer dom (M 
Havermans aan Nccrcassel, 18 08 1679, OBC 589, gedrukt, L Ccyssens, Sources, 547) 
O p dezelfde dag schreef de ietwat geëxalteerde karmeliet, Michael van Sint Augustinus 
te Antwerpen aan zijn ordegenoot Seraphinus van Jczus-Mana te Rome, dat Nccrcassel 
een boek had geschreven (De cultu Samtorum), waarin hij meningen verkondigde die op 
een lijn stonden met de opvattingen van de ketters, en dat liet hem verwonderen zou, als 
het niet te Rome werd veroordeeld (L Ccyssens, Sources, 547 ν ) Het werk was 
inmiddels al bij het Η Officie aangebracht Hier volgen enkele stellingen uit het bock die 
men die kerkelijke instantie had voorgelegd 
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hij druk doende de Itistmctiones van Carolus Borromcus in praktijk te 
doen brengen. Vervolgens zette hij zich, op verzoek van Amauld,2'6 in 
voor de verdediging van Gilles Gabnclis,217 wiens Speamina moralis 
christianae et moralis diabolicac (1675) in Rome dreigde veroordeeld te 
worden, daar het verderfelijke nieuwigheden zou debiteren in verband 
met de Biecht en de verering van de heilige Maagd. Volgens Amauld 
was Nccrcasscl de aangewezen man om de verdediging op zich te 
nemen.218 Bovendien was hij in die tijd in conflict geraakt met de abdis 
van het adellijk vrouwenklooster te Eltcn219 over kerkrechtelijke 
kwesties, en vroeg zijn vriend Casoni hem een beoordeling van het 
werk van Ludovicus Maimbourg220 De declimtione imperii occidentalis 
(1679), dat wegens de daann verkondigde opvattingen over de verhou
ding van Kerk en Staat, Rome niet aangenaam was. Nccrcasscl achtte 
zich noch geroepen noch voldoende deskundig deze auteur te beoorde
len, en ging bij Amauld te rade.221 Casoni hield hij ondertussen aan het 
lijntje door hem mee te delen dat hij nog geen oordeel over dat boek kon 
geven, daar het in Holland nog niet gesignaleerd was.— 

Tussen al die bedrijvigheid door, mocht Nccrcasscl Antoine Amauld 

'Indien de aanroeping van de H Maagd niet voortkomt uit enige liefde tot God. is zij 
waardeloos en neemt zij geen zonde weg, maar is zelf zonde ' en 'Uit de kerken moeten 
verwijderd worden beelden en schilderijen die een al te grote droefheid van Maria over 
de dood van Christus weergeven en die haar m bezwijming voorstellen.', verder nog 'In 
grote dwaling verkeert degene, die leert dat er twee trappen zijn om 111 de hemel te 
komen, een van Christus en een van Maria. Zonder Christus imiuers kunnen wij niets 
doen Hij is de deur ' (Stalpaert aan Casoni, 22 09 1679. ASV, FFC, 28, f Ι9Γ-193'; 
gedrukt, L Ccysscns, Sources, 570 ν ). 

2 1 6 Amauld aan Nccrcasscl. 04 10 1679, in OAA, t 42, 20-21, tevens gedrukt, L Ccysscns, 
Sources, 583 ν , E Jacques, Les jtmées d'extl, 113, noot 23 

Gilles Gabnclis, geboren te Haccourt (prins-bisdom Luik) m 1636, gestorven te Leuven 
1679 Hij was lid van de Orde der Bogardcn (reguliere Derde Orde van Sint Franciscus) 
E Jacques, Les amices d'exil, 113 

318 Na zijn ziekte voldeed Neercassel aan het verzoek van Amauld door een brief te 
schrijven aan Andreas Buonvinni, de rector van het Propaganda-College Ook 
Pontchâteau, die Gabnclis als een oprechte, zij het ietwat naïeve, man karakteriseerde 
(Pontchàteau aan Neercassel, 02 02 1680. O B C 589, f 2868, gedrukt. В Neveu, 
Pontchâteau, 509-511, L Ccysscns, .Souri«, 32), deed zijn best voor hem en trachtte 
Favoriti voor hem te winnen Gabrielis werd door de H Stoel zeer voorkomend 
behandeld Hij behoefde zijn bock. dat in september op de Index was geplaatst, slechts de 
verkorte titel Speaimna tuorahs te geven en enkele kleine veranderingen aan te brengen, 
die volgens Pontchâteau onbelangrijk waren (Pontchâteau aan Neercassel, 18 04 1680, 
O B C 589, f 2936-2937; gedrukt, В Neveu, Pontchâteau, 520-523) 

^19 Nadere gegevens over deze abdij zijn te vinden in de Inleiding, noten 17 en 20 
" " Louis Maimbourg SJ (1610-1686), groot voorvechter van de galhcaanse vrijheden 

DT'C, [X, kol 1656-1661. 
221 Neercassel aan Amauld, 16 05 1680, O B C 597, gedrukt, OAA, IV, 155 
221 Nccrcasscl aan Casoni, 06 06 1680, BAV. VL 13273, f 428 ,-429' 
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korte tijd, van 20 juni tot eind juli 1680, in de Hollandse Zending 
gastvrijheid verlenen. In de zomer van 1679 was de grote theoloog, na 
zijn gedwongen vertrek uit Frankrijk, in de Spaanse Nederlanden 
gearriveerd (20 juli 1679), waar hij eerst in Bergen (Henegouwen), dan 
in Doornik en vervolgens m Gent een tijdelijk onderkomen zou 
vinden.223 Necrcasscl had een grote verering voor hem. Hij zou niets 
Lever zien dan hem in zijn nabijheid te hebben, en bood hem in het 
begin van het jaar 1680 gastvrijheid in zijn Missie aan.224 Ontcgcnzcgge-
hjk hoopte hij veel steun en lering van Amauld te ontvangen bij zijn 
werk en zijn geschriften. Arnauld had toen zelf al het plan opgevat zich 
in Holland te vestigen. Eind februari 1680 meende hij echter een veilig 
toevluchtsoord in Brussel te hebben gevonden.223 Toch was dat weer 
niet zó veilig, dat er niets meer te vrezen viel. Hij schreef Nccrcassel, dat 
hij zijn situatie daar wat onzeker achtte en dat zijn vrienden zich 
ongerust maakten over zijn veiligheid.226 Op 8 maart van hetzelfde jaar 
gaf Necrcasscl deze mededeling door aan Casoni.227 Het merkwaardige 
is, dat hij in diezelfde brief aan zijn vriend in Rome berichtte, dat de 
Franse vluchtelingen zich ófwel m Duitsland schuil hielden ófwel nog 
ergens in Frankrijk verbleven Onder de druk van de geheimhouding 
inzake de schuilplaats van Amauld, moet hij wel een zekere 'rcstnctio 
mentalis' hebben toegepast. Blijkens zijn reeds geciteerde bncf van 13 
februari 1680 aan Amauld, die toen te Bergen verbleef, wist Nccrcassel 
namelijk heel goed, waar de vluchtelingen zich bevonden. Bovendien 
had Mcj. Vocller228 hem op 4 maart 1680 op de hoogte gesteld229 van de 
verblijfplaats van de medewerker van Amauld, Pierre Nicole,11" Brus-

223 E Jacques, Les tiwiees d'exil, 107-145 
224 Nccrcassel aan Amauld, 13 02 1680, O B C fi06 
^ F Jacques, Les аптіч d'exil, 140-145 
2 2 6 E Jacques, Les atintes d'extl, 145 
2 2 7 Necrcasscl aan Casoni, 08 03 1680, BAV, VL 13273, f 174'-175', gedrukt, L Cc\sscns, 

Soma t 58-59 
2 2 8 Mcj Marie-Anna Voellcr, geboren te Brussel 16 september 1638 Haar vader was een 

hoog ambtenaar, afkomstig uit het Rijnlami haar moeder was afkomstig uit Nijmegen 
Mej Voellcr stond in geregelde correspondentie met Nccrcassel Zij had zich onder zijn 
geestelijke leiding gesteld Voor nadere gegc\ ens over deze Brusselse geestelijke dochter 
van Nccrcassel te consulteren E Jacques. Lti atintes à см/, 91 \ , en idem, 'Les Voeller 
Une famille de notables jansénistes à Bruxelles a la fin du XVIIc siècle' 153-193, ook 
uitgege\cn in fc Jacques, Quelques anus di Pori Royal ai Bclçiqm, article V 

22v E Jacques Les anntes d'e\il, 147 
2 ΐ ι Pierre Nicole, geboren 19 oktober 1625 te Chartres, studeerde theologie aan de Sorbonne 

tot aan het baccalaureaat Hij ontving slechts de tonsuur Hij doceerde aan de 'Petites 
Ecoles Lange tijd was hij medewerker van Antoine Arnauld Hij heeft veel geschreven 
Zijn voornaamste werk is Lisais de Morale (1671) Hij is gestorven te Parijs in 1695 
DTCl XI, kol 634-646, Ь Jacques, / e^ années d e\iì 7 noot 16 
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sci. Hoc het ook zij, zijn contact met Arnauld in dat jaar was frequent en 
levendig. Hij beschouwde de befaamde theoloog al als zijn particuliere 
'librorum censor', getuige zijn brief van 22 maart 1680, waarmee hij 
hem bedankte voor de verbetering van de fouten die in zijn De ¡eetione 
Scripturanmi waren geslopen.111 

Nu Neercasscl voor de eerste keer het genoegen smaakte zijn 
vereerde vriend te mogen ontvangen, meldde hij dat met lyrische 
plechtstatigheid en met vrome nederigheid in fraai Latijns proza aan 
Pontchâteau als een van de grootste momenten uit zijn leven: 

'De man, die ik om zijn ongerept geloof, zijn verheven leer, 
zijn veelzijdige en diepgaande kennis en vooral om zijn 
levenswandel, zo wars van alle hooghartigheid, eergierigheid 
en hebzucht, altijd de grootste eerbied heb toegedragen, heb ik, 
hooggeachte Mcnacus,212 eindelijk in mijn huis mogen ontvan
gen. Al mijn huisgenoten achten zich gelukkig met hem onder 
een dak te wonen, en stellen er een hoge eer in hem van dienst 
te zijn en al zijn wensen te voorkomen. De geestelijken onder 
hen hangen aan zijn lippen, wanneer hij ons deelgenoot maakt 
van de schatten zijner wijsheid. En ik, van mijn kant, verheug 
mij in God mijn redder (Lk. 1,47), als ik zulk een trouw en 
nederig dienaar Gods mijn hartsgehcimen mag openbaren en 
van hem mag vernemen, wat Hij van mij verlangt, voor wie ik 
dien te leven en te sterven. Bid voor mij, hooggeëerde 
Menaeus, dat ik een goed gebruik moge maken van die unieke 
gelegenheid mijn ziel en zaligheid veilig te stellen, en dat mijn 
hoop en verlangen daar steeds meer op gericht mogen zijn.'231 

Neercasscl hoopte, dat Arnauld zich op den duur definitief in zijn 
Missie-gebied zou vestigen. Hij had hem al eerder geschreven, dat hij 
hem zowel te Utrecht als elders onderdak kon verschaffen.-14 Na dat 

1,1 Neercasscl nan Arnauld, 22 03.1680, О Б С 597, gedrukt, OAA, II. 78 ν 
~~ Menaeus (Du Mcnay) schuilnaam van Pontchâteau 
~ λ 'Virum quem ob fidei mtcgntatem, ob doctnnae altitudinem, ob vanam reconduamque 

cruditioncm, et pracsertim ob mores ab omni fastu, ambnione et cupiditate alicmssinios 
semper summa cum observantia colui, tandem. Illustrissime Domine, Menace colendis
sime, in aedibus meis acciperc merui Omnes qui mecum sunt se eins contubernio felices 
existimant, magnacque sibi glonae tnbuunt, si quod ci officium possunt cxhibere. 
bcclesiastici qui mecum cohabitant, pendent ab ore eius, dum suae nobis doctnnae 
fluenta depromit Exulto autem in Deo salutari meo. dum tam fidcli, tam humili servo 
eius angustias cordis mei licet apcrire, atque ab co discere quid a me is postulat, cui vivere 
morique debco Ora pro me, Menace colendissime, ut hac consequendae salutis 
opportunitatc non abutar, sed in eius spe ас desiderio magis magisque proficiam 
(Neercasscl aan l'ontchâteau, 17 07 1680, ОІЗС 5У7) 

2 3 4 Neercasscl aan Arnauld, 13 02 1680, 013C 606 
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eerste korte verblijf schreef hij hem nog eens om hem te verzekeren, dat, 

zo hij van plan was in de Noordelijke Nederlanden te komen 

overwinteren, en de gastheer en het onderkomen hem zeker zouden 

bevallen Daar de theoloog nogal astmatisch was en last had van de turf, 

die in Holland veel werd aangewend voor kook- en verwarmings-

doelcinden, voegde hij er geruststellend aan toe 

'Voor onze turf hoeft u niet bang te zijn, er is hier hout in 

overvloed ' 1 Ъ 

In oktober 1680 besloot Arnauld, tot grote vreugde van Necrcasscl, zich 

in de Noordelijke Nederlanden te vestigen O p 31 oktober arriveerde hij 

te Utrecht in gezelschap van Pontchâteau, Guclphe2* en Maric-

Madelcinc, zijn gedienstige Hij nam daar tot juni 1681 zijn intrek in het 

huis van de advocaat Hendrik van Erkcl, broer van Nicolaas van Erkcl, 

lid van het vicariaat van Utrecht en pastoor van het begijnhof te Delft 

Na die periode vertrok hij naar Delft, waar hij tot oktober 1682 in het 

begijnhof verbleef Z17 Necrcasscl verlangde ernaar zich onder zijn leiding 

te stellen 1W Hij zou Arnauld heel bijzonder inschakelen bij de redactie 

van de Amor Poenitem, zozeer zelfs, dat men tot op zekere hoogte van 

een co-productic zou kunnen spreken 

4 De redactie van de Amor Poenitens ш zicht 

Wanneer wij dit alles in aanmerking nemen zijn verblijf temidden van 

gereformeerden en zijn zorg o m met hen in strengheid van leven te 

wedijveren,239 zijn vroege contacten met de berulhaansc vroomheid, 

met de genadeleer van Augustinus, met de devaluatie van moraal en 

biechtpraktijk door casuïstiek, probabihsme en laxisme, met de voor
standers van de strenge moraal, met de hem beïnvloedende groepen van 
Port-Royal, Leuven en Rome, dan is het niet te verwonderen, dat 
Necrcasscl tegen het einde van de jaren zeventig van de zeventiende 
eeuw zijn bijdrage wilde leveren tot behoud van zeden en tucht Dan is 

-1 ' Necrcasscl aan Arnauld 07 11 1680 O B C 597, gedrukt OAA, IV 158 Non est quod 
cespites nostros timcas, sunt hic ligna m magna copia 

141 Leonard Guclphc, secretaris en kamerdienaar van Antoine Arnauld, geboren 1650 te 
Bcauvais gestorven 1720 te Parijs E Jacques, Les atunes á i\il 43 ν 

2 5 7 Over dit tweede verblijf van Arnauld in de Noordelijke Nederlanden kan men uitvoerige 
gegevens vinden bij h Jacques, Les années d'extl, 204-294 

11Η Necrcasscl aan Ouelphc, 15 10 1680, PR 2654 en O B C 597 Je desire avec vous de vivre 

sous la conduite du saint homme qui est avec vous 
2 3 9 M G Spiertz, Het godsdienstig leven van de katholieken in de 17de eeuw', 353 
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het ook begrijpelijk, dat hij zijn gedachten over moraal en biechtprak
tijk, zijn herderlijke zendbrieven, het resultaat van zijn studie, de neerslag 
van zijn gcdachtenwissclingen met zijn eigen clerus, met Antoine 
Amauld en diens geestverwanten, alsmede met verscheidene professo
ren van Leuven, tenslotte in een samenhangende verhandeling neer
schreef. Hij deed dat ten behoeve van zijn eigen clerus en van de hem 
toevertrouwde gelovigen, en ter ontlasting van zijn eigen geweten, dat 
hem dat schrijven als een plicht voorhield 

Al heb ik dan kunnen achterhalen, dat Nccrcassel in zijn verhandeling 
over de Biecht hele passages heeft overgenomen uit eigen geschriften 
van oudere datum,2* op de voorhanden zijnde bronnen afgaande, krijgt 
men de indruk dat zijn Amor Poemtens op een zeker moment uit de lucht 
is komen vallen In zijn correspondentie van eind 1680 en begin 1681 is 
nog geen enkele aanwijzing te vinden, dat hij met de redactie van zijn 
werk over de Biecht bezig was. Hij werd toen ook nog te zeer in beslag 
genomen door zijn gewone bezigheden, die hem zelfs geen tijd lieten 
Amauld bij aankomst in Utrecht te begroeten.241 Wel vinden wij in zijn 
briefwisseling van die tijd aanwijzingen, dat de problemen rond het 
sacrament der Biecht zijn aandacht steeds meer opeisen Zo schreef hij 
begin 1681 ervan overtuigd te zijn, dat de opvatting van de nieuwere 
theologen als zou de zondaar, hetzij in het Doopsel hetzij in de Biecht, 
zonder contntio verzoend kunnen worden, strijdig was met de Schrift 
en met de Vaders 242 Ook zijn verzoek om gebed, dat hij in diezelfde 
brief uitte, zou misschien uitgelegd kunnen worden als een aanwijzing, 
dat hij het plan koesterde hiertegen metterdaad op te treden-

'Wil door uw gebed voor mij verkrijgen, dat ik mag inzien wat 
mij te doen staat, en dat ik de kracht mag ontvangen dat ook 
ten uitvoer te brengen.'243 

Enige tijd later maakte hij Casoni erop attent, dat de jezuïeten sterk 

240 Zo zijn de hoofdstukken 2 en 22 van Bock I voor het grootste gedeelte ontleend aan zijn 
verhandeling Df adorai ione m spmru et veniale dat in handschrift bewaard is gebitven 
(ОВС бІЧ5) en dat hij in 1679 schreef naar aanleiding van de heilzame vermaningen die 
Luigi Bevilacqua, pauselijk gevolmachtigde bij het Vredcs-Congres te Nijmegen (1678), 
bij zijn vertrek aan de Nijmeegse clerus gegeven had Die vermaningen ('mónita') van 
Bevilacqua staan afgedrukt m H F van Hcussen, Batavia Sacra, II, 503-504 Ook zijn 
manuscript Du zèle immodéré de certains pretres, dat zich in hetzelfde dossier van O B C 
bevindt, heeft Necrcassel benut, vooral in de hoofdstukken 1-4 van Boek II 

341 Necrcassel aan Amauld, 01 11 1680, PR 2654 
^ 2 Necrcassel aan Lc Roy 16 01 1681, O B C 597 
243 Tuis prccibus mihi impetra ut quae agenda sunt videam ct adimplenda quae videnm 

convalcscam ' Deze woorden zijn ontleend aan de Oratio van de Ie Zondag na 
Driekoningen (oude liturgie) 

85 



VOORGESCHIEDENIS 

gekant waren tegen de gezonde leer betreffende het sacrament van de 
Biecht, zoals die in de te Rome goedgekeurde verhandelingen van 
Gabrichs en Huygcns lag opgesloten Zij gingen er met allerlei 
geschriften tegen in. Hij was van plan die geschriften op te sporen en ze 
Rome ter veroordeling voor te leggen.244 

Er zijn nog andere min of meer vage aanwijzingen, dat Nccrcassel 
voornemens was de strenge leer ten aanzien van de Biecht te gaan 
verdedigen. Aan Arnauld schreef hij, bij voorbeeld, dat hij met 
verlangen uitzag naar gesprekken met hem in het huis van Hugo van 
Heusscn,245 aangezien hij zijn raad nodig had in allerlei twijfels die hem 
kwelden.246 Ernest Ruth d'Ans dankte hij voor de toezending van een 
uittreksel uit de werken van kardinaal Pallavicini,247 dat hij waarschijn
lijk nodig had tot goed begrip van de leer van het Concilie van Trente 
omtrent de Biecht.2* Ook zijn pastorale brief naar aanleiding van het 
Jubileum van 168124(; wees in die richting;25*1 evenals zijn brief aan Van 
Vianen van begin 1682, waann hij de Leuvense hoogleraar attent maakte 
op een pas verschenen werkje van de jezuïeten, dat m zijn Missie-gebied 
de ronde dccd.",1 Daarin werd een bredere weg ter verzoening van de 
zondaar uitgestippeld, hetgeen, zijns inziens, eenvoudige heden veel 

24t Nccrcassel aan Casoni. 19 (16 1681, OISC 597 
24:1 Hugo Franciscus van Heusscn, geboren m 1654 te 's-Gravcnhagc, stamde uit een 

vooraanstaande familie Zijn priesteropleiding genoot hij te Leuven Hij trad loc tot het 
Oratorium Van Heussen was zeer bemiddeld en bezat een fraaie woning te Leiden aan 
de Hooigracht en een buitengoed 'Torenvliet1 aan de Haagse Schouw, waar hij 
Nccrcassel vaak als gast mocht ontvangen Nccrcassel had een hoge dunk van deze 
begaafde patricicrszoon Hij noemde hem zijn ' Finiotlieus' en probeerde al vanaf 1679 
hem tot coadjutor te verkrijgen, doch Rome stond dit niet toe Na de dood van 
Nccrcassel droegen het Vicariaat van Utrecht en het Kapittel van Haarlem hem 
eenstemmig als opvolger voor Ook hier ging Rome met op in Van Heusscn schreef 
o a /ííiíiifiíi .SÍJÍTÍI, Brussel 1714, 2 delen in ioho E van Kesscl-Schulte, 'Dejeugdjaren 
van Hugo van Heussen', 62-97, en van dezelfe auteur (onder de naam Ь Schulte-van 
Kessel) Gt'ctt en l'h'fs m yoddienst en wetatschap, 21-50 

2 4 6 Nccrcassel aan Arnauld, 17 07 1681. O B C 60S 'Aussi ai-je besom de vos lumières dans 
les doutes qui m'embarrassent ' 

247 Pietro Sforza Pallavicini S J werd geboren te Rome op 28 no\ ember 1607 In 1647 trad 
hij m bij de jezuïeten Door Alexander VII werd híj tot hct kardinalaat \erhcvcn De 5 
proposities vanjansenius beschouwde hij slechts als 'erroncae' с q 'haeresim sapientes' 
Zijn hoofdwerk is de tegen Paulus Sarpi O Ser\ (1552-1623) gerichte ¡storta del Concilio 
di Trento Hij stierf in 1667 te Rome LTK, VIII, kol 6-7, Ilurter, Sonunclator, IV, kol 
192-194 

248 Nccrcassel aan Ruth d'Ans. 23 OR 1681, O B C 608 
244 Jubileum door [nnocentius XI uitgeschreven op 11 september 1681 'pro salutari Sanctae 

Ecclesiae Catholicac regimine' met de Bulle Омеголаш atrariiin, Cherubim, Magnum 
Bullanum Romanum (1741), VII, 44-45 

ъ" Nccrcassel aan Arnauld, 31 10 1681, O B C 608 
1 , 1 Wij hebben tot nog toe niet kunnen achterhalen, welk geschrift hier bedoeld wordt 
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schade kon berokkenen. Wel is het merkwaardig, dat hij Van Vianen 
vroeg, of die niet iemand kende die dat geschrift kon weerleggen.232 

Ook al wijst die bncf nog niet op een plan van de bisschop, zelf over de 
Biecht te gaan schrijven, hij vormt minstens een bewijs, dat Nccrcasscl 
nog steeds mentaal met die kwestie bezig was Zijn verzoek aan de 
secretans van Arnauld, Leonard Guclphc, die zich toen te Parijs bevond, 
hem het commentaar van Sint Augustinus op de Psalmen te doen 
toekomen, kan eveneens een aanwijzing in die richting zijn 2S3 Meer 
expliciet, maar nog steeds niet overduidelijk, is de indicatie die we 
vinden in de brief van Necrcasscl aan Huygcns van 3 februan lóSZ,254 

waarin de apostolisch vicaris de verzuchting uitte, dat hij hem en Van 
Vianen graag voor zou leggen wat hij onder handen had, ten einde van 
hen raad en lenng te ontvangen. Nu hij van hun hulp verstoken was, 
vroeg hij althans hun gebed, en verzocht hij hen hem mee te delen, of zij 
misschien van plan waren binnenkort het onlangs verschenen werkje 
tegen de gezonde biechtpraktijk te weerleggen. 

Terwijl de Amor Poetiitcns reeds begin maart 1683 verscheen,255 

vinden wij pas op 20 februan 1682 de eerste duidelijke aanwijzing, dat 
Neercassel met het werk bezig is en het wellicht reeds in handschrift 
gereed heeft. O p die dag berichtte hij Van Vianen, dat hij in de winter 
veel vnje tijd besteed had aan het schrijven van twee tractatcn In het ene 
toonde hij aan, dat de alles overtreffende liefde tot God noodzakelijk is 
om de rechtvaardiging te verkrijgen of te behouden In het andere 
betoogde hij, hoc verderfelijk het is de absolutie te verlenen aan 
penitenten die niet in de vereiste gesteltenis verkeren 

'Ik heb de vnje tijd, die ik deze winter nogal eens had, besteed 
aan het schrijven van twee verhandelingen In de ene wordt 
uiteengezet, dat de alles overtreffende liefde tot God noodzake
lijk is om de rechtvaardiging te verkrijgen of te behouden; in 
de andere wordt aangetoond, hoe verkeerd het is de absolutie 
te verlenen aan mensen, die niet in de juiste gesteltenis 
verkeren. '256 

252 Nccrcasscl aan Vianen, 23 01 1682, O B C 609 
^ Nccrcasscl aan Guclphc, 23 01 16H2, O B C 609 
2,< Nccrcasscl aan Huygcns, 03 02 1682, O B C 609 
2Λ Du Vauccl aan Nccrcasscl, 27 02 1683 OBC S93, f 481S 'J'apprends avec bien de lajoic 

que votre ouvrage est enfin en etat de paraître bientôt ' , Necrcassel aan Arnauld, 
04 03 1683, O B C 609 'On commence a débiter le livre ' 

216 Neercassel aan Vianen, 20 02 1682, O B C 609 'Otium quod mihi subinde hac hicme fuit, 
impendí duobus tractatibus, quorum illc ostcndit varus argumcntis quod Dei amor, prac 
omnibus diketi, adjustitiam adipiscendam aut rctinendum necessanum sit, alter déclarât 
quam ilh sunt animabus noxii, qui imparatis absolutionem impendunt 
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Hij was van plan, zo vervolgde hij, die tractatcn zo spoedig mogelijk uit 
te geven ten einde zijn clerus er toe te brengen ten aanzien van het 
sacrament der Biecht de veilige weg van de Vaders te volgen Hij uitte 
tevens de wens, dat zijn vrienden van Leuven het werk zouden willen 
lezen en — zo nodig - verbeteren, alvorens hij het ter perse zou leggen. 
Hij had echter slechts een exemplaar, en dat wilde hij niet toevertrouwen 
aan schippers of koeriers. Bij de volgende gelegenheid zou hij hem de 
korte inhoud van de hoofdstukken toezenden. Het boek was in 
handschrift wel reeds bestudeerd door de bekwaamste mannen uit zijn 
eigen clerus.237 Ook Antoine Arnauld, die toen te Delft verbleef, had het 
manuscript cntisch doorgenomen, getuige Nccrcasscls brief, waarin hij 
zijn grote vriend bedankte voor de moeite '^ 

Die cntische lezing van het manuscript door Arnauld resulteerde in 
een aantal opmerkingen die Nccrcasscl graag met de theoloog wilde 
doornemen Tot dat doel had hij weer een samenkomst van enkele 
dagen in de maand maart belegd2'1'' op het fraaie buitenverblijf 
Torenvliet van zijn Timothcus, H F. van Hcusscn, aan de Haagse 
Schouw. Amauld had aanmerking gemaakt op de rigorcuzc manier, 
waarop hij pnesters die zeer zwaar gezondigd hadden, in de biechtstoel 
behandeld en gestraft wilde zien 2&' Nccrcasscl gaf toe, dat men bij het 
vaststellen van een gedragslijn in deze zeer omzichtig te werk diende te 
gaan, maar toch wel een krachtige houding moest aannemen. Zonder 
ovengens zelf zo ver te gaan in zijn optreden tegen priesters, die tegen de 
zuiverheid hadden gezondigd, haalde hij verscheidene cañones aan, 
waaruit bleek dat dezen nooit meer als priester mochten fungeren, doch 
tot de lekenstand moesten worden teruggebracht I lij verzocht Arnauld 
deze zaak met zijn gezellen te bespreken Ook met Van Viancn wilde hij 
hierover graag van gedachten wisselen 2<'' De opvatting van Huygens 
inzake de biechtpraktijk kende hij Met hem was hij het met geheel eens. 
Daarom beperkte hij er zich toe deze te verzoeken om diens gebed voor 
zijn werk en zijn pogen.262 

Al is het dan mogelijk, dat Nccrcasscl deze beide wijdlopige 
verhandelingen, die later zijn Amor Poetntcns zullen vormen, ondanks 
zijn drukke werkzaamheden, in een gocdjaar geschreven heeft, namelijk 

231 Neercassel aan Viancn, 20 02 1682, OIK 609 
ъ ' Nccrcasscl aan Arnauld, 23 02 1682, O B C 609 
2 1 9 Nccrcasscl aan Arnauld. 24 03 1682, O U C 609 
m Amor Povmlcns, Bock II hoofdstuk XVI 
21,1 Nccrcasscl aan Viancn, 06 04 1682 OHC 609 
^ Neercassel aan Huygens, 06 04 1682. O B C 609 
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vanaf de winter 1681/1682 tot het verschijnen in maart 1683, de 
mcubatie-tijd heeft - gezien het vorenstaande - langer geduurd. En al 
duidde hij zijn Amor Poemtens dikwijls aan als zijn 'оршсиіит',2'"3 het 
zou een, naar onze maatstaven gerekend, fors boekwerk worden van 
zo'n 6(K) compact gedrukte bladzijden m 8°, met een ruime bladspiegel. 

Op 10 mei 1682 kon Necrcasscl aan Justus Mocdcrsohn melden,264 

dat hij hem binnen enkele dagen het manuscript persoonlijk hoopte te 
overhandigen om het ter perse te doen leggen Deze erudiete en 
welgestelde geestelijke was in 1637 te Munster (Westfalen) geboren In 
Leuven had hij filosofie en theologie gestudeerd. In 1664 werd hij 
pastoor te Amsterdam, waar hij in zijn eigen huis aan de Brouwers
gracht een kerkje had ingericht. Ncercassel trok zich dikwijls in zijn 
pastorie terug. Moedcrsohn was veelzijdig ontwikkeld en bezat een rijke 
bibliotheek. Wegens zijn vele relaties met boekverkopers en drukkers 
kon hij zijn vrienden dikwijls van dienst zijn ^ Hij maakte de 
geschriften van Necrcasscl persklaar en voerde besprekingen met de 
drukker, in dit geval de weduwe Schippers 16i) Dezelfde diensten 
verleende hij, bij gelegenheid, overigens ook aan Amauld en aan 
Nicole ^ 7 Ondanks de omstandigheid, dat de weduwe Schippers op dat 
ogenblik de handen vol had aan het drukken van Amaulds Apologie pour 
la Catholique1;, gencht tegen de Franse dominee Jean Claude, begon men 
begin juni 1682 met het drukken van de Amor Poemtens en kon 
Necrcasscl Moedcrsohn zijn tevredenheid uitdrukken over de manier, 
waarop hij te werk was gegaan. Tevens verzocht hij zijn vriend speciaal 
te letten op het Latijn en het te verbeteren, waar dat nodig was 2 6 8 

Tussen het verschijnen van de voorlopige drukproef en de definitieve 
uitgave van het werk waren echter nog heel wat obstakels uit de weg te 

^ Necrcasscl aan Amauld 14 07 1683, O B C fi09 
M Necrcasscl aan Moedcrsohn, 10 05 1682, ÜHC 609 
•^ E Jacques, í-o alinees d't\il, 164 

^' Weduwe J J Schippers, geboren Susanna Vcsclacr, werd цсЬогсп in 1624 en huwde m 
16S0 Jan Jacobszoon Schippers, die in 1669 stierf Zy was zeer vermogend en een 
bekwame zakenvrouvi Zij stierf 27 november 1699 op 'Blcycndaal' te Soest L Ρ 
Leuven Di boiklunifal tt Amslirdam, 41 ν , E Jacques, Les ainms d'i\tl, 279 ν 

"''7 E Jacques, Les annus d'exil, 280 
-'* Necrcasscl aan Moedcrsohn, 04 06 1682, O B C 609 
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Het hoofddoel, dat Nccrcassel bij het schrijven van zijn Amor Poetiitcns 
voor ogen stond, was zijn pnesters te brengen tot de juiste manier van 
biechthoren ^9 Dat pastorale standpunt wilde hij echter theologisch 
funderen Nccrcassel was evenwel geen vakthcoloog Hij was - daar is 
reeds op gewezen - op de eerste plaats zielzorger Toen hij tegen medio 
1682 feitelijk met de redactie van zijn Amor Poemtens gereed was, durfde 
hij zijn manuscript dan ook niet direct definitief uit te geven Eerst het 
hij een voorlopige tekst drukken, die hij ter beoordeling voorlegde aan 
zijn naaste medewerkers en aan bevriende deskundigen, waaronder 
vooral Antoine Arnauld, die toen in de Noordelijke Nederlanden 
verbleef Van hun op- en aanmerkingen wilde hij gebruik maken om 
een definitieve tekst tt produceren, die tegen alle kritiek bestand zou 
zijn Hij vreesde namelijk, dat degenen die tegen de strenge moraal
opvattingen en speciaal tegen de daarop steunende biechtpraktijk gekant 
waren, alles in het werk zouden stellen om zijn geschrift in discredici te 
brengen Als bisschop en apostolisch vicaris kon en mocht hij het risico 
met lopen iets te publiceren, dat de kans liep veroordeeld te worden 

De vele wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen en de druktcch-
nischc moeilijkheden, die dat alles met zich bracht, waren er echter 
oorzaak van, dat het werk voorlopig nog niet gepubliceerd kon worden 
Ook de moeizame onderhandelingen die nodig waren om de bevriende 
professoren van Leuven er toe te brengen het werk goed te keuren, 
waarover ik m het vervolg kom te spreken, hadden niet weinig tot dat 
uitstel bijgedragen 

Van de weeromstuit gmg Neercassel zelf zeer cntisch tegenover zijn 
eigen tractaat staan Tijdens het drukken van de voorlopige redactie zou 
hij nog menige passage corngeren of nader toelichten Steeds nep hij 
daarbij de hulp van Arnauld in en verzocht hij deze de correcties en 
aanvullingen op hun waarde te beoordelen 270 En wanneer hij bepaalde 

' " Nccrcassel aan V ian tn 20 02 1682 O B C 609 Sum in proposi t ionc edendi q i u m p r i -

m u m istos tractatus ut bcclcsiascicos meos ad aniplcctcndam in curandis an imarum 

\u lnc r ibus t a m arte m quam S Patres cff icacissimam tut iss imamquc acstunarent 

exhorter u inducam - H t t is m i |n bcdo t l i i i g die beide tractatcn (de twee Boeken 

waaruit de Amor PoiMiítm bestaat) zo spoedig mogel i j k uit te geven o m mi jn geestelijken 

aan te sporen en er toe te brengen in de biechtprakt i jk de methode toe te passen die de 

heilige Vaders als de meest effectieve en de veiligste hebben aangemerkt 
270 Neercassel aan Arnau ld (HOR 1682 O B C 609 PR 2 6 i 4 
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beweringen of uitlatingen niet voldoende gefundeerd achtte, aarzelde hij 
niet zijn trouwe medewerker Justus Mocdersohn te verzoeken de 
betreffende passage te schrappen: 

'Ik ben bang, dat ik vergeten heb de naam van de H. 
Cypnanus te schrappen, waar ik in het derde of vierde 
hoofdstuk zeg, dat volgens Tertullianus, Cyprianus, Ambro-
sius en Augustinus het sacrament van de boete in de oude kerk 
slechts één maal werd toegediend.'291 

En: 'Ik ben bang, dat er ergens in de nog te drukken hoofdstukken 
staat, dat het bij de Grieken nu nog de gewoonte is de absolutie 
te verlenen, als de penitentie volbracht is. Ik zou graag hebben, 
dat u dat schrapt, als u het al lezend tegenkomt. Die zaak heb ik 
nog niet voldoende onderzocht.'272 

Í. Reacties van eigen geestelijken 

Neercasscl had begin 1682 het manuscript van zijn werk, of althans 
gedeelten ervan, al laten circuleren onder enkelen van zijn geestelijken 
die door geleerdheid of inzicht boven de anderen uitstaken.271 Zijn 
opvattingen inzake de biechtpraktijk waren onder zijn clerus al langer 
bekend. Ze hoefden er zijn Instructie maar op na te lezen, die hij in 1677 
had uitgevaardigd naar aanleiding van het door Innoccntius XI afgekon
digde Jubileum.274 De bisschop wist, dat niet allen zijn opvattingen 
deelden. Er waren er zelfs die zich niet beperkten tot verzet tegen de 
strenge biechtpraktijk, maar tevens degenen die er in hun preken voor 
opkwamen, belachelijk maakten.273 Daarom verontrustte het Neercas
scl, dat de Zuid-Nederlandse theoloog en rechtsgeleerde Domimcus 

271 Neercassel aan Moedersohn, 29 07 1682, OUC 609 'Vereor ne oblitus fuerim delcre 
nomen S Сурпаш dum tertio vel quarto capite dico ex Tertulliano, Cypnano, 
Ambrosio et Angustino constare poenitentiae sacramentum in prisca Ecclesia nonnisi 
semel datum fuisse ' De bedoelde passage is te vinden m hoofdstuk 4 van Boek II, ρ 343. 
De naam Cvprianus komt er inderdaad met in voor 

2 7 2 Neercassel aan Mocdersohn, 02 08 1862, O B C 609. 'Vereor ne alicubi in capitibus adhuc 
impnmcndis scriptum exstet mons apud Graecot adiuic esse ut absolutio sequatur satisfactio-

nem Velini ut illud deleas, dum tibi occurrit inter legendum Res emm illa non mihi sat 
explorata 

Neercassel aan Vianen, 20 02.1682, O H C 609 'Legerunt cos tractatus qui inter nostros 
hcclesiasticos pracstantioris doctrmac et maioris sunt ingénu ' - 'Onze, in leer en inzicht, 
meest vooraanstaande geestelijken hebben die tractaten gelezen.' 

~ 4 De tekst van deze Instmctio geven wij als Appendix I bij deze studie 
275 Neercassel aan Vianen, 23.10.1682, O B C 609, PR 2654 
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Snellaert,-'" die kritiek had geuit op het door Ncercassel zozeer 
aanbevolen uitstellen van absolutie,277 in de maand juni 1682 een reis 
door de Republiek maakte. De bisschop was bang, dat deze overigens 
bevriende Leuvense professor zijn ideeën had gespuid tegenover de 
geestelijkheid van de Missie Hij was dan ook van plan een geheel nieuw 
hoofdstuk278 aan het Tweede Bock (de recto usu clavium) toe te voegen 
ten einde de objecties van Snellacrt te weerleggen Zodra hij het gereed 
had, zou hij het Arnauld ter beoordeling toesturen.279 

De priesters van het Vicariaat van Utrecht stonden over het algemeen 
positief tegenover het werk van hun apostolisch vicaris. Zij waren 
zonder meer bereid hun handtekening te zetten onder een goedkeuring, 
het Judicium Theologonm, dat in de correspondentie van de bisschop ook 
wel het Elogium wordt genoemd. Amauld en Du Vaucel hadden dat 
stuk opgesteld met de bedoeling het door een aantal vooraanstaande 
geestelijken van de Missie te laten ondertekenen.280 Justus Mocdcrsohn 
had het in fraai Latijn omgezet m 

Bij de geestelijken van Haarlem echter waren er verscheidenen die 
bezwaar maakten tegen het werk van de bisschop. Zij waren bang, dat 
hun parochies leeg zouden lopen als zij de leer en de praktijk, die in de 
Amor Poenitens werden voorgestaan, zouden moeten volgen 2H2 Vooral 
de invloedrijke Joseph Cousebant, deken van het Haarlems Kapittel en 
provicans van de voormalige bisdommen Haarlem, Leeuwarden en 
Groningen, had nogal wat bedenkingen tegen Ncercassels strenge 
opvattingen inzake de biechtpraktijk. Hij weigerde dan ook pertinent, 
ondanks het aandringen van Ncercassel,281 zijn handtekening te zetten 
onder het Judicium Theologomm, dat uiteindelijk slechts door geestelijken 
van het 'Utrechtse' zou worden ondertekend 

De bisschop nam het Cousebant geenszins kwalijk, dat hij kritiek 

"'' Dommicus Snclljert, geboren 18 maart 1650 te Antwerpen, gestorven 3 maart 1720 te 
Antuerpui D\'B, 23, kol 9-12 

27 Neercabbel aan Amauld, 16 06 1682 O B C 609 'Nous avons hier parle a Monsieur 
Snellacrt qui nous fit bien d'objections contre le délai de l'absolution ' 

2™ Het is moeilijk uit te maken, ллеік hootdstuk hier bedoeld wordt, daar in het Tweede 

Boek verscheidene hoofdstukken over uitstel van absolutie handelen 
274 Necrcassel aan Arnauld, 16 06 1682, O B C 609 
2"" Neercasscl aan Mocdcrsohn, V) 08 1682, O B C 609 

Neercassel aan Moedersohn, 03 09 1682 'hlogium magna cum cloquentia couscripsisti, 
de quo tibi granas ago Nihil in ilhs displicct, nisi quod opens menta excédât ' - 'U hebt 
de aanbeveling in íraaie bewoordingen opgesteld hr is mets op aan te merken, alleen dat 
het werk zoveel lof met verdient ' 

21,2 Neercassel aan Arnauld, 18 09 1682, O B C 609 
2 , 1 Neercasscl aan Jozef С ousebant, 12 10 1682, O B C 609 
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oefende op zijn zienswijze en beloofde hem zijn op- en aanmerkingen de 
aandacht te geven die zij verdienden.284 Hij hechtte zozeer aan de 
mening van de Haarlemse clerus, dat hij in oktober 1682 Mocdcrsohn 
opdracht gaf niet alleen het afdrukken van het Elogiwn maar zelfs de hele 
druk voorlopig, op dringend verzoek van leden van het Haarlems 
Kapittel, op te schorten: 

'Als de goedkeuring van de pnesters nog niet gedrukt is, zou ik 
graag hebben, dat het drukken daarvan evenals van de rest 
wordt opgeschort. Dat is namelijk het dringend verzoek van 
diegenen uit het Haarlemse Kapittel, die mij om hun leer, hun 
eerlijkheid en hun vroomheid na aan het hart liggen en die ik 
zeer hoogacht. Ik zou met graag hebben, dat de eenheid onder 
de clerus door mijn geschrift verstoord werd. Ik zal deze zaak 
aan God aanbevelen. 

Graag had ik, dat dit onder ons bleef. Ik verwacht ook nog het 
oordcel van de Lcuvenaren. '2№~' 

Diezelfde geheimhouding verlangde hij ook van zijn bediende Jan 
Claassen van Vrecdc, die de Amsterdamse pastoor de zojuist geciteerde 
bncf moest brengen· 

'Belieft H. Mocdcrsohn in stilte aan te zeggen, dat hij 't 
drucken van 't geen aen mijn boek nog manqueen doe 
ophouden, en dat om pregnante reden, die ik met een woort 
aanroerc m mijn bncf aen hem. Belieft dit gants stil te 
houden. '2 8 6 

Het is moeilijk uit te maken, hoe lang Nccrcassel het drukken 
opschortte, noch in hoever hij rekening hield met de op- en aanmerkin
gen van Couscbant en anderen. Wel vroeg hij in diezelfde tijd aan 
Johannes Lindebom, de provicans van Deventer, hem attent te willen 
maken op feilen en duistcrheden in de tekst. I lij verzekerde hem, dat hij 
zijn boek zo wilde uitgeven, dat memand er redelijkerwijze iets tegen in 
kon brengen.287 Dat is hem, althans wat zijn eigen clerus betreft, vrijwel 

2 8 4 Nccrcassel aan Jozef Couscbant. 16 10 1682, O B C 609 
a' Nccrcassel aan Mocdcrsohn, 14 10 1682, O B C 609 'Si judicium presbvtcru nccdum 

Impressum, vclim impressioncm suspendí siculi caetera omnia Istud cium vehementer a 
me postulant ilh quos ob doctrmam, sinccntatcm et pietatem in Capitulo Harlcmensi 
magis amo et pluris lacio Nolim unitatcni ob scriptum meum inter clerum dissolvi 
bxpendam negotium coram Deo Hoc tibi uni significatum velini bxspeuo etiam 
censurali! Lovanicnsium ' 

^*' Nccrcassel aan Jan Claassen van Vrcede, 14 10 1682, O B C 609 Deze huisknecht van 
Nccrcassel wordt ook genoemd d o o r j Bruggcman, Imnntans ran (if Arcliicren der Oud 
Bis^choppehike Clerczit, 6 

^ 7 Nccrcassel aan J L i ndebom, 16 10 1682. O B C 609 
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gelukt. Dc Haarlemse kapittclheren, die zijn bock aanvankelijk met 
argwaan bekeken, hadden hun spijt betuigd over het misnoegen, dat ze 
hem veroorzaakt hadden.2* Of hiermee alle tegenstand gebroken was, 
is nog de vraag. 

2. Bemoeienissen van Amauld en zijn vrienden 

Niet alleen aan dc leden van zijn eigen clerus had Nccrcassel een 
voorlopige redactie van zijn werk ter cntischc lezing voorgelegd, ook 
aan Arnauld en diens vnenden had hij verzocht hem hun op- en 
aanmerkingen met te onthouden Met Arnauld zelf, die in die tijd in dc 
Noordelijke Nederlanden verbleef,289 overlegde hij geregeld aangaande 
verbeteringen en aanvullingen in dc tekst van zijn Amor Pocmtens.~ю 

Wegens dc moeilijkheden, die zijn eigen clerus had opgeworpen, had dc 
bisschop in september 1682 Arnauld al eens gevraagd, of het met goed 
zou zijn een Voorwoord aan zijn werk toe te voegen,291 waarin hij het een 
en ander nader kon toelichten en, zo nodig, wijzigen. Arnauld vond dat 
kennelijk met nodig en was met op die suggestie ingegaan. In oktober 
legde dc bisschop zijn Franse vriend diezelfde vraag nog eens voor en 
ging toen bovendien zo ver hem te verzoeken dat Voorwoord zelf in het 
Frans op te stellen ж Nccrcassel zou het dan wel in het Latijn omzetten. 
Om dc bisschop een plezier te doen dicteerde Amauld er een in grote 
lijnen aan Ernest Ruth d'Ans. Nccrcassel mocht het gebruiken en er van 

ж Nccrcaisel aan Ruth d'Ans, 04 11 Ш 2 , PR 2654 (uittreksel) 'Ceux du chapite dc 
Harlem qui avaient d'abord rebute le livre de l 'Amor Poenitcns, avant d'en avoir lu une 
seule page, en sont revenus et m'ont témoigne du regret du déplaisir qu'ils m'avaient 
cause ' 

2119 Arnauld vestigde zich op 31 oktober 1680 voor bijna twee jaar in de Noordelijke 
Nederlanden, eerst acht maanden te Utrecht, daarna nog ruim eenjaar te Delft Op 13 
oktober 1682 vertrok hij weer naar de Zuidelijke Nederlanden E Jacques, Les années 
d'cxtl, 204-300 

29,1 Nccrcassel aan Arnauld, 16 06 1682, O B C 609 'Je suis d'aws d'ajouter un chapitre au 
Traite dc usu clavium (het Tweede Боек van de Лтсіг Poenitens) pour les réfuter 
(namelijk de objecties van Snellacrt) Je vous l'enverrai pour l'examiner quandje l'aurai 
fait ' Neercassel aan Arnauld, 03 08 1682. O B C 609, PR 26S4 'Je vous envoie, 
Monsieur, les corrections que j 'ai faites (de copnst noteerde m margine 'a-l 'Amor 
Poenitcns') Je vous suis bien oblige que vous ayez la bonte de les examiner et corriger en 
cas que vous les trouviez utiles ' Neercassel aan Arnauld, 18 09 1682, O B C 609 'Г с soin 
que vous prenez. Monsieur, pour l'ouvrage de Amore Poemtentc m'oblige bien 
Neercassel aan Arnauld, 01 10 1682, O B C 609 'J'attends, Monsieur, les corrections qu'il 
faudra faire dans le livre de l'amour pénitent ' 

-" Neercassel aan Arnauld, 18 09 1682, O B C 609 
-'2 Neercassel aan Arnauld, 03 10 1682, O B C 609, PR 2654, gedrukt, OAA, И, 156-157 
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maken wat hij wilde.293 Aanleiding tot dat herhaald verzoek waren de 
bezwaren, die de geleerde, naar de Nederlanden uitgeweken Franse 
benedictijn Gabriel Gerberon294 geopperd had tegen een drietal passages 
in de Amor Poenitens. Nccrcassel was er nogal van onder de indruk en 
wendde zich tot Amauld om raad. Deze was het slechts ten dele met de 
kritiek van Gcrberon eens.293 Diens eerste opmerking achtte hij wel 
steekhoudend, en hij was dan ook van menmg, dat de door Gcrberon 
gewraakte woorden in de titel van hoofdstuk 3 van het Eerste Bock: 

'Zonder actuele of virtuele liefde tot God is niemand voor God 
een rechtvaardige'296 

beter geschrapt konden worden. Zij waren immers niet alleen aanvecht
baar - iemand die slaapt zou volgens die woorden geen rechtvaardige 
zijn - maar bovendien werd in de betreffende paragraaf verder niet 
gesproken over wat nodig is om rechtvaardig te zijn of te worden. 
Neercasscl volgde het advies van Amauld op en schrapte de passage. De 
andere twee aanmerkingen van Gcrberon vond Amauld niet zo ter zake 
doende. De benedictijn had bezwaar tegen de bewering: 

'Degenen, die door de overwinnende genade de geboden 
aanhangen, kunnen die met overtreden.'297 

Gcrberon meende, dat daarmee de mens de vrijheid ontzegd werd tegen 
de gratia efficaxm in te gaan. Amauld achtte die gevolgtrekking met juist. 
De aangehaalde passage hield volgens hem alleen in, dat de liefde tot 
God niet kan samengaan met de overtreding van zijn geboden. Men 

^ Amauld aan Necrcassel, 05 10 1682, O B C 590, f. 3397-3398; gedrukt, OAA, II, 157-158 
241 Gabriel Gcrberon werd geboren op 2 augustus 1628 te Saint-Calais (bisdom Lc Mans) In 

1649 legde hij zijn professie af als benedictijn in de congregatie van Saint-Maur I lij legde 
zich vooral toe op de patrologie Wegens zijnjansenistischc gezindheid en zijn kritiek op 
de politiek van Lodcwijk XIV inzake de regalieenstrijd werd er in liet begin van 1682 een 
arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd Hij week echter tijdig uit naar Brussel In maart 
1682 verschafte Antoine Amauld hem onderdak te Delft Niet lang daarna woonde hij 
enige tijd te Roclofarcndsvccn bij pastoor Lambert van Erkcl, en vervolgens bij Hugo 
Gael, pastoor van de Parjdijskerk te Rotterdam In 1693 verliet hij de Missie op zachte 
aandrang van de opvolger van Necrcassel, Petrus Codde (L J Rogier, Geschiedenis van het 
luithohasine, II. 281) en sloot hij zich aan bij Quesnel in Brüssel Hij werd daar gevangen 
genomen In 1710 tekende hij een geloofsbelijdenis, waardoor hij de vrijheid herkreeg 
Hij stierf in 1711 in de abdij van Samt-Denis E Jacques, Les années d'exil, 241-242 

2 , 5 Amauld (door de hand van Ernest Ruth d'Ans) aan Necrcassel, 02 10 1682. O B C 590, f. 
3442'-3445,; gedrukt, OAA, II, 154-156 

у 'Sine actuad aut virtuali Dei amore nemo coram Deo Justus cxistit ' Deze zin was te lezen 
in het opschrift van hoofdstuk 3, Bock I, 35, waarin de behandelde paragrafen worden 
opgesomd Hij sloeg op paragraaf 4 

2 4 7 'Qui victnee dclectationc praecepta diligunt ca violare non possum ' Deze passage is te 
vinden in Boek I, hoofdstuk 9, paragraaf 3, blz 106. 

rm De gratia efftcax is de genade die de heilzame handeling daadwerkelijk veroorzaakt. 
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mag er echter met uit concluderen, dat degene die ophoudt God te 
beminnen, Gods geboden niet zou kunnen overtreden. Ook in deze 
hield Neercasscl zich aan het advies van Arnauld Toch voegde hij voor 
alle zekerheid, en met volledige instemming van zijn Franse vnend, aan 
de bewuste passage toe: 

'zolang zij beminnen, omdat zij ze (de geboden) niet willen 
overtreden '-N 

Ook de derde aanmerking van Gcrbcron, die ongeveer op hetzelfde 
neerkwam, vond Amauld wat te ver gezocht. In hoofdstuk 12 van het 
Eerste Bock zegt Ncercassel op bladzijde 141: 

'Degenen, die vast in de liefde verankerd zijn, kunnen niet van 
het voorwerp hunner liefde gescheiden worden, omdat zij er 
niet van gescheiden willen worden.1"0 

Gcrbcron was bang, dat kwaadwillcndcn die passage wel eens zouden 
kunnen aanhalen zonder de laatste zinsnede. Op die manier zou de 
uitspraak aanvechtbaar worden. Amauld was van mening, dat zo iets 
niet te vrezen was Hij kon zich niet indenken - en hierin was hij 
misschien wat al te goedgelovig - dat men het werk van een bisschop 
opzettelijk verminkt zou citeren '^1 

Vóór Neercasscl deze geruststellende reactie van Amauld op de 
objecties van Gcrbcron had kunnen ontvangen, had hij hem al een 
tweede keer over dezelfde kwestie geschreven, wel een bewijs, dat hij 
die kritiek zeer ernstig nam. Deze keer het hij Amauld weten, dat zijn 
geleerde opponent had voorgesteld de bladen met de teksten, die 
misverstaan konden worden, te vernietigen en door nieuwe te laten 
vervangen. De bisschop vond dat wat omslachtig en bovendien 
onnodig. In het door hem gewenste Voorwoord kon hij immers even 
goed aangeven, zo meende hij, dat hij niet wilde beweren, dat alles wat 
niet voortkomt uit actuele of virtuele liefde tot God, doodzonde zou 
zijn, of dat de genade de wil noodzaakte ш 

Neercasscl had er wellicht beter aan gedaan op het verstandige 
voorstel van Gcrbcron in te gaan. Door in een Voorwoord zijn ware 
bedoeling weer te geven, schiep hij een discrepantie tussen Voorwoord en 
tekst, die afbreuk deed aan het geheel en hem later ook in moeilijkheden 

~N 'quaindni diligunt, quia violare non volunt ' 
*'" 'liti qui in chántate fundati et radicati sunt, ab co, quod chantas diligit, divelli non 

possunt, quia divelli non volunt 
m Amauld (door de hand van Ruth d'Ans) aan Ncercassel, 02 H) 1682, OUC S90, f 

3442'-144S', gedrukt, ΟΛΑ, li. 1S4-156 
v'2 Neercasscl aan Arnauld, 03 10 1682. O B C 609 en 1>R 2654, tçcdrukt OAA II 156-157 
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zou brengen. Wel nodigde Neercassel Gerberon uit voor een onderhoud 
in Utrecht ter bespreking van de gerezen moeilijkheden.3"3 De benedic
tijn verbleef toen bij Hugo Gael,™ pastoor te Rotterdam. 

Amauld zou nu spoedig de Noordelijke Nederlanden verlaten en 
naar Brussel vertrekken. Neercassel wilde hem vóór zijn vertrek nog 
graag spreken en maakte een afspraak voor een ontmoeting op Hugo 
van Hcusscns buitengoed 'Torenvliet' aan de Haagse Schouw bij 
Leiden. De heren van Erkel, Nicolaas, die pastoor was te Delft, en diens 
neef en kapelaan Jan-Chnstiaan, bij wie Amauld verbleef, zouden hem 
met de koets naar de afgesproken plaats brengen. Dit was een 
voorzorgsmaatregel van Neercassel. De reis zou namelijk juist plaats 
hebben op de dag, waarop voor de leerlingen van de jezuïeten de 
schoolvakantie eindigde (begin oktober). De kans was dus groot, dat de 
trekschuit vol zou zitten met mensen, die op de hand van de jezuïeten 
waren. 

ben andere vriend van Amauld, Guillaume Le Roy, abt van Haute 
Fontaine in Frankrijk, had zich aangeboden de Amor Pocnitens in het 
Frans te vertalen.31"' Neercassel stuurde hem het werk in gedeelten toe, 
naar gelang het drukken vorderde. De vertaler was opgetogen over de 
tekst en liet zijn bewondering duidelijk blijken: 

'Je ne puis, mon très honoré Seigneur et Père, vous exprimer 
jusqu'à quel point je suis touche et charme de l'excellent 
ouvrage que vous m'avez fait la grâce de me donner à traduire. 
Rien ne saurait être plus convaincant, ni plus propre à dompter 
la rebellion et à gagner l'esprit et le coeur, que la manière avec 
laquelle vous traitez votre sujet, qu'il est si important et si 
nécessaire de traiter en un siècle comme celui-ci.'3"7 

m Neercassel aan I lugo Gael, 04 К) 1682, О В С 6()9 en PR 2654, Neercassel aan Gerberon, 
05 К) 16Н2. О В С 609 en PR 2654 

м Hugo Gael, geboren te Leiden, lid van het Franse Oratorium, was een neef van Hugo van 
Heiissen en, evenals hij, oomzegger van Henncus van der Graft, de aristocratische en 
ascetische aartspriester van Rijnland en lid van het Utrechtse Vicariaat, door Neercassel 
Pachomius genoemd Hugo Gael werd door Neercassel benoemd tot aartspriester van 
Schieland en pastoor te Rotterdam In 1692 legde hij zijn pastoraat om gezondheidsrede
nen neer Hij stierf op 22 augustus 1720 te Warmond J Tans, Pasqutír Qticttiel, 414, 
L· van Kessel-Schulte, 'Dejeugdjaren van Hugo van Heussen'. 62-97 

^ 5 Neercassel aan Amauld, (16 101682, О В С 609, gedrukt. 0.4.4, 11, 158-159 
^ ' Neercassel aan Le Rov, 03 09 1682, О В С 6119 Dit was niet de eerste keer dat Le Ro> een 

werk van Neercassel vertaalde In 1679 had hij reeds vertaald Tractatut tit; Siitutontm et 
praettpitt' В Магме l'itçinis ctíltu (1675) onder de titel Le culte des Saints, en in 1681 Df 
lecitone Sctipturanim (1677) onder de titel De la lecture de ГПіиІиге Samte J 1 ans, Patquur 
Quesiiel, 308 

^ Le Roy aan Neercassel, 03 11 1682, О В С 590. f 3484'-3485' 
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Dc waardevolle medewerking, die Ernest Ruth d'Ans Nccrcasscl 
verleende1"8 bij dc definitieve redactie van de Amor Poenitetis, komt in het 
vervolg uitvoerig ter sprake. 

3. Op zoek naar kerkelijke goedkeuringen 

Het was voor Nccrcasscl van groot belang zo veel mogelijk approbaties 
van diverse bisschoppelijke censoren te ontvangen en speciaal ook van 
dc universiteit van Leuven. En dit temeer, daar het gerucht ging, dat 
niemand zijn werk zou durven goedkeuren.104 Die van Joannes 
Cuypcr,110 librorum censor van het aartsbisdom Mcchclcn, werd hem 
bezorgd door bemiddeling van Arnauld, die zich toen weer in dc 
Zuidelijke Nederlanden bevond, en Martinus dc Hondt, overste van het 
Oratorium te Brussel.111 Ruth d'Ans had het plan geopperd om via zijn 
gewezen studievriend Joseph Ferdinand Navcau, kanunnik van Luik,112 

een approbatie van het bisdom Luik los te krijgen. Om tijd te winnen 
had hij dit plan zelfs al ten uitvoer gebracht met veronderstelde 
toestemming van Nccrcasscl.31'' Zijn vriend Naveau zou dc censor van 
Luik, cen zekere Novilia,114 er ongetwijfeld toe kunnen brengen, zo 
hoopte hij, een gunstig oordcel afte geven dat veel gewicht in dc schaal 
zou leggen. Nccrcasscl ging dan ook graag met het plan akkoord.3'3 

In dit verband te consulteren dc studie van Ph Dieudonné, 'Ernest Ruth d'Ans', 1-39 
m Nccrcasscl aan Ruth d'Ans, 12 11 1682. О В С 609 

" Johannes Cuyper. Iicentiatus in dc theologie en aartspriester van Brussel, librorum 
censor van het aartsbisdom Mcchclcn HIJ was dcjansenististhc idecen toegedaan fl.YÜ, 
V, 53-54. Zijn approbatie is gedateerd 25 10 1682 en is te vinden m О В С 590, f 3491'. 

, " Nccrcasscl aan Arnauld, 30 10 1682, O B C 609 en l'R 2654 
3 1 2 Ph Dieudonné, 'Ernest Ruth d'Ans', 19, noot 5 
^ 1 Ruth d'Ans aan Nccrcasscl |()2] 11 [1682], O B C 590, f 3520r-3521' Deze brief, cen 

origineel, draagt duidelijk dc datering 'Ce 29 de Novembre' van de hand van dc 
briefschrijver zelf, zonder aanduiding vanjaar Hier is kennelijk een vergissing in het 
spel. daar de brief mededelingen bevat (het plan om ook door Joseph Navcau, kanunnik 
van Luik, een goedkeuring te vragen), waarop Nccrcasscl reageerde in zijn brief van 3 
november 1682 aan Ruth d'Ans Bovendien reageert de brief, waar het hier om gaat, op 
het verzoek van Nccrcasscl aan Ruth d'Ans, vervat m zijn schrijven van 30 oktober 1682, 
om naar Leuven te gaan De brief in kwestie is derhalve te dateren na 30 oktober en vóór 
3 november 1682 Wij opteren voor de datum 2 november 1682. L Ccysscns, Sonnes, 
576, noot 1, dateert de brief op aanwijzingen van E.Jacques 29 oktober 1682. O m boven 
vernielde redenen achten wij die datering aanvechtbaar 

Deze was liccntiatus van de universiteit van Leuven. Volgens Hh Dieudonné 'Ernest 
Ruth d'Ans'. 20, is hij waarschijnlijk te vereenzelvigen met Gérard Noville, sinds 27 
september 1699 kanunnik van Saint-Materne 

, ь Nccrcasscl aan Ruth d 'Ans, 03 11 1682, O U C 609 
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Navciu liet er geen gras over groeien, en tegen half november 1682 kon 

hij Ruth d'Ans de verlangde goedkeuring toezenden,3 1 6 die deze op zijn 

beurt twee dagen later aan Nccrcasscl doorzond. 1 1 7 Wel had Navcau zelf 

een moeilijkheid geopperd, die hem er overigens niet van had weerhou

den de gevraagde dienst te verlenen. Nccrcasscl beweerde namelijk, dat 

degenen die door een volmaakt berouw vergeving van hun zonden 

hadden verkregen, nog onderhevig waren aan eeuwige straf, zolang zij 

de absolutie niet hadden ontvangen: 

'Want al begint de zondaar, die oprecht berouw heeft over zijn 

zonden en God als de bron van gerechtigheid bemint, reeds 

voor God te leven, en al beijvert hij zich, door de levendma

kende Geest Gods bewogen en aangespoord, om God alleen te 

dienen en zijn wegen te bewandelen, hetgeen handelingen en 

tekenen van enig leven zijn; toch is hij nog niet geheel tot leven 

gebracht en nog onderhevig aan de eeuwige verwerping, die 

de tweede dood van de ziel is.1 1 8 

Navcau zou hier graag wat explicatie zien aangebracht. Volgens hem 

kon die eeuwige straf met die van de hel zijn; hoogstens die van het 

vagevuur (purgatorium), met dit verschil dat die straf niet weggevaagd 

(vagevuur) werd, doch in dat geval eeuwig zou zijn.119 Nccrcasscl is niet 

op die kritiek ingegaan en volstond met Ruth d'Ans hartelijk te 

bedanken voor zijn bemoeienis om die goedkeuring van Luik voor hem 

los te krijgen. Bij nauwkeuriger lezing had Navcau trouwens kunnen 

constateren, zoals Dicudonnc terecht opmerkt, 1 2 0 dat Nccrcasscl de 

opvatting deelde van hen, die aan de berouwvolle doch niet geabsol-

т Navcau aan Ruth d'Ans, 14 11 1ÍÍH2. O B C S9(), f 3S()7 
117 Ruth d'Ans aan Nccrcasscl, Ift 11 16H2, OUC 50У, f 3504', de approbatie zelf. 

f 3S06' "' ' 
1M Deze tekst bevindt zich in Bock I, hoofdstuk 24, 263-264 en luidt 'Quamvis cium 

peccator, qui de commissis in Dcuni oftensis ex corde dolens cum tamquam justitiac 
fontcm dihgit, jani Deo vivere incipiat, et Dei vivificante Spiritu motus et excitatus um 
Deo servire studcat, et in eius vus ambulare, quae alicinus vitac actus et signa sunt, 
nondum tarnen piene vivificatus est, sed adhuc aetcrnae damnatiom, quae aniinae 
secunda mors est, reus, imo et Hixta Lovanicnses, et culpa ipsa manet, doncc in baptismi 
vel poenitentiac sacramento et culpa deleatur et rcatus ponac aetcrnae dissolvatur ' Toch 
voelt Nccrcasscl voor de incnint;, die de volledige rechtvaardiging van de penitent 
toeschrijft aan de contritio mét het votum sacramenti 'Non desunt tarnen insignes 
'Ihcologi, quibus magis placet ca opinio, quae pocnitentis justificationcm contntioni 
cum voto sacramenti adscnbit (Hoofdstuk 25, 264-265) ' l o c h zijn er vooraanstaande 
theologen, die meer voelen voor de opvatting, die de rechtvaardiging toeschrijft aan de 
contritio met het verlangen naar het sacrament 

119 Navcau aan Ruth d'Ans, 14 11 I6K2, O B C 590, f. 3507' "· > 
1211 Ph Dieudonné, 'Ernest Ruth d'Ans'. 20-21. 
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veerde penitenten slechts een tijdelijke straf in het vagevuur in het 
vooruitzicht stelde: 

'Dat God dan ook de zielen die Hem met een eeuwige en 
opperste liefde beminnen, met zonder meer kan verwerpen - al 
zal Hij hen tijdelijk straffen in het vagevuur - is geen bewijs 
van zwakte maar van de allerhoogste wijsheid en rechtvaardig-
hcid.'321 

En die oplossing klinkt heel wat aannemelijker dan die van Navcau zelf. 
Tenslotte vroeg Neercasscl aan Van Vianen, of het niet goed zou zijn 

zijn geschrift ook aan Arnold Eybcn,122 kanunnik van Antwerpen en 
bisschoppelijk censor, ter beoordeling toe te zenden.323 

Zoveel moeite als Neercasscl deed om het gevaar van een veroorde
ling te voorkomen, zo zeker was Amauld ervan, dat zulk een gevaar niet 
dreigde, omdat hij wist, dat de apostolisch vicans in Rome goed stond 
aangeschreven.324 

Voor Neercasscl was het echter van het allergrootste belang een 
goedkeuring voor zijn werk te verkrijgen van de theologische faculteit 
van Leuven.325 Niet alleen omdat die eeuwenoude instelling groot gezag 
bezat in leer en zeden, maar ook omdat zeer veel pnesters van zijn 
missiegebied daar hun theologische opleiding hadden genoten. Daar 
kwam nog bij, dat vooral onder de Haarlemse geestelijkheid reeds het 
gerucht ging, dat Leuven bezwaren had tegen de Amor Poenitens. Wat de 
bisschop echter aanvankelijk als een gemakkelijk te verkrijgen vrienden
dienst had beschouwd, ontwikkelde zich, wegens de vele geopperde 
bezwaren, tot een moeizaam overleg, dat tenslotte resulteerde in een 
verklaring van de Leuvense theologen, die nauwelijks een goedkeuring 
van zijn werk inhield. 

Neercasscl had veel vrienden onder de Leuvense hoogleraren, zoals: 
Franciscus van Vianen, Gomarus Huygcns, Lambert Vincent, Petrus 

121 Amor Poenitens, Boek I, hoofdstuk 17, paragraaf 10, 297: 'Quod ergo Deus animas, a 
quibus aeterno et máximo amore diligitur, nequeat omnino damnare, licet purgatorus 
poems ad tempus castigare possit, non imbccillitatis, sed summae sapientiac atque 
justitiac argumentum est ' 

322 Arnold Eyben, geboren te Hasselt in 1633, gestorven 15 september 1712 P.J 
Goctschalckx, Geschiedenis der Kanunniken van O L V Kapittel te Antwerpen {1585-1700), 
289-292 

323 'Est illc sanions cultor doctnnae mihique amicitia ninctus ' - 'Hij is de gezonde leer 
toegedaan en is met mij bevriend.' Neercasscl aan Vianen, 07 11 1682. O B C 609 

та Arnauld aan Quesncl, 18 10 1682, O B C 609 en PR 2654·, gedrukt, OAA, II, 159-160 
3 2 5 De universiteit van Leuven werd met goedkeuring van paus Martinus V (09.12.1425) 

door hertog Johan IV van Brabant op 7 september 1426 geopend De theologische 
faculteit dateert van 1435 
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Melis en Theodorus van Blockhovcn Aan Van Vianen had hij op 20 
februari 1682, zoals reeds vermeld, voor de eerste keer iets over zijn 
Amor Poenitens geschreven, namelijk dat hij met twee tractaten over de 
Biecht bezig was om zijn medchelpers er toe te brengen in de 
biechtpraktijk de veilige en heilzame weg van de Vaders te volgen, en 
dat hij die aan zijn Leuvense vnend ter beoordeling zou voorleggen 
alvorens ze te laten drukken Op dat moment had hij echter slechts een 
manuscript voorhanden, dat hij niet wilde toevertrouwen aan de 
toenmalige bodedicnstcn 32i' 

Een halfjaar later had hij een 'proefdruk' gereed Het werk bestond 
uit twee delen In het eerste deel, dat dogmatisch van aard is, toont de 
auteur aan, vooral steunend op de heilige Schrift en de Traditie, dat de 
alles overtreffende liefde tot God, de amor Dei pracdominans, conditio 
sine qua non voor de vergeving van zonden is, ook in het sacrament der 
Biecht In het tweede deel, dat meer pastoraal van aard is, spreekt hij 
over de juiste toediening van dat sacrament, speciaal over het nut of de 
noodzaak van uitstel, casu quo, weigering van de absolutie Het boek 
wordt voorafgegaan door een Praefatto, waarin Nccrcasscl op voorhand 
een aantal tegenstrijdige meningen weerlegt, die hij uit de mond van zijn 
eigen clerus had opgevangen,327 en waann hij bepaalde al te straffe 
uitspraken van het bock wat afzwakte Die critici uit eigen clerus waren, 
onder anderen, Jacobus Cats, pastoor te Gouda, en Joseph Couscbant, 
deken van het Kapittel van Haarlem In een Appendix werpt de auteur 
zelf enige moeilijkheden op tegen de opvatting van bepaalde theologen 
over de zondevcrgcving, en zet hij in het kort de leer van Thomas van 
Aquino in deze uiteen 

Nadat Nccrcasscl die 'proefdruk' had laten circuleren onder zijn 
naaste medewerkers en Arnauld с s , stuurde hij deze op 16 oktober 
1682 ook aan Van Vianen en verzocht hem het werk, samen met de 
andere Leuvense vrienden, zeer cntisch te bezien Mochten zij ál te harde 
uitspraken, te strenge eisen of andere gebreken in het werk tegenkomen, 
die zij veranderd zouden willen zien, dan hoopte hij, dat ze hem dat 
onverbloemd heten weten Hij had het geschrift, zo schreef hij verder 
aan Van Vianen, alvorens het ter perse te leggen, ten onderzoek 
voorgelegd aan de belangrijkste theologen van die tijd Hiermee 
bedoelde hij natuurlijk Arnauld en Gcrbcron 'Maar', voegde hij er 
veelbetekenend aan toe, 'hij had ervaren, dat ze er niet voldoende 

, 2 6 Neercasscl aan Vianen 20 02 1682 013C 609 
3 , 7 Nccrcasscl /egt dit uitdrukkelijk in zijn brief van 22 07 1683 aan J -13 Bossuct 013C 

5У7, gedrukt Correspomlaiicc de Bound II 384-389 
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aandacht aan hadden besteed en het met cntisch genoeg hadden 
doorgelczenr12ii Liever zou hij zijn tractaat helemaal omwerken of het 
zelfs geheel achterwege laten dan een veroordeling te nskeren, die de 
Missie en zijn medewerkers groot nadeel zou berokkenen Zijn enige 
doel was de waarheid te dienen, geen onenigheid te zaaien 324 Enige 
weken tevoren had hij zijn Leuvense vrienden al door Nicolaas van de 
Poort, die als jong geestelijke in Leuven studeerde, verzocht om nuttige 
suggesties voor zijn werk.3111 

Van Viancn heeft op Nccrcasscls brief van 16 oktober 1682 met 
gereageerd, althans met snel genoeg naar de zin van de bisschop, want 
op 23 oktober schreef hij hem weer Deze keer ontvouwde hij hem 
ietwat omstandiger de redenen die hem tot het schrijven van de Amor 
Poemtens gebracht hadden 

' O m de verdedigers van de meer heilzame dibciplme te hulp te 
komen heb ik mij, op aanraden van zeer geleerde mannen en 
op dringend verzoek van de besten onder mijn mcdchclpers, 
aan het schrijven ervan gezet Daarbij mocht ik rekenen op de 
steun van velen, die of door hun gebed of door hun goede raad 
mij behulpzaam waren om dat werk tot een goed einde te 
brengen.' , ;" 

In dat schrijven was Neercassel iets milder voor de 'belangrijke 
theologen, die het werk niet met voldoende aandacht hadden gelezen'. 
Nu schreef hij, dat zij het werk wel aandachtig gelezen hadden, maar dat 
zij er toch passages in hadden laten staan, die door kwaadwillenden 
zouden kunnen worden geïnterpreteerd in een betekenis, die hij zelf niet 
op het oog had gehad Daarom had hij al die passages bijgewerkt en 
verbeterd. Die aanvullingen en verbetenngen legde hij thans aan Van 
Viancn voor met het dringend verzoek ze, samen met de professoren 
Lambert Vincent en Gomarus Huygcns, te beoordelen en hem te laten 
weten, of hij naar hun mening het bock aldus veilig kon publiceren 
Mochten zij het nodig achten, dat er nog meer veranderd werd, dan 
hoopte hij, dat ze hem dat zo spoedig mogelijk kenbaar wilden maken. 
Tevens verzocht hij hen met elkaar te overleggen, of het verstandig was 
de plechtige goedkeuring van de Utrechtse clerus in het werk op te 
nemen. Onder de Haarlemse clerus waren er namelijk, die na lezing van 

"e 'verum uu expenor non cum diligenti cura nee ammadvcrsione bene vigili eum 
perlegerunt ' 

^* Neercassel aan Viancn, 16 M 1682, O B C 6()9 en PR 2654* 
™ Neercassel aan Nicolaas van der Poort, 27 09 1682 O B C 609 
331 Neercassel aan Vianen. 24 10 1682, O B C 609 en PR 2654' 
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de tekst zeer tegen de Amor Poetutens gekant waren Dezen hadden er by 
hem op aangedrongen het werk met te laten verschijnen Doch als hij 
daaraan toegaf was het, zijns inziens, gedaan met de veilige en gezonde 
kerkelijke tucht in de Missie. Daarom vroeg Nccrcasscl om een officiële 
approbatie van Leuven, indien men daar het werk met de jongste 
verbeteringen tenminste kon goedkeuren. 

Ruth d'Ans, de gewezen alumnus van Leuven, die sinds 17 oktober 
1682 weer met Amauld in Brussel woonde, zou verder de schakel zijn in 
de contacten tussen Necrcassel en Leuven. Kort na zijn schrijven aan 
Van Vianen verzocht Nccrcasscl zijn medchclper naar Leuven te gaan 
om de vrienden er toe aan te zetten niet te lang te wachten met het lezen 
en het goedkeuren van zijn Amor Poetutens.^2 Terstond gaf Ruth d'Ans 
gevolg aan dat verzoek. Zijn bevindingen te Leuven waren echter niet 
erg hoopgevend. Niemand was nog aan de lezing van het werk 
begonnen Hij had ze er echter toe kunnen brengen het nu serieus ter 
hand te nemen. O m de zaak te bespoedigen zouden de heren Vincent en 
Huygcns ieder de helft lezen en op clkaars oordcel af gaan. Ernest had 
graag gezien, ten einde een nog vlottere gang van zaken te bereiken, dat 
ze ook Van Vianen bij de taakverdeling hadden ingeschakeld en dat 
ieder dan een derde deel voor zijn rekening zou nemen Vincent en 
Huygens voelden daar, aldus Ernest, echter weinig voor, omdat hun 
opvattingen met altijd strookten met die van hun meer soepele collega. 
Ruth d'Ans had toen niet langer aangedrongen om ze niet voor het 
hoofd te stoten. Aan enkele opmerkingen, die de Lcuvcnarcn na enkele 
dagen reeds maakten, had hij wel gemerkt, dat zij hun goedkeuring niet 
gemakkelijk zouden geven. Deze hoogleraren, aldus Emcst, zijn vaak 
onderhevig aan kritiek en tegenspraak Alles wat ze zeggen of schrijven 
wordt door hun tegenstanders zó nagcplozen op rechtzinnigheid, dat ze 
ieder geschrift gevrijwaard willen zien tegen de haarklovcnjen van de 
Scholastiek, hetgeen natuurlijk ondoenlijk is en ook met nodig з 

Necrcassel was zeer erkentelijk voor de moeite die Ruth d'Ans zich 

getroostte om de heren van Leuven tot meer spoed aan te zetten. Van de 

andere kant was hij ook blij, dat ze zijn werk pas na grondig onderzoek 

wilden goedkeuren 3;'4 

Dat gebrek aan enthousiasme bij de Lcuvcnarcn was ovengens wel 

begrijpelijk. O m pragmatische redenen hadden zij nogal wat bcdcnkin-

1 , 2 Neercayel aan Ruth d'Ans, У.) К) 16Н2, О ВС WW Pli Dieiidonne, 'Ernst Ruth d'Ans -. 
16 vv 

v " Ruth d'Ans aan Necrcassel. [021 11 |lCi82|. O H C І90, vgl noot 313 
" 4 Neercassel aan Ruth d'Ans, 03 11 16H2, O U C М>У 
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gen tegen het geschrift van de bisschop. Juist in die tijd immers - Ruth 
d'Ans had dat al geschreven - stond de theologische faculteit van Leuven 
sterk onder kritiek bij de Romeinse Curie in verband met haar houding 
inzake de Déclaration du clergé de France (1682)."'' De professoren waren 
dan ook geenszins van plan hun bezwaren uit vriendschap in te slikken. 
Zij vreesden zich te compromitteren door de goedkeuring van een 
werk, dat tamelijk rigoristischc stellingen verdedigde. 

Hun objecties betroffen de opvatting van Nccrcassel, dat het breken 
van de doopbeloften eedbrcuk en dus heiligschennis was;116 verder dat 
het in de oude Kerk geen gewoonte zou zijn geweest de zondaars meer 
dan een maal een boetetijd te verlenen. Ook konden zij het niet eens zijn 
met de stelling: 

'De absolutie hergeeft derhalve niet het leven van de genade, 
doch ontslaat hen, die weer in genade zijn aangenomen, van de 
straffen.'337 

Nccrcassel was zeer meegaand. Al bleef hij ervan overtuigd, dat de oude 
Vaders de doopbeloften beschouwden als echte geloften en contracten, 
waarvan de verbreking terecht als heiligschennis kon worden aange
merkt,33" toch toonde hij zich bereid in de Praefatio toe te geven, dat die 
eedbreuk geen specifieke zonde inhoudt, omdat iedere christen, die na de 
Doop groot kwaad bedrijft, zich eraan schuldig maakt, en er in het 
gewone spraakgebruik pas van eedbreuk sprake is, wanneer het gaat 
over een eed die niet allen bindt. En wat Van Vianen betrof: mocht ook 
hij die opheldering met voldoende achten, dan zou hij de bewuste 
uitspraak nog verder wijzigen. 

ъ Van Vianen en Huygcns waren in Rome aangeklaagd in verband met hun houding ten 
aanzien van de Dédaraiion du Clergé de France L Ceyssens, Souries, xlin-xlvui en 602. 
Nccrcassel had hun verdediging op zich genomen m een brief aan Casoni van 
05 11 1682, gedrukt L Ceyssens, Sources, 586 Vgl noot 399. 

136 O p blz 120 van Boek I zegt Neercassel 'Hoc habuit prac oculis S Crodogangus 
Episcopus Mctcnsis, quando in regula (cap. 32), quam canonicis scripsit, jubct, ut 
pocnitcntes foedcra baptismi sacrilege violata rénovent et instaurent.' - 'Dat bedoelde de 
H Chrodogang, bisschop van Metz, toen hij in de regel, die hij voor zijn kanunniken 
schreef, beval, dat de penitenten de doopbeloften, die zij heiligschennend hadden 
verbroken, zouden vernieuwen ' En in zijn Praefatio (met gepagmeerd) zegt hij op het 
einde van paragraaf 4, na veel getuigenissen van oude Vaders te hebben aangehaald 'Non 
foret difficile rccemiores adducere, qui ajunt violatorcs baptismi esse votifragos et 
perjuros, sed in re sanctorum Patrum testimonio manifesta recentiorum non egemus.' -
'Het zou niet moeilijk zijn meer recente schrijvers aan te halen, die zeggen dat degenen 
die hun doopbeloften schenden, woordbrekers en meinedigcn zijn, doch in een zaak, die 
door getuigenissen van de heilige Vaders zo duidelijk is, hebben we geen recente 
getuigenissen nodig ' 
'Absolutio ergo non vivificai, sed vitae restitutos solvit a poems ' 

"* Vgl noot 336. 
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Ook de stelling: 'De absolutie hergeeft derhalve niet het leven der 

genade . . ', die aanvankelijk op bladzijde 260 van Bock I te lezen 

stond, was hij bereid terwille van Van Viancn te veranderen. De 

bisschop had zich zo uitgedrukt in de overtuiging, dat de 'amor Dei 

super omnia' de zondaar reeds tot geestelijk leven had gewekt. Die 

bladzijde moest toch al om andere reden omgewerkt worden Nccrcas-

sel beloofde zijn Leuvense vriend dit zo te doen, dat de nieuwe redactie 

hem zeker zou bevallen. En mocht hij nog meer gewijzigd willen zien, 

dan kon hij hem dat gerust openhartig laten weten. 1 1 9 

Drie dagen later al deelde de bisschop Van Viancn mee, dat hij de 

door hem gewraakte stellingen zo had geredigeerd, dat deze er 

ongetwijfeld genoegen mee kon nemen En weer verzocht hij de 

Leuvense hoogleraar hem vrijuit te zeggen, of hij nog andere bezwaren 

had of nog iets aan de Praefatw toegevoegd wilde zien.1*1 

Ondanks die inschikkelijkheid was Necrcassel nog lang niet klaar 

met de heren van Leuven. Ruth d'Ans waarschuwde hem, dat Huygens 

en Vincent beiden bezwaar bleven maken tegen de opvatting van 

Necrcassel, dat de rechtvaardiging (justificatie) altijd voorafgaat aan de 

absolutie, welke slechts van de straffen zou ontslaan. Volgens Ruth 

d'Ans was Amauld van mening, dat de Leuvenaren dit verkeerd zagen, 

omdat Necrcassel in deze nergens het woord 'justificatio' gebruikte, 

maar 'vivificano' en 'rcsurrcctio' Deze termen betekenden volgens 

Amauld mets anders dan de inkeer, de wedergeboorte, die door de 

berouwvolle liefde (amor pocmtens) tot stand komt. In de correcties die 

hij de Leuvenaren had toegezonden, had Necrcassel zich wel wat 

soepeler uitgedrukt, maar door een fout van de copnst waren die zo 

geredigeerd, dat niemand er meer wijs uit kon worden. Amauld zou de 

zaak nog eens goed doornemen en Necrcassel advies uitbrengen over de 

definitief aan te brengen verbeteringen M[ 

Ook Van Viancn vroeg zich nog steeds af,142 of velen met bezwaar 

zouden maken tegen de opvatting, dat de priesterlijke absolutie slechts 

van straffen ontslaat. Was dat niet m strijd met de woorden van 

Christus: 'Wier zonden gij zult vergeven, hun zijn zij vergeven.' (Joh. 

20,23)? Hij gaf toe, dat Necrcassel in zijn Praefatw die opvatting wel iets 

mitigeerde, maar hij vroeg zich af, of dat Voorwoord met in tegenspraak 

x w Necrcassel aan Viancn, 07 11 1682, O B C 609 
M' Necrcassel aan Viancn, 1(1 11 1682, O B C 609 
3,1 Ruth d'Ans aan Ncirtasscl, IS 11 1682 O B C 590, f 35()2'-4S()V 
1 4 2 Vianen aan Necrcassel, 19 11 1682, O B C =590, f 351Γ-3512', gedrukt L Ceyssens, 

Sounes, 596-597 
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was met de hele gedachtengang van Bock I, waar de gewraakte mening 
als een rode draad doorheen loopt. Ook erkende Van Vianen, dat 
Nccrcassel in de Praefatio zijn bewering, dat zonden na de Doop 
bedreven wegens het verbreken van de doopbeloften heiligschcnncnd 
zijn, wel had afgezwakt. De auteur had echter tevens het ontvangen van 
het sacrament der Biecht als een plechtige afzwenng van de zonden 
voorgesteld en een hervallen in de zonde na de Biecht eveneens als 
heiligschennis gekwalificeerd. Hierover zei de Praefatio echter niets. 
Bovendien kon Van Vianen niet aanvaarden, dat in de oude Kerk het 
sacrament der Biecht slechts één maal aan de zondaar werd toegediend. 
Hij wist wel, dat Jean Morin in zijn belangrijke historische studie over de 
Biecht341 dat beweerde, maar deze sprak zichzelf herhaaldelijk tegen. 
Tenslotte vreesde Van Vianen, dat de tegenstanders Ncercasscl zouden 
verwijten de oude kerkelijke discipline inzake de boete weer in praktijk 
gebracht te willen zien. Sommige uitspraken in zijn verhandeling over 
de Biecht gaven daar aanleiding toe.144 

Ncercasscl had haast. Hij was bereid tot verregaande concessies, als 
de Leuvenaren maar hun goedkeuring wilden geven. Wanneer zij 
vasthielden aan de mening, zo schreef hij aan Van Vianen en Huy-
gens,343 dat de absolutie met alleen de zonden vergeeft, maar ook 
vermeerdering van contntio bewerkt, dan wilde hij zich daar wel bij 
aansluiten. Van hun kant moesten zij dan echter wel de opvatting delen, 
dat er vóór de absolutie een contritio aanwezig diende te zijn, die iedere 
kwade wil uitsluit of, met andere woorden, de alles overtreffende liefde 
tot God insluit. 

Ook de passage over de plechtige afzwcring van zonden bij het 
sacrament der Biecht,346 welke in tegenstelling met die over het Doopsel 

Commenttmus historicus de disciplina m admtiiistratioiie sacrwm'iin pocmtoiliac (1651) 
144 Van Vianen haalde m dit verband de volgende passage aan uit Boek I, blz 2, waarop de 

tegenstanders zich zouden kunnen beroepen: 'sed quam priscorum Patrum fides Deo 
devota et animarum saltiti unice intenta wens caiioiubus delineavit ' - 'maar die (praktijk 
van de zondcvcrgevmg) welke de oude Vaders, in hun godsvrucht en hun ijver voor het 
zielehcil, m heilzame cánones hebben uitgestippeld ' 

4 3 Ncercasscl aan Vianen en Iluygcns, 24 11 1682. Ü B C 5У4 (origineel) 
Λ4'' Het gaat hier over de passage van Boek I, blz 9 en 10 'Sacramenti cnim susceptio est 

solemnis et sacrosancta caeremonia, qua crimina abjurantes ас detestantes profitcmur, 
vovemus aejuramus nos in Dei cultu ac observamia mandatorum eius esse victuros Eo 
igitur iterata criminum perpetrano magis enormis atque detcstanda est. quo per illam 
plura sacramenta, vota ac juramenta sacrilege violantur ' - 'Het ontvangen van het 
sacrament (der Biecht) is een plechtige en heilige ceremonie, waardoor wij de zonden 
afzweren en verfoeien, en toezeggen, beloven en zweren, dat wij voortaan trouw in de 
dienst van God en in de onderhouding van zijn geboden zullen leven Het hervallen m de 
zonde is dan ook des te meer te verfoeien, daar er zoveel plechtige verklaringen, beloften 
en eden heihgschcnnend door geschonden worden 
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niet in de Praefatio was gemitigeerd, wilde Neercassel wel schrappen. Hij 
bleef echter vasthouden aan de opvatting, dat in de oude Kerk de 
absolutie slechts één maal in iemands leven werd gegeven. Daarbij 
steunde hij niet alleen op Morin, doch ook op Denis Petau147 en Gabriel 
Aubespine.3* Die mening was goed gefundeerd en zou, zijns inziens, 
geen moeilijkheden opleveren. Daarom verzocht hij hen weer dringend 
hem een gunstig oordeel over zijn Amor Poenitens te geven, zodat hij het 
werk met hun goedkeuring kon uitgeven. En mochten zij nog meer 
verantwoorde wijzigingen verlangen, dan zou hij graag aan hun wensen 
tegemoet komen. 

Eerst ging Neercassel echter nog te rade bij zijn adviseur Antoine 
Amauld. Hij legde hem de correcties voor, welke de professoren van 
Leuven evenwel niet voldoende achtten. Zij bleven bij de mening, aldus 
de bisschop, dat door de absolutie niet alleen de straf maar ook de schuld 
wordt vergeven en dat de contritio door de absolutie sterker wordt 'ex 
opere operato'. Hij vroeg Aranuld: Wat nu te doen? Zou het misschien 
goed zijn, dat Ruth d'Ans nog eens met de Lcuvenaren ging praten, en 
ook aan Vincent en Huygens vroeg, wat hun nu precies niet bevalt in de 
Amor Poenitens? Neercassel was van mening, dat Ernest Leuven dan niet 
moest verlaten, vóór hij dat te weten was gekomen. Het werk kon niet 
verschijnen zonder een approbatie van de Leuvense vrienden, omdat de 
Haarlemse clerus overal het gerucht verspreidde, dat de Lcuvenaren 
tegen de leer van Neercassel gekant waren. Zij bedoelden dan vooral 
Boek II De recto clauium usu (Over het juiste gebruik van de sleutel
macht), waartegen Van Vianen alleen maar het bezwaar inbracht van de 
éne absolutie bij degenen die publieke boete hadden gedaan. Neercassel 
was echter niet van plan, hij verzekerde dat nogmaals, die opvatting afte 
zwakken, daar zijn leermeester Monn er afdoende argumenten voor had 
aangehaald.349 

Ondertussen had de bisschop de door Arnauld voorgestelde verbete
ringen op zijn werk en op de Praefatio ontvangen, welke Ruth d'Ans 
hem reeds bij schrijven van 15 november 1682 in uitzicht had gesteld. 
Hij dankte Amauld daar hartelijk voor150 en noemde diens argumenten 

147 Denis Peteau (Pctavius) SJ , geboren 21 augustus 15ЙЗ te Orleans, gestorven 11 
december 1652 te Parijs Hij was een van de grootste theologen van zijn tijd en cen van 
de grondleggers van de dogma-geschiedenis Hurler S J , Nomenclátor, lil, kol 965 ν 

3 4 8 Gabriel Aubespme (Albaspinus), geboren 26januari 1579, gestorven 15 augustus 1636 te 
Grenoble Hij was bisschop van Orléans en kenner van de riten en gebruiken der oude 
Kerk. Hurter, Xomenclator, lil, kol. 807-809 

w Neercassel aan Arnauld, 24 11 1682. O B C 609, gedrukt, OAA, IV, 162 ν 
3 5 0 Neercassel aan Arnauld, 26 11.1682, O B C 609, gedrukt, ΟΛΛ, IV, 163 ν 
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voor dc stelling, dat door de alles overtreffende liefde tot God zowel de 
schuld als dc straf wordt kwijtgescholden, praktisch onweerlegbaar. De 
zinsnede echter, waartegen de Leuvenaren bezwaar hadden ('De absolu
tie hergeeft derhalve niet het leven der genade . . .') zou hij wijzigen, 
zoals hij het in het aan hen gerichte schrijven,331 dat hij insloot, 
uiteengezet had. 

In dat schrijven aan Van Vianen, Vincent en Huygens recapituleerde 
Neercassel de bezwaren, die zij tegen zijn werk inbrachten en diende hij 
hun van repliek. Van de oude boetepraktijk wenste hij slechts dat te 
behouden, wat heilige schrijvers van de zestiende en zeventiende eeuw 
wilden behouden.^2 Andere plaatsen in zijn werk wezen bovendien uit, 
dat hij niets meer eiste dan wat de heilige Carolus Borromeus en andere 
heiligen in deze noodzakelijk achtten.3'3 Hij hield vast aan de mening, 
dat het sacrament der Biecht een hernieuwing van de geschonden 
doopbeloften was, een soort 'baptismus laboriosus', waarvoor dezelfde 
normen golden als voor het sacramentele Doopsel. De vervanging van 
dc zinsnede: 'Dc absolutie hergeeft derhalve niet het leven der 
genade . . .' bestond hierin, dat hij in plaats daarvan een distinctie zou 
aanbrengen, die hij aan Estius354 ontleend had en die hierop neerkomt: 

331 Neercassel aan Vianen, Vincent en Huygens, 25 11 1682, O B C 594 (origineel), ook in 
OUC 609 (copie). 

3,2 Amor Poemlms, Boek I, blz 2. 
333 Bij voorbeeld dc laatste paragraaf van de Pracfatw 'Non est ergo propositum meum 

pnscam renovare disciplinam Plura non postulo quam quae a divo Borromaeo, a beato 
Thoma de Villanova, aliisque Sanctis, qui aut praecedenn aut hocce saeculo florucrunt, 
imo ab ipso S D N. Innocentio XI, qui de conversionuin sincentate potms ex vitae 
emendatione quam ons spoiisionc vult judicari, ad salubrem sacramentorum usum 
postulantur ' - 'Het is dan ook niet mijn bedoeling de oude kerkelijke tucht te herstellen. 
Ik vraag voor de heilzame toepassing der sacramenten niet meer dan wat gevraagd wordt 
door de heilige Borromeus, de heilige Thomas van Villanova en andere heiligen, die in 
deze of de vorige eeuw geleefd hebben, wat ook gevraagd wordt door onze heilige Vader 
Innocentius XI, die wenst dat oprechtheid van bekering eerder aan verbetering van leven 
dan aan woorden wordt afgemeten ' En in Boek II, hoofdstuk 14, paragraaf!, blz 444· 
'ca propter nihil potent a presbytens fieri prudentius quam ut poenitentiac tnbunalibus 
praesidentes, aspiciant semper illas regulas quae praeccdentis saccuh alter Ambro-

sius, D. Borromaeus, in sua Confessariorum instructionc ipsis commendat ' -
'daarom kunnen dc priesters niet beter doen dan als rechters in de biechtstoel steeds de 
richtlijnen in het oog te houden, die de heilige Borromeus als een tweede Ambrosius hun 
in zijn Instructie voor de biechtvaders voorhoudt . 

3 ,4 Guliclmus Estius (Willem Hessels van Est), geboren 1542 te Gorcum, bekend exegeet 
Hij doceerde te Leuven en te Douai Behalve belangrijke exegetische werken o a op de 
brieven van Sint Paulus en van de andere Apostelen, heeft hij ook een Historia Marlyrum 
Gorcomiensium (1603) geschreven, onder wie zich een oud-oom van hem bevond en enige 
mede-leerlingen Hij is gestorven te Douai op 20 september 1613 Hurter, Xomcndator, 
III, kol 484-489 
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Er is ccn vivificatio door bekering en een andere, die daarop volgt, door 
vergeving. ^ 

Nccrcasscl vroeg de Leuvenaren dit alles goed te overwegen. Hij was 
ervan overtuigd, dat zij hun moeilijkheden dan wel zouden laten varen. 
Daarom verwachtte hij nu hun gunstig oordeel. Ten overvloede 
verzekerde hij hun nogmaals, dat hij niets m de Amor Poemtens zou laten 
staan, wat naar hun mening niet getolereerd kon worden. Bovendien 
kon Ruth d'Ans hun nog bepaalde argumenten aandragen, waaruit 
bleek, dat alles wat hij over de contntio en de uitwerking daarvan 
beweerde, op zeer goede gronden steunde en de kracht en de uitwerking 
van de absolutie niets te kort deed. In zijn Praefatio zou hij bovendien 
nog de nodige explicaties opnemen in verband met hun moeilijkheden 
tegen het hciligschcnncnd karakter van zonden na Doop en Biecht. 
Inderdaad stuurde hij kort daarop de gewijzigde Praefatio ter verbetering 
aan Arnauld.,56 

Ernest Ruth d'Ans ging daarop eind november 1682 namens 
Nccrcasscl naar Leuven om diens zaak daar te bepleiten. Hij kon echter 
niet veel goeds melden. Daar Van Vianen naar Brussel moest vertrekken 
en Vincent ziek was, kon alleen Huygcns hem te woord staan. Deze 
bleek echter zó gekant tegen de opvatting, die aan de absolutie slechts de 
kwijtschelding van de eeuwige straf toekent, dat hij beslist niet kon 
meewerken aan de goedkeuring van een werk, waarin die opvatting in 
bijna ieder hoofdstuk naar voren kwam. Hijzelf, en ook Vincent, waren 
zelfs met de lezing van het werk opgehouden, toen zij dat goed en wel 

^ De in de brief van Ncercassel aangehaalde woorden van Estms zijn 'Distingucnda est 
duplex dclctio iniquitatis, sivc vivificatio animae altera per conversionem cordis 
pracccdcntcm, altera per remissioncm peccati subsequentem Priorcm Deus solus 
opcratur sine ministerio hominis saltern efficaci Ñeque enim ad cffcctLim convcrsionis 
internae Deus proprie constituir sacramenta, sed potius m adultis ad suscipienda 
sacramenta pracrcquint, posteriorem vero per mmistenum hominis sacramentum 
conferentis opcratur, sicut ipsa ventas in discípulos inflans et potestaten! communicans 
dixit. Jo. 20,23* Acápite Spinlum Satictittn, quorum mniscntis peccala, rt'imttutitur ш Haec 
Estius m cap 43 Isaiae ' (Gul Estius, Annotationen in praecipua dt[fialiora Sacrae Scnpturae 
loca, 507) - 'Er bestaat een tweevoudige zonde-delging of hernieuwing van het leven der 
ziel de ene komt tot stand door een voorafgaande bekering van het hart, de andere door 
zonde-vergeving die erop volgt De eerste wordt alleen door God bewerkt zonder 
doorslaggevende menselijke bediening God heeft de sacramenten immers niet ingesteld 
om de mensen tot bekering te brengen. HIJ vereist die bekering bij volwassenen om de 
sacramenten te ontvangen De tweede komt tot stand door de bediening van een mens, 
die het sacrament toedient, zoals de Waarheid zelf zei, toen Hij over de leerlingen blies en 
hun macht verleende, Joh. 20,23. Ontvangt de Hetlige Geest Wier zonden gij vergeeft, hun 
ζηη zìi verbeven Aldus Estius in zijn commentaar op hoofdstuk 43 van Isaías ' In Bock I, 
hoofdstuk 24. blz 252 vv weidt Neercasscl lang uit over de opvatting van Estius 

356 Nccrcasscl aan Arnauld, 27.11 1682, O B C 609. 
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hadden bemerkt. Hun bezwaren tegen de Amor Poetiitens waren dan ook 
onoverkomelijk Ruth d'Ans had naar voren gebracht, dat hun moeilijk
heden vooral neerkwamen op wat er in hoofdstuk 24 werd uiteengezet 
over de noodzaak van de contntio en de uitwerking van de absolutie. 
Hierin kon worden tegemoet gekomen, zo had hij hun gezegd, door 
nog wat meer wijzigingen en verbeteringen in dat hoofdstuk aan te 
brengen Daarmee kon hij ze echter met tevreden stellen. Zij herhaalden, 
dat die gedachten evenzeer in andere hoofdstukken voorkwamen, ja 
bijna in het gehele werk. 

De ijverige tussenpersoon legde hun daarop een geschrift voor, 
waarin hij onder meer had uiteengezet, waarom Necrcassel hun 
goedkeuring zo hard nodig had Hij betoogde daarin tevens, dat een 
censor slechts hoeft te verklaren, dat in het werk niets geleerd wordt, 
wat strijdig is met geloof of zeden. Hij behoefde het niet per se eens te 
zijn met de inhoud. Ook ging hij in dat geschrift nog eens de vroeger 
geopperde bezwaren na en wees hij erop dat, indien het aantal te 
wijzigen bladzijden beperkt bleef, daar wel wat op gevonden kon 
worden Voor het geval zij echter bleven vasthouden aan de mening, dat 
hun moeilijkheden niet opgelost konden worden dan door het hele werk 
te herschrijven, dan konden zij kiezen tussen twee mogelijkheden. 
Ofwel gaven zij Necrcassel ieder afzonderlijk hun oordeel over zijn 
werk en prezen zij wat volgens hen geprezen kon worden en zwegen 
dan over de rest, ofwel brachten zij, zonder verder commentaar, hun 
aanmerkingen te berde, maar dan zo, dat ze desnoods openbaar gemaakt 
konden worden. Necrcassel moest maar genoegen nemen met het 
laatste voorstel, zo meende Ernest, want als men die mensen volledig 
tevreden wilde stellen, zou dat maanden vergen.107 

De volgende dag al, 30 november 1682, kon Ernest de beslissing van 
Huygens en Vincent aan Necrcassel meedelen.358 Zij waren nog steeds 
fel gekant tegen goedkeuring, omdat Necrcassel vasthield aan de 
opvatting, dat de absolutie slechts de eeuwige straf kwijtscheldt. 
Volgens hen was die opvatting zo zeer in het werk verankerd, dat alle 
verbeteringen, ook die welke zij onlangs van Necrcassel hadden 
ontvangen,159 daar niets aan af konden doen, omdat zij in tegenspraak 
kwamen met andere passages in het werk Daarom konden zij slechts 
over Boek II van de Amor Poemteus een bncf aan de bisschop schrijven, 

137 Ruth d'Ans aan Necrcassel, 29 11 1682, Ü B C 590, f 3518r-3519\ gedrukt, L Ccvssens, 
Sounes, 609-611 

3,8 Ruth d'Ans aan Necrcassel, 10 11 1682, O B C 590, f 3522'-i524v 

39 Vervat in het schrijven van Necrcassel van 25 11 1682, noot 351 
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die openbaar gemaakt en desnoods gedrukt kon worden Ook Van 
Viancn zou daar volgens Ruth d'Ans ongetwijfeld toe bereid zijn 

Emest had echter bezwaar gemaakt tegen die impliciete veroordeling 
van Boek I Hij suggereerde hun daarom in hun brief tevens te 
schrijven, dat Bock I een opvatting huldigde, die wel niet de hunne was, 
maar volstrekt met door de Kerk was veroordeeld Indien zij zich echter 
per se alleen over Boek II wilden uitlaten, moest hun brief wel 
uitdrukkelijk vermelden, dat hun oordeel slechts over dat gedeelte van 
Necrcasscls werk was gevraagd 'Als wij ons daarmee tevreden stellen', 
zo schreef hij vervolgens aan de bisschop, 'dan behoeven er ook bijna 
geen verbetenngen te worden aangebracht ' 

Wel moest er, volgens Ernest, in ieder geval een verbetering worden 
aangebracht in hoofdstuk 24 van Boek I, waar in het begin wordt 
gezegd, dat de leer over de contntio in twee hoofdopvattingen verdeeld 
kan worden De eerste is die van de oude Scholastici, die verder in 
hoofdstuk 25 wordt uiteengezet Volgens deze opvatting moet de 
contntio het voornemen inhouden om te biechten en de absolutie te 
ontvangen De tweede is die van de toenmalige Leuvense theologen, 
waarover gesproken zou worden in hoofdstuk 24 Hier wordt de leer 
van de Leuvenaren echter helemaal niet behandeld, maar wel een andere, 
die van Estius, die hoogleraar te Leuven en te Douai was in de zestiende 
eeuw Met diens opvatting hadden de Leuvenaren van Necrcassels 
dagen juist zo'n moeite Zij hield in de contntio hergeeft het leven der 
genade, de absolutio ontslaat van de straf, daar de verlossende kracht van 
Christus' lijden in het sacrament wordt toegepast Als symbool daarvan 
haalde Estius, in navolging van veel oude Vaders, de opwekking van 
Lazarus aan Chnstus wekte Lazarus op ten leven en zei daarna 'Solvile 
cum et smite abire ' (Joh 11,14) - 'Maakt hem los en laat hem gaan ' 

Ernest had er zich al over verwonderd, dat de Leuvense vrienden die 
inconsequentie van Neercassel niet hadden opgemerkt Toen hij 
Huygens er attent op maakte, was deze nog vaster besloten zijn 
approbatie te weigeren Ernest wees hem er echter op, dat dat juist een 
welkome aanleiding was tot een correctie, die hun zeer te pas zou 
komen In plaats van twee zou men namelijk dne opvattingen kunnen 
weergeven De derde zou dan de moderne Leuvense zijn, die een 
contntio eiste 'cum voto sacramenti', en die de absolutie de instorting 
van de heihgmakende genade toeschreef en tengevolge daarvan de 
dclgmg van schuld en kwijtschelding van straf Die mening zou dan 
door Neercassel met de nodige waardenng naar voren gebracht kunnen 
worden, terwijl hij toch zelfde voorkeur bleef geven aan de opvatting 
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van Estius, die ccn levendmakende liefde tot God vereist en de absolutie 
slechts de kwijtschelding van eeuwige straf toekent. Dit zou, pastoraal 
gezien, ook gunstiger zijn Het zou de penitenten doen mzien, dat uitstel 
van absolutie af en toe noodzakelijk is ten einde hun de tijd te gunnen 
zulk een werkdadigc liefde tot God te verwerven. Huygcns draaide 
daarop wel iets bij, maar wilde toch niets toezeggen. 

Daarom raadde Ruth d'Ans Ncercassel aan nu maar ccn eind aan die 
zaak te maken en zich tevreden te stellen met de te schrijven brieven. 
Kort daarop het hij de bisschop weten, dat Amauld het daar volkomen 
mee eens was M] Ook Neercassel zelf ging daar graag mee akkoord. En 
daar hij de goedkeuring van de Leuvenaren voornamelijk nodig had om 
zijn eigen clerus gerust te stellen, schreef hij aan zijn pleitbezorger, dathij 
van hen slechts een verklaring verlangde inhoudende, dat ze het met 
hem eens waren over twee essentiële punten, die enkelen van zijn clerus 
bestreden.361 Het eerste was, dat de alles overtreffende liefde tot God 
vooraf moet gaan aan de absolutie, en dat zij het in deze eens zijn met 
Estius. Het tweede, dat uitstel van absolutie nodig is ten aanzien van 
penitenten, die herhaaldelijk m dezelfde zonden hervallen. Hij zou er 
zelfs genoegen mee nemen als alleen Van Vianen een dergelijke 
verklaring uitgaf, daar die wegens zijn vroomheid en gematigde 
houding bij zijn clerus m hoog aanzien stond. Als ook Vincent een 
dergelijke verklaring zou willen afgeven, was dat meegenomen. Aan 
Huygens vroeg hij geen speciale bevestiging, daar zijn Mcthodus en de 
Apologie, die hij ervoor geschreven had, voldoende in die richting 
wezen.362 Ovcngens wilde hij zich geenszins achter hen verschuilen en 
ze absoluut met in moeilijkheden brengen. 

In de vaste overtuiging, dat de Lcuvenaren aan dat bescheiden 
verzoek zouden voldoen, vroeg Neercassel aan Amauld de Amor 
Poemtens nu zo te bewerken, dat niemand er meer iets tegen in zou 
kunnen brengen: 

'Je vous pne de vous donner la peine de mettre le livre en l'état 
où il doit être pour ne point être contredit. C'est ce queje vous 
demande par la chanté que vous avez pour notre Eglise.'363 

Die overtuiging bleek juist, want enkele dagen later kon Ernest hem 

360 Ruth d'Ans aan Neercassel, 02 12 1682, OBC 590, f 3529'-3ö30' 
161 Neercassel aan Ruth d'Ans. 04 12 1682, O B C 609 en PU 2654*, gedrukt. ΟΛΑ, IV, 165, 

noot a 
3 6 2 Ibidem 
3 6 1 Neercassel aan Amauld, (14 12 1682, O B C 609 en PR 306 (origineel) 
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antwoorden,364 dat Van Viancn, wat hem betrof, volkomen bereid was 
het verzoek van de bisschop in te willigen Hij ging er zelfs mee 
akkoord, dat Ernest voor hem een bnef ontwierp ter verzending aan 
Ncercasscl Arnauld had bmest aangeraden Van Vianen dat voorstel te 
doen ten emdc zeker te zijn van de inhoud en van correct Latijn, want de 
Franse theoloog ergerde zich altijd hevig aan de stijl van de Leuvense 
heren Wel maakte Van Viancn enig bezwaar tegen de term arnor 
praedommans Hij vond dat een nieuwe term, en achtte het meer in 
overeenstemming met het Concilie van Trente te spreken over liefde, 
die alle geneigdheid tot zonde uitsluit Ernest merkte nog op, dat als 
Ncercasscl, om de Lcuvcnarcn te gencven, die term amor praedommans 
zou laten vallen, hij toch een woord kon gebruiken, dat de eigenlijke 
betekenis van die term even goed weergaf De Lcuvcnarcn vereisten die 
hoge liefde immers evenzeer 

Ncercasscls verzoek aan Amauld het werk nog eens goed na te zien, 
zou volgens Ruth d'Ans ongetwijfeld in goede aarde vallen Ernest was 
zelf van plan de hele Arnor Poemtens met Arnauld door te nemen en deze 
te wijzen op iedere passage, waartegen men ook maar enigszins bezwaar 
zou kunnen maken Hij hoopte daar over enige dagen mee klaar te zijn 
Het resultaat zou hij aan Ncercasscl voorleggen, bij welke gelegenheid 
hij hem dan tevens de brief van Van Viancn hoopte te overhandigen 

Daarop deelde Ncercasscl aan Amauld mce,V o wat de heren van 
Leuven zoal op het werk aan te merken hadden en verzocht hij hem 
nogmaals, ongeacht de kosten, de Amor Poemtens zo te bewerken, dat het 
boek veilig zou zijn Hij mocht er ook rustig de tijd voor nemen De 
publicatie van het werk was nu al zo lang uitgesteld, dat dat er nog wel 
bij kon 'Als het goed genoeg is, is het snel genoeg '^66 

Eindelijk gaven Van Viancn, Vincent en Huvgens op 24 december 
1682 in een gezamenlijke verklaring367 hun zienswijze over de vereiste 
dispositie van de penitenten voor de sacramentele absolutie Zij deden 
dat merkwaardigerwijze zonder enige verwijzing naar de Amor Poem
tens 

Die Dedaratw, zoals zij het stuk betitelden, is belangrijk genoeg om er 
iets nader op in te gaan Zij begint met de stelling, dat iemand die in 

M Ruth d Ans aan Nccrcasid 06 12 1682 OBC 590 en PR 2654* gedrukt OAA IV 16S 
ν noot a 

^ NLcrcasscl aan Arnauld 08 12 1682 OI3C 609 K edrukt ОАЛ IV 165 noot a 
^ ' sat cito si sat bene 
1 6 7 OUC 590 f 355 Γ ' Dedaratw Infrasmplonmi Doctorum Lovamcmium super sensu 

doctrmae a se rrtidititi urea disponttoncin prairequisttam ad SucramctitaUm ab<olutioiieni cum 

fnutu perapiitìdani Dtzc Declarado wordt als Appendix II aan deze studie toegevoegd 
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grote zonde is gevallen, daarvan slechts vergeving kan krijgen, ook bij 
Doopsel en Biecht, als hij zich bekeerd heeft door een liefde tot God, die 
alle liefde tot het geschapene te boven gaat De schrijvers gingen zelfs zo 
ver hier de woorden 'amor Dei pracdominans' ('alles overtreffende 
liefde tot God') te gebruiken ondanks het bezwaar dat Van Viancn tegen 
die term had ingebracht. In zoverre zijn zij volkomen op de lijn van 
Nccrcasscl. Zij voegden er echter aan toe, dat die liefde een hang naar 
het geschapene, die later wegens verandering van gesteltenis zou kunnen 
ontstaan, niet te boven behoefde te gaan. Met andere woorden, die liefde 
moet waarachtig zijn, hetgeen echter een latere herval in de zonde niet 
behoeft uit te sluiten ('amor Dei pracdominans in affectu, non in 
effectu'). Ook hienn waren zij niet in tegenspraak met Nccrcasscl, die 
zulk een conclusie vanzelfsprekend niet bestreed, al had hij ze niet 
uitdrukkelijk gesteld. Zij eisten niet een berouw, dat uit zulk een 
volmaakte liefde voortkwam, dat de zondaar steeds al vóór de absolutie 
werd gerechtvaardigd. Dat zij toch een alles overtreffende liefde tot God 
eisten, kwam voort uit hun overtuiging, dat de zondaar niet gerecht
vaardigd kan worden, tenzij hij zijn einddoel in God stelt. Immers wie 
zijn einddoel in het geschapene stelt, is grotelijks zondig en voldoet niet 
aan de cis van het Concilie van Trente iedere zondige gesteltenis uit te 
sluiten bij het ontvangen van het sacrament ш O p dit punt verschilden 

zij enigszins van opvatting met Nccrcasscl, die staande hield, dat de 

volmaakte liefde de zondaar vóór het ontvangen van de absolutie 
rechtvaardigde In feite was er slechts een accentverschil tussen de beide 
opvattingen, want ook de Leuvenaren eisten een alles overtreffende 
liefde tot God als noodzakelijke dispositie voor de Biecht. 

Tenslotte verdedigden zij de noodzaak van een eventueel uitstel van 
de absolutie, voornamelijk ten aanzien van onstandvastige penitenten of 
gewoonte-zondaars. Ook dit kwam overeen met de gcdachtengang van 
Nccrcasscl 

In de eerste helft van december 1682 bracht ook Thcodorus van 
Blockhoven, de gewezen president van het college 'Pulchcna' te 
Leuven,vw enige correcties aan op Nccrcassels opvatting, dat in de oude 
Kerk degenen die zwaar gezondigd hadden slechts een maal tot de 
penitentie werden toegelaten.™ Hij wist wel, schreef hij in dcdcsbctrcf-

36,1 Concilium I ndentinum, sessio 14, cap 1 Dcnzmger/Schonmetzcr, Ciichmdion, 391 
"''' Thcodorus van Blockhoven had in 1680 wegens een onenigheid met Nccrcasscl over de 

discipline in het College zijn ambt als praeses van 'Pulchcna' ter beschikking gesteld 
Zijn opvolger was Petrus Melis van Blockhoven bleef echter hoogleraar te Leuven 

370 Van Blockhoven aan Neercasscl, 14 12 1682, O B C 59(), f 3543' "' ' 
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fende bncf, dat Jean Monn dat beweerde ten aanzien van dnc zeer grote 
zonden, namelijk afgoderij, moord en echtbreuk, doch met met 
betrekking tot andere grote zonden HIJ wist ook, dat Monn m zijn 
betoog niet consequent was. Men had wel eens beweerd, zo ging hij 
verder, dat de H H Vaders vóór Augustinus geen andere doodzonden 
dan de drie genoemde aannamen Doch dat achtte hij onaannemelijk, 
daar Sint Paulus vele andere zonden noemt en hen, die zich daaraan 
schuldig maken, van het Rijk Gods uitsluit (Gal 5, 19-21, I Kor 6, 
9-10) Het leek hem ondenkbaar, dat de Vaders meenden, dat die zonden 
niet gebiecht behoefden te worden Van Blockhovcns conclusie was dan 
ook, dat ze meer dan eens gebiecht konden worden 

Ncercasscl antwoordde,371 dat hij die kwestie van die ene biecht 
slechts terloops te berde had gebracht zonder er een essentieel punt van 
te maken Hij verwees Van Blockhoven overigens nog naar verschei
dene auteurs om zijn stelling te staven Hij voegde er aan toe zijn boek te 
hebben geschreven om de voornaamste leerstellingen van Augustinus 
over de liefde tot God onder de aandacht van zijn medewerkers te 
brengen, en die er toe aan te zetten het sacrament der Biecht zo goed 
mogelijk toe te dienen Daarom ook had hij het werk zo geredigeerd, 
dat ieder hoofdstuk gemakkelijk tot een preek kon worden omgewerkt 

Van Blockhoven reageerde heel vriendelijk 372 Hij raadde Necrcassel 
aan in die kwestie van de unica poemtentia in de oude Kerk, het woord 
pocnitentia nader te omschnjven, daar het in dat geval ging om de 
poemtetitm publica Hij kon het werk van de bisschop zeer appreciëren, 
maar waarschuwde toch voor bepaalde opvattingen, die te Rome slecht 
zouden kunnen vallen, met omdat ze onjuist waren, maar omdat ze 
opspraak zouden kunnen verwekken 

Necrcassel zegde hem toe met zijn opmerkingen rekening te houden 
en ze in de Praefatw te verwerken r 3 

In die dagen is Ruth d'Ans druk bezig met het herschrijven van de 
hoofdstukken 24 en 25 van Boek I Hienn worden de opvatting van de 
Lcuvcnarcn en die van Necrcassel inzake de contntio naast elkaar gezet, 
en wordt de waarde van de absolutie behandeld Ernest was toen in 
Delft en hoopte de herschreven hoofdstukken aan Necrcassel voor te 
leggen, alvorens ze ter beoordeling aan Amauld in Brussel te zenden 374 

In het vaste vertrouwen, dat de verbetermg van die hoofdstukken 

' ' ' Necrcassel aan Van B lockhoven 24 12 1682 O BC 609 
172 Van B lock l i o \en aan Necrcassel 04 01 1683 O B C S91 f 3570'-1τ71' 

" ' Necrcassel aan Van B l o c k h o v e n 11 01 1683 « B C 609 
, 7 4 Ruth d Ans aan Ncercasscl 30 12 1682 Ü B C 590 f 3554-3535 
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Van Vianen c.s. gunstig zou stemmen ten aanzien van de Amor 
Poenitem, schreef Ncercassel zijn Leuvense vriend op de eerste dag van 
het jaar 1683 een hartelijke brief.373 Het was geenszins zijn bedoeling 
geweest, zo schreef hij, in zijn verhandeling over de Biecht aan te tonen, 
dat de verzoening met God alleen door de contritio tot stand kan 
komen. Hij had slechts willen betogen, dat iemand die zichzelf uit liefde 
tot God wegcijfert niet tot Gods vijanden gerekend kan worden. 
Overigens wilde hij hierover niet langer polemiseren, en kon hij er goed 
tegen als vrienden, die hij hoogachtte, het niet altijd met hem eens 
waren. In ieder geval zou hij ervoor zorgen, dat zijn eigen opvatting en 
die van de Lcuvcnarcn zó werden weergegeven, dat zelfs kwaadwillen-
den ze niet verkeerd konden interpreteren. 

4. Naar een definitieve redactie 

Dank zij de toelichtingen, die Amauld hem nog verstrekte, kon 
Ncercassel nu de laatste hand leggen aan de hoofdstukken 24 en 25 van 
Boek I176 en kwamen ook de beide Appendices tot stand.377 Deze hadden 
ten doel objecties te voorkomen en nadere explicatie te bieden, speciaal 
in de netelige kwestie van het effect van de contntio met behoud van de 
waarde van de absolutie (hoofdstukken 24 en 25 van Bock I). De eerste 
Appendix is gesteld in de vorm van een brief.378 De andere is een 
geschrift over de opvatting van Sint Thomas van Aquino aangaande de 

375 Ncercassel aan Vianen, 01 01 1683. OBC609 , gedeeltelijk gedrukt, ΟΛΑ, IV, 167, noot 
a. 

3 7 6 Ncercassel aan Amauld, 07 01 1683, O B C 609 en PR 2654" 'Je vous remercie infiniment 
pour les Eclaircissements que vous nous avez donnés pour les matières que nous traitons 
maintenant ' In de marge van de copie (PR 2654*) heeft de copnst genoteerd. 'Il paraît 
par une lettre de M Ernest à M de Castone du 30 décembre 1682 que ces 
éclaircissements roulaient sur la réforme des chapitres 24 et 25 du 1" livre de l'Amor 
Pocnitens ' 

377 Ncercassel aan Amauld, 08 01 1683, PR 2654*, gedrukt, OAA, li, 184. 
Ad cìanssimum et erudittssimum vtmm S Λ' epistola Volgens de copust van Necrcassels 
brief aan Amauld van 08.01 1683 (noot 377) is met Ν N Huygcns bedoeld Vgl brief 
van Ncercassel aan Amauld van 15 01 1683 (OBC 609 en PR 2654_), waar hy spreekt 
over die epistola als geschreven 'au docteur de Louvain', en de brief van Ncercassel aan 
Du Vauccl van 09 11 1684 (ODC 632), waar hij schrijft 'Appendicem primani composui 
ut Eximio Huygens ostenderem Lovaniensuim doetnnam non esse adeo certam ac sibi 
persuadent.' - De eerste Appendix heb ik geschreven om de hooggeleerde Huygcns aan 
te tonen, dat de leer van de Leuvenaren niet zo zeker is als ze zelf menen * In deze brief 
heeft Ncercassel het wel over de tweede editie van de Amor Poenttens, maar die eerste 
Appendix van de tweede editie is identiek aan Ad clarisswium et emdiiissimum virum Ν N 

ерыоіа van de eerste editie 
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noodzaak van de contritio en de waarde van de absolutie.374 Ook het 
Voorwoord (Praefatio) kreeg, eveneens in overleg met Amauld en Ruth 
d'Ans, thans zijn definitieve vorm.180 

Naarmate de eind-rcdactic van de Amor Poetiitens haar beslag kreeg, 
begon Ruth d'Ans zich in Delft wat overbodig te voelen, temeer daar 
het toezicht op het drukken en de correctie van het werk aan de reeds 
genoemde Amsterdamse pastoor Justus Moedersohn was toever
trouwd. Deze deed dat werk liever alleen, en het dat ook goed 
merken.381 Nccrcasscl liet Ruth d'Ans bovendien weten, dat hij nu wel 
naar Brussel kon terugkeren.382 Ernest wilde zich ook zo spoedig 
mogelijk weer bij Amauld voegen. Bovendien had deze hem bericht, 
dat een van zijn zussen gestorven was. Dit overlijden had hem zeer 
aangegrepen.383 Alvorens naar het Zuiden te vertrekken nam hij de hele 
zaak van het persklaar maken toch nog met Moedersohn door om er 
zeker van te zijn, dat alles volgens de wens van Nccrcasscl zou 
verlopen.384 

Half januari 1683 stuurde Nccrcasscl aan Moedersohn het Judicium 
Theologomm (Elogium) toe ten einde het in het werk op te nemen. Om 
te voorkomen, dat de onenigheid tussen de Haarlemse en Utrechtse 
clerus te duidelijk naar voren kwam, wilde hij niet de namen van alle 
ondertekenaars, uitsluitend 'Utrechtenaren', onder het stuk laten afdruk
ken. Ook de gunstige beoordelingen, afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden, zoals die van Arnold Eyben (Antwerpen), Jan Cuyper 
(Mcchelen) en Novilia (Luik), wilde hij niet in het werk opnemen om 

Uit een brief van Ncercassel aan Ruth d'Ans van 13 Ol 1683 (ОВС 609) blijkt, dat 
Nccrcasscl voor de tweede Appendix steunt op een geschrift van Amauld Daar hij bij de 
samenstelling ervan moest afgaan op zijn geheugen, verzocht hij Ruth d'Ans ze met het 
geschrift van Amauld te vergelijken om te zien of hij diens bedoelingen goed had 
weergegeven In verband daarmee had Nccrcasscl het hele hoofdstuk 26, dat over 
dezelfde kwestie handelt, willen laten vervallen om er een geheel nieuwe tekst voor in de 
plaats te zetten Amauld en Ernest raadden hem dit af. daar het onnodig was en die 
verandering veel druktechmsche problemen zou opleveren. 
Nccrcasscl aan Ruth d'Ans, 12 01 1683, О В С 609 

Ruth d'Ans schrijft in zijn brief van 14 Ol 1683 aan Nccrcasscl (ОВС 591, f. 3574'-3574") 
о.а 'Мг Moderson m'a dit et me répète toutes les fois queje vais chez lui qu'il se charge 
de la correction et qu'il n'est point nécessaire queje demeure ici pour cela, et il me dit cela 
avec un certain empressement qui me fait croire qu'il est bien aise d'achever seul ce qu'il a 
commencé seul, de sorte queje pourrais peut-être lui faire quelque peine, sije me mêlais 
de la correction.' 

Ncercassel aan Ruth d'Ans. 14 01 1683 en 15 01 1683, О В С 609 
Ruth d'Ans aan Ncercassel. 15.01.1683, О В С 591, f 3578'-3579' 
Idem, ibidem 
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met verwaand te lijken door al die lof en eerbctuigingen Het bock 
mocbt door zijn gezonde leer zijn eigen aanbeveling zijn ^ 3 

Men vraagt zich af, waarom Nccrcassel dan al die moeite heeft 
gedaan om die goedkeunngen los te krijgen. De ware reden lijkt me dan 
ook niet zozeer zijn bescheidenheid, maar de omineuze afwezigheid van 
een officiële goedkeuring van de Leuvense professoren Als Neercassel 
de approbaties van Eyben en Cuypcr en Novilla had opgenomen, zou 
het gemis van een approbatie van de Lcuvcnarcn des te opvallender zijn 
geweest en bijna een stilzwijgende veroordeling hunnerzijds hebben 
ingehouden In de tweede editie van het werk, waaraan de Leuvenaren 
wel hun goedkeuring zullen verlenen, zal Neercassel dan ook een zeer 
groot aantal approbaties opnemen. 

Eind januari en bcgm februan 1683 gaf Nccrcassel nog enige aan te 
brengen correcties aan Moedersohn door386 en stuurde hij hem de 
definitieve lijst der ondertekenaars van het Judicium Theologorum toe ^7 

Abraham van Bnenen, pastoor te Utrecht; Henncus van der Graft, 
pastoor te Langcraar en aartspriester van Rijnland; Johannes Roos, 
pastoor te Delft en aartspnester van Delfland, Johannes Lindeborn, 
pastoor te Utrecht, Jacobus Cats, pastoor te Gouda, Cornelius Staken-
borch, pastoor te Utrecht. 

Guillaume Le Roy was intussen al flink gevorderd met de Franse 
vertaling Hij verzocht Neercassel hem de rest van het werk toe te 
zenden ^88 

Eindelijk was de Amor Poemtens vnjwcl geheel gereed voor publica
tie. Ondanks alle wijzigingen en verzachtingen, die in de tekst waren 
aangebracht, was Nccrcassel toch nog met helemaal gerust op de goede 
ontvangst van zijn boek Voor zijn eigen clerus was hij niet bang meer. 
Hij was bang voor de Romeinse Cune. Niet, dat het hem daar ontbrak 
aan goede vrienden op verantwoordelijke posten, zoals Lorenzo Casoni, 
secretaris en vertrouweling van Innoccntius XI en later kardinaal, en 
Andrea Buonvicim, rector van het Collegium Urbanum der Propa
ganda Fide. Zij waren, evenals paus Innoccntius XI zelf, de strenge 
moraal toegedaan.389 Ook onder de kardinalen waren er enkelen, die 

Ncercrsscl aan Moedersohn, 18 01 1683, O B C 609 
Neercassel aan Moedersohn, 28 01 1683, 31 01 1683 en 03 02 1683, alle drie O B C 609 
Neercassel aan Moedersohn, 01 02 1683, O B C 609 
Le Roy aan Neercassel. 28 01 1683, O B C 591. f 3595 
E Jacques, Les années d'c\il, 369 
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Nccrcasscl goed gezind waren, zoals Girolamo Casanate,1'*1 Paoluzzo 
Altieri, Dccio Azzolini, Philip Howard en, tot op zekere hoogte, ook 
Marc'Antonio Colonna191 en Pietro Ottoboni, de latere paus Alexander 

Ш. Er waren echter ook machtige kardinalen, zoals de dominicaan 
Raimondo Capizucchi, van wie hij geen enkele medewerking te 
verwachten had.392 

Necrcasscls eerste zorg was dan ook zijn werk in Rome veilig te 
stellen, het daar althans een goede pleitbezorger te verschaffen. De 
aangewezen man daarvoor was Louis-Paul Du Vauccl, die sinds 1682 
zijn zaken en die van Arnauld en diens vrienden in Rome behartigde. 
Deze te Evreux geboren priester, junst en theoloog heeft een omvang
rijke correspondentie met Arnauld en Nccrcassel nagelaten. Groot van 
stuk, sympathiek van uiterlijk, imponeerde hij alleen al door zijn 
verschijning.193 Op 12 februan 1683 deelde Nccrcassel hem mee, dat zijn 
werk binnenkort zou verschijnen en verzocht hij zijn hulp tegen 
eventuele aanvallen van vijandelijke kant: 

'Ik vertrouw, dat u zo goed zult zijn erop toe te zien, dat de 
bemoeiingen van mijn vijanden mij geen schade berok
kenen.'394 

Du Vauccl, die reeds van Ruth d'Ans vernomen had, dat de Amor 
Poenitens spoedig verschijnen zou, was van mening, dat het werk 
eigenlijk nergens zo goed zou moeten worden ontvangen als in Rome, 
het centrum van de Kerk.39"1 Aangezien men daar echter niet veel wilde 
horen van strenge biechtpraktijk, rekende hij erop, dat vooral de 
regulieren fel tegen het werk in zouden gaan. En omdat uitsluitend uit 
hun kringen de qualificatorcn en consultoren van het H. Officie en de 
Inquisitie werden gerccrutccrd,396 was de vrees van de Romeinse agent 

•vx) Girolamo Casanacc werd op 13 februari 1620 te Napels geboren Wegens zijn 
geleerdheid en zijn ijveren voor een gezond kerkelijk leven werd hij in 1673 door 
Clemens X tot liet kardinalaat verbeven Van 1693 tot hetjaar van zijn dood (17(X)) was 
hij bibliothecaris van het Vaticaan HIJ testament vermaakte hij zijn waardevolle 
bibliotheek aan het dominicanen-klooster Santa Maria sopra Minerva, met de conditie 
dat er in het klooster een openbare bibliotheek zou worden opgericht (bihhothcca 
Casanatensis) Arnauld had een grote achting voor hem L Ceyssens, in DBI, XXI, 
143-147, en E Jacques, Les années rf'c.ii/, 638, noot 179 

141 E Jacques, Les années d'exil, 369. 
t;" E Jacques, Les années d'exil, 369 en 372 

19ì E Jacques, Les années d'extl, 230. 
^" Nccrcassel aan Du Vauccl, 12 02.1683, O B C 632 (origineel) 'Tuae ent charitjtis 

advigilarc ne inimicorum meorum niolimina mihi imponant 
195 Du Vauccl aan Nccrcassel, 27 02 1683, 013C 593, f 4815r-4817\ en PR 2655 
% L Ceyssens, 'Van de veroordeling der 65 lakse proposities in 1679 naar de veroordeling 

van de 31 rigonstische proposities in 1690', 105-106, noot 73; ook m Jantemstua Χΐιηοτα I, 
33-34 
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voor ccn felle oppositie tegen het werk, juist in Rome, niet ongegrond. 
Eerder reeds had Du Vaucel er op gewezen, dat de tegenpartij sterk 
vertegenwoordigd was in de Romeinse tribunalen. Speciaal de augustijn 
Michael van Hecke,W7 lid van de Propaganda en van het H. Officie, was 
zeer gekant tegen de theologische faculteit van Leuven.391* Volgens Du 
Vaucel was de Inquisitie vaak heel snel met het veroordelen van in zich 
zeer goede geschriften, als de regulieren er maar iets op aan te merken 
hadden. Bovendien wisten de Romeinse instanties, dat Necrcasscl op 
goede voet stond met de theologische faculteit van Leuven, die in Rome 
slecht stond aangeschreven wegens haar houding inzake de Déclaration 
du Clergé de France (1682).39У Verder achtte Du Vaucel het van belang, 
dat de kwestie van het coadjutorschap, die nog steeds hangende was,4<w 

zou zijn geregeld vóór de Amor Poenitens verscheen, anders zou die 
aangelegenheid schade kunnen lijden door een eventuele oppositie tegen 
het bock van de bisschop. 

5. De Amor Poenitens verschijnt 

Op 4 maart 1683 kon Necrcasscl Amauld meedelen, dat de verspreiding 
van het bock was begonnen.*" Van te voren had hij de niet bijgewerkte 
exemplaren, die hij hier en daar ter lezing had gegeven, opgevraagd en 
aan de belanghebbenden de definitieve tekst in het vooruitzicht 

w Michael van Hcckc O S A werd geboren te Watervlict (België Oost-Vlaandcrcn) in 
1620 Hij trad in 1636 in bij de augustijnen Na eerst aanhanger van de jansenisten te zijn 
geweest, werd hij later hun tegenstander Met medewerking van Nicolaas Du Dois kreeg 
hij een post aan de universiteit van Leuven, waar hij al gauw in moeilijkheden geraakte 
met zijn Orde en met de theologische faculteit. In 1660 weck hij uit naar Rome, waar hij 
zich voordeed als slachtoffer van het jansenisme Hij werd er gencraal-assistcnt voor de 
Duits sprekende gebieden, en lid van de Propaganda en van het H. Officie. L Ceysscns, 
Soiirrfj (1677-1679), xhu-xliv 

1yM Necrcasscl maakt gewag van die brief van Du Vaucel in zijn schrijven aan Ruth d'Ans 
van 11.12.1682 (ОВС 609), waarin hij onder meer zegf 'Cc religieux (Van Hecke) n'est 
point de mes amis quoiqu'il affecte de contracter avec moi un commerce de lettres.' 

3 , w Voor nadere gegevens omtrent die houding van Leuven zij verwezen naar L. Ccyssens, 
'L'ancienne université de Louvain et la Déclaration du Clergé de France (16H2)', 254-304, 
vgl noot 335. 

m Necrcasscl was al enige jaren doende van de Romeinse autoriteiten de goedkeuring te 
verkrijgen voor het aanstellen van een coadjutor met het recht van opvolging Rome had 
daar bezwaar tegen. Neercasscls candidaat voor dat ambt was l lugo Franciscus van 
Hcussen In de Inleiding zijn hierover reeds nadere bijzonderheden verstrekt Ook te 
raadplegen M G Spiertz, L'Eglise catholique, 125-133. El van Kesscl-Schulte, 'De 
jeugdjaren van Hugo van Hcussen, gemankeerd opvolger van Neercassel', 62-У7; 
hoofdstuk II, noot 245 

*" Neercassel aan Amauld, 04 03 1683, О В С 609 en PU 2654" 
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gesteld.*" Zo stond hij ook voor de taak links en rechts present-
exemplaren uit te delen. Heel wat personen en instanties kwamen 
daarvoor in aanmerking: zijn naaste medewerkers in de Hollandse 
Zending en zijn familie, de vrienden in de Zuidelijke Nederlanden en in 
Frankrijk; en natuurlijk ook de paus, een aantal kardinalen en andere 
autoriteiten in Rome. In de loop van de maand maart werden ze 
toegezonden aan Jacob Cats, pastoor te Gouda, aan Petrus Codde, 
pastoor te Utrecht en provicaris, en aan Jacob Helling, pastoor te 
Huissen en rector van het zuster-klooster aldaar. Later zouden er nog 
velen van zijn clerus in aanmerking komen voor dat eerbetoon. ̂ 13 Ook 
Neercasscls neef Balthasar van Wevelmckhoven, pastoor te Gorcum en 
enige tijd secretaris van de bisschop, en Godcfridus van Neercassel, zijn 
oomzeggcr, werden bedacht. De distributie van de present-exemplaren, 
bestemd voor de vrienden in de Zuidelijke Nederlanden, vertrouwde 
Neercassel toe aan Johannes Martinus de Hondt, overste van het 
Oratonum te Brussel.404 Aan de aartsbisschop van Mechelen, Alphonse 
de Berghcs, stuurde hij persoonlijk een exemplaar.405 Ook Martinus de 
Swacn, president van het College 'De Hoge Heuvel' (Alticollcnse) te 
Leuven, ontving een present-exemplaar van Neercassel,406 evenals de 
bisschop van Doornik, Gilbert de Choiscul407 en Sebastiano Antonio 
Tañara, internuntius te Brussel.408 

Aan Ruth d'Ans had de bisschop verzocht zorg te dragen voor de 
distributie van de geschenk-exemplaren in Frankrijk, waarvoor hij hem 
een lijst van vrienden had toegezonden. Vanuit Parijs409 antwoordde 
Ruth d'Ans,410 dat hij ze nog niet had kunnen verzenden, daar de 
tussenpersoon Marie-Anne Voellcr,411 in Brussel, er met voldoende tot 

402 o a Neercassel aan Thcodorus de Visscher, pastoor en aartspriester van Alkmaar, 
13 02 1683, O B C 609, Neercassel aan Theodorus Groenhout, pastoor te Limmen, 
13 02 1683, O B C 609 

403 Zoals Theodorus Stalpaert, pastoor te Voorburg, Guhelmus van Dijk, pastoor te Goes, 
via Codde (Neercassel aan Coddc, 28 03 1683, O B C 609), en de trouwe compagnon van 
Arnauld, Simon Du Mesmi (schuilnamen Duval en Guelphe) Neercassel aan Du Mesmi, 
10.04 1683, O B C 591 

404 Neercassel aan J M de Hondt, 01 04 1683, O B C 609 
405 Neercassel aan Alphonsus de Berghcs, 02 04 1683, O B C S97 
406 Neercassel aan Martinus de Swaen, 06 04 1683, O B C 609 
407 Neercassel aan Choiscul, 02 04 1683, O B C 597 
m Neercassel aan Tañara, 02 04 1683, O B C 597 
41,9 Hij was daar tegen eind februari aangekomen (zie brief van Arnauld aan Du Vaucel van 

11 03 1683 'M Ernest est arrivé a Paris il y aura demain quinzejours ', ΟΛΑ, II, 203) en 
zou er ongeveer een maand blijven 

4 1 0 Ruth d'Ans aan Neercassel, [06 03 1683], O B C 561. 
4 , 1 Mane-Anne Voeller hoofdstuk II, noot 228 
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haar beschikking had. Met verondersteld verlof van Necrcasscl had hij 
overigens nog vier namen aan de lijst toegevoegd, die de apostolisch 
vicaris, naar hij meende, vergeten had te vermelden, namelijk: Etienne 
Le Camus, bisschop van Grenoble,412 Pierre Jean François de Peran de 
Montgaillard, bisschop van Saint-Pons,411 Jean Hamon,414 de huisarts 
van Port-Royal des Champs, en Germain Vuillart,415 secretaris van 
Guillaume Le Roy, de abt van Haute-Fontaine, die voor de Franse 
vertaling zorg droeg. Bovendien had hij al een boekverkoper in Parijs, 
Guillaume Desprez,416 bereid gevonden de boeken in depot te nemen. 
Ernest wilde de present-exemplaren graag zelf uitreiken, als hij.ze 
tenminste tijdig vóór zijn aanstaand vertrek uit Parijs zou ontvangen. Zo 
met, dan zou hij een ander vragen zich daarmee te belasten.417 Neercassel 
zond zelf een present-exemplaar aan Bossuct.418 Aan Casoni zegde hij 
schriftelijk een exemplaar toe ten einde reeds op voorhand diens 
bescherming te vragen bij eventuele aanvallen op zijn werk.419 Ook Du 
Vauccl stelde hij de spoedige toezending van een aantal exemplaren in 
het vooruitzicht. Hij hoopte dat zijn werk in Rome geen opspraak zou 
verwekken.420 

Du Vauccl was er niet zo gelukkig mee, dat men vóór de publicatie 

412 Etienne Le Camus (1632-1707) was met veel jansenisten bevriend, o a met Antoine 
Arnauld en heel bijzonder met de Pontchâtcau In 1671 werd hij benoemd tot bisschop 
van Grenoble In 1681 werd hij kardinaal Neercassel onderhield een briefwisseling met 
hem en zal later zijn tussenkomst inroepen ter verdediging van zijn Amor Poenitens 
J A G Tans, Pasquín Quesnt'l, 298, Bruno Neveu, Pontcháteau, 69-74 

413 Pierre Jean François de Herein de Montgaillard werd geboren in 1633 en is gestorven in 
1713 Van 1655 tot aan zijn dood was hij bisschop van Saint-Pons (Languedoc) E 
Jacques, Les années d'exil, noot 47 

4 , 4 Jean Hamon werd geboren in 1618 te Cherbourg Hij was medicus van beroep en leefde 
dertig jaar als Solitaire te Port-Royal-des-Champs Voor de zusters van Port-Royal trad 
hij als medicus op Hij stierf in 1687 C A Sainte-Beuve, Pon Royal, IV, 292-294, en DS, 
VII, kol 64-71 

4 , 3 Germain Vuillart (Willaert), geboren in 1639, was lange tijd secretaris van abt Guillaume 
Le Roy Wegens zijn relatie met Qucsnel werd hij in 1703 opgesloten in de Bastille, waar 
hij pas in 1715, na de dood van Lodcwijk XIV, uit bcvnjd werd In datzelfdejaar stierf 
hij. Ruth Clark, Lettres de Germain Vuillart à M Louis de Préjontame (1694-1700) 

4 , 6 Over Guillaume Desprez zegt H J Martin, Livre, pouvoirs et société à Pans, au Xl'II' siècle 
(1598-1701 ) , 28, noot 2 'libraire attitré des jansénistes, imprimeur de plusieurs 
Provinciales, éditeur de nombreux ouvrages de Nicole, Saint-Cyran, I lamon, de Sacy, 
ainsi que du Rituel d'Alet et des Pensées de Pascal ' Ook te consulteren H J Martin, 
'Guillaume Dcsprez éditeur de Pascal et de Port Royal' Desprez is gestorven m 1709. 

417 Ruth d'Ans aan Neercassel, 09 03 1683, O B C 591, f З657'-3658'. 
4 , 8 Neercassel aan Bossuet, 27 03 1683, O B C 609 Voor de betrekkingen tussen Bossuet en 

Neercassel te consulteren J Tans, Bossuet en Hollande, vooral 52-66. 
4 1 9 Neercassel aan Casoni, 26 03 1683, O B C 597 
4 2 0 Neercassel aan Du Vaucel, 18 03 1683, O B C 597, vgl Neercassel aan Arnauld, 

18 03.1683, O B C 609 en PR 2654". 
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niet een paar exemplaren naar Rome had verzonden. Daar waren altijd 
minder goed gezinde figuren of halve wetenschappers, die direct klaar 
stonden met hun kritiek en de mensen bewerkten vóór je de kans kreeg 
het boek rustig in te zien. Daarom spoorde hij Necrcassel aan haast te 
maken met de verzending van de present-exemplaren naar de Eeuwige 
Stad.421 De bisschop gaf Mocdcrsohn ondertussen instructies voor het 
binden van dertig voor Rome bestemde exemplaren: 

'Wensche wel, dat er een in root verwcel voor zijn Hcijligheid 
wierde gebonden; d'andere können in hooren of parquement 
gebonden worden. Laat dat aan U Ew. schicking.'422 

De dankbetuigingen en gunstige kritieken heten niet lang op zich 
wachten. De aartsbisschop van Mcchelen prees het werk.423 Walter 
Moulard, biechtvader en pastoor van de keizerlijke gezant te 
's-Gravcnhage, Daniël Kramprich,424 dankte hem namens deze.425 

Gilbert de Choiseul, de bisschop van Doornik, schreef een brief,426 die 
zó gunstig was, dat Amauld de apostolisch vicaris ermee feliciteerde.427 

Al eerder had Pasquier Quesncl het werk als 'admirablement beau' 
getypeerd.428 

In de Nederlanden had het boek een goede pers en werd het gretig 
gelezen. De verkoop liep zó goed, dat de Brusselse boekhandelaar 
Eugcnius Henncus Fricx429 klaagde, dat hij niet voldoende exemplaren 
had ontvangen.4"41 Wel heel bijzonder verheugd was Neercassel over de 
onverdachte gunstige kritiek van twee vooraanstaande jezuïeten.431 Uit 
de correspondentie van Neercassel en uit die van Amauld blijkt, dat het 

421 Du Vaucel aan Neercassel. 24 04 1683, O B C 593, f 4818' m » en PR 2655 
422 Neercassel aan Moedersohn, 23 03 1683, O B C 609 
*2i Alphonsus de Berghes aan Necrcassel, 08 04 1683, O B C 591. 
424 Daniel Johann Krampncli, afkomstig uit 1 пег, was liccntiatus in het recht en begon zijn 

diplomatieke carrière als secretaris van baron van Goes m Denemarken In 1667 werd hij 
diplomatiek resident en later gezant van keizer Leopold I bij de Verenigde Provinciën. 
Vaclav Cihak, Les Provinces-Umes et la Cour Impériale 1667-1672 

425 Moulard aan Neercassel. 24 04 1683, O B C 591, f 3710 
426 Choiseul aan Neercassel, 03 05 1683, O B C 591, f 3715 
427 Amauld aan Neercassel, 18 05 1683, O B C 591, ingevoegd na f 3727, gedrukt, OAA, II, 

257-259 
4 2 й Quesnel aan Claude Nicaise (1623-1701), kanunnik van de Samtc-Chapclle te Dijon, 

09 03 1683, gedrukt, Albert le Roy, ü'ii lansémsle en exil Correspondance de Pasqmer 
Quesnel, 1, 33 

429 Eugcnius Hcnncus Fricx (1644-1730), boekhandelaar te Brussel E Jacques, Les années 
d'exil, 150, noot 19. 

410 Neercassel aan Moedersohn, 29 05 1683, O B C 609. 
411 Ibidem 
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hier gaat om Joannes Brier SJ.,432 missie-overste van de jezuïeten in de 
Noordelijke Nederlanden,433 en Grcgonus Martens S.J.,434 gewezen 
rector van het jezuïeten-college te Krefeld en in die tijd missionaris te 
Amsterdam.43' Deze was waarschijnlijk de zoon van een burgemeester 
van Antwerpen.436 Aan beiden schreef Ncercasscl een opgetogen 
dankbrief.417 

Ncercasscl haastte zich het goede nieuws aangaande de gunstige 
reactie van jezuïetcn-zijde aan Ruth d'Ans en daarmee ook aan Arnauld 
door te geven.438 Ook zijn invloedrijke vriend Casoni werd ervan op de 
hoogte gesteld,439 die hij tevens meedeelde, dat zijn geschrift in de 
Nederlanden zo gretig werd gekocht en met zoveel vrucht werd 
gelezen. Ter bevestiging van het een en ander stuurde hij hem copiecn 
toe van de brieven der beide jezuïeten: 

'Ik stuur u een afschrift van die brieven, niet alleen om te laten 
zien, hoe zij over mijn boek denken; maar ook om te bewijzen, 
hoc onbeschaamd en hoc boosaardig de lasteraar te werk is 
gegaan, die aan haat tegen de Sociëteit (van Jezus) heeft durven 
toeschrijven wat uit echte christelijke naastenliefde is voortge
komen.'4*' 

Ncercasscl doelt hier op een lastercampagne, die zijn tegenstanders in 
Rome voerden om hem in discrediet te brengen en waartegen hij zich 

*33 Joannes Brier S J. was prefect van de Hollandse Missie derjezu'ietcn vanaf 5 mei 1679 tot 
6juli 1683, toen hij werd opgevolgd door Hendrik van der Beets S J Ну is gestorven te 
Cent op 13 oktober 1693 

4 3 3 Nccrcassel aan Moedersohn, 29 05 1683, О В С 609 
4 3 4 A Poncclet S J , Кесгоіоце, 120 
Ai' Arnauld aan brnest, landgraaf van Hesse-Rijnfels, juli 1686, gedrukt, ΟΛΑ, II, 681-686, 

Neercassel aan Casoni, 05 06 1683, О В С 597 
4 3* Volgens E Jacques, Les années d'exil, 165, noot 22, had die burgemeester van Antwerpen, 

M Martens. Nccrcassel indertijd goed ontvangen in de stad Hij had twee zoons bij de 
jezuïeten, Grcgonus en Josephus (A. Poncclet, Nécrologc, 120) In zijn dankbrief aan 
Gregorms Martens SJ . (29 05 1683, O B C 609) schrijft Ncercasscl o a.. 'Opusculum 
quod ad te misi, tibi debut tum ob pracclara dona quibus tuum pectus instruxit Salvator 
noster, tum ob summa tui Parentis vin Pracstantissimi de me menta ' - 'Het werkje, dat 
ik u toegezonden heb, was ik u schuldig zowel om de grote gaven van geest, die onze 
Zaligmaker u geschonken heeft, als om de hulp, die ik van uw hoogvercerde Vader heb 
mogen ontvangen 

437 Beide brieven zijn van 29 05 1683 en zijn te vinden in O B C 609 
418 Neercassel aan Ruth d'Ans. 04 06 1683, OBC 609. 
414 Ncercasscl aan Casoni, 05.06 1683, O B C 597 
440 'Muto illarum (littcrarum) exemplar non solum ut palam fìat quid de libro meo isti 

existiment, sed ut etiam mnotescat quam impudens quamque malignus sit iste 
calumniator, qui odio in Socictatem attribucrc ausus fun, quod nonnisi dilectiom vere 
chnstianac acceptum fcrcndum erat 
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reeds in mei 1683 vol verontwaardiging had gekeerd.441 Zij hadden 
namelijk het gerucht verspreid, dat hij aansprakelijk zou zijn voor de 
vervolging, die de religieuzen in de Noordelijke Nederlanden bedreigde 
van de kant der magistraten.442 Nccrcasscl was integendeel vol ijver 
voor hen opgekomen:441 

'Ik kan, om zo te zeggen, voor God en namens God zweren en 
getuigen, dat ik net zo min aanleiding gegeven heb voor die 
vervolging, die de religieuzen boven het hoofd heeft gehangen, 
als de generaal der jezuïeten er de oorzaak van is. '444 

In zijn reeds aangehaalde brief aan Casoni had de bisschop deze ook over 
die kwestie geschreven445 en hem meegedeeld, dat hij van alle kanten · 
veel dank geoogst had voor zijn streven de dreigende verbanning van de 
religieuzen te voorkomen. De laster als zou de apostolisch vicaris de 
magistraten tot die uitdrijving hebben aangezet, werd slechts in Rome 
verspreid, zo schreef hij, om hem bij de kardinalen in een verkeerd 
daglicht te stellen.44* 

Natuurlijk bracht Neercassel ook zijn ijverige agent te Rome, Du 
Vauccl, op de hoogte van het goede onthaal dat zijn bock in Zuid- en 
Noord-Nederland ontving: 

'Het bock over de Berouwvolle Liefde wordt in Brabant en in 
heel de Nederlanden gretig afgenomen en met vreugde 

•"' Neercassel aan Buonvicmi, 28 05 1683, O B C 597 Uit dit schrijven blijkt ook, dat door 
Nccrcasscls bemiddeling de uitdrijving van de regulieren werd voorkomen De bisschop 
had tevens kunnen aantonen, dat de interventie van enkele buitenlandse diplomaten ten 
gunste van de regulieren, waarover de magistraten nogal in de wiek geschoten waren, 
buiten hem om gebeurd was 

442 Decreet van Amsterdam van 1682, afgedrukt bij R R Post. Romeinse liromicn, II, 
728-729, waardoor Neercassel werd verplicht in Amsterdam alleen inheemse scculicren 
toe te laten en zijn best te doen alle religieuze geestelijken zo spoedig mogelijk door 
scculicren te vervangen 

443 Vgl verweerschrift van Neercassel, eveneens afgedrukt in Romcimc Bronnen, II, 729-730; 
en zijn brief aan de internuntius Tañara van 22 januari 1683 (ibidem, 736-738) over zijn 
pogingen bij de magistraten van Amsterdam het dreigende onheil te voorkomen 

444 'Tamquam ex Deo et coram Deo turare et protestan possum, quod pcrsecutionis quae 
imminuit Rcligiosis tam parum auctor sim ac earn intendit et procuravi! Generalis 
Jesuitarum 

441 Neercassel aan Casoni, 05 06 1683, OBC 597. 
446 Op 26 juni 1683 stelde Casoni Neercassel op dit punt gerust 'Nullam tibi solicitudinem 

afferrc debent ca quae perversi quidam hommes adversum te, quasi Magistratum 
Amstclodamum in Regulares Missionarios incitasses, hue dctulerunt.' O B C 591, f 
3774г-3775,. - ' U behoeft er u geenszins ongerust over te maken, dat enkele individuen 
hier het gerucht hebben verspreid, als zou u de Magistraat van Amsterdam tegen de 
Reguliere Missionarissen hebben aangezet 
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begroet door degenen, die zich beijveren voor de gezonde 
leer ' ^ 

Te Brussel, waar hij kort geleden geweest was, zo ging hij verder, had 
hij een exemplaar aan een ijlbodc willen meegeven, maar dat was hem 
niet gelukt, omdat het bock daar al uitverkocht was. Nu het werk al drie 
maanden in omloop was en men er nog niets tegen in gebracht had, had 
hij goede hoop, dat het ook in Rome met aangevallen zou worden In 
ieder geval verwachtte hij, dat het de Amor Poemtens - zo nodig - niet 
aan verdedigers zou ontbreken Hij vertrouwde daar des te meer op, 
daar hij van plan was in een tweede uitgave het werk uit te breiden en te 
verbeteren, waar dat nodig mocht blijken Dit is de eerste keer, dat het 
plan voor een heruitgave in de correspondentie van Necrcasscl ter 
sprake komt. 

De apostolisch vicans het de bescherming van zijn Amor Poemtens in 
Rome met alleen aan Du Vaucel over. Ook zelf deed hij stappen om zich 
daar van de hulp van invloedrijke geestelijken te verzekeren. Aan 
Andrea Buonvicini, rector van het College van de Propaganda, het hij 
weten,448 dat hij zijn boek geschreven had om de protestanten de mond 
te snoeren Zij beweerden namelijk, dat de katholieken de overtuiging 
hadden gered te kunnen worden, als zij maar biechtten en de absolutie 
ontvingen, ook al beminden zij God met boven alles Hij had aan Du 
Vaucel, zo vervolgde hij, verscheidene exemplaren van het werk 
toegezonden met het verzoek ze aan Buonvicini te overhandigen ter 
uitdeling aan een aantal kardinalen en aan de vrienden Neercassel beval 
ook hem de verdediging van het werk aan, en verklaarde zich bereid erin 
te verbeteren wat de H Stoel eventueel af zou keuren 

Du Vaucel had tegen half juni 1683 echter nog geen exemplaren van 
het werk ontvangen, alhoewel er reeds enkele in Rome circuleerden, 
zoals hij aan Neercassel schreef.449 Daarom uitte hij nogmaals de wens, 
dat de present-exemplaren nu spoedig zouden arriveren, zodat men de 
tegenstanders de mond kon snoeren met de uitspraken van het bock 
zelf. 

Neercassel aan Du Vaucel, OS 06 1683, OBC 597 'Liber de Amore Poeniteme m 
Brabantia totoque Belgio avidissime distrahitur et cum lUorum omnium gaudio 

excipitur qui sanion student doctrmac ' 
Neercassel aan Buonvicini, 28 05 1683, OBC 597 
Du Vaucel aan Neercassel. 12 06 1683, OBC 593, f 4820г-4821^ 
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6. Een incident 

Present-exemplaren in beslag genomen door de Franse politie 

Begin juni 1683 uitte Ruth d'Ans zijn ongerustheid over het stilzwijgen 
van Guillaume Desprez, de Panjse boekverkoper, aan wie hij de boeken, 
bestemd voor de vnenden in Frankrijk, had toegezonden.4^ Kort 
daarop kon Ernest de bisschop echter nadere gegevens verstrekken 
omtrent de reden van dat stilzwijgen.^' Desprez had hem doen weten, 
dat enkele formaliteiten de zaak bij de post nog wat ophielden. 
Ingevolge nieuwe verordeningen moesten voortaan alle uit het buiten
land geïmporteerde boeken niet alleen door de handen van de inspecteur 
generaal van politie gaan, Nicolas-Gabriel de La Rcynie,4"'2 maar zelfs 
door die van de kanselier van Frankrijk, Michel Le Tellier.451 Deze had 
op het moment twee exemplaren van het werk van Necrcassel in 
handen. Volgens Dcsprez had de La Reyrac zich in zeer loffelijke 
bewoordingen over de bisschop uitgelaten, en was er niets te vrezen 
voor de Amor Poenitens. Die formaliteiten zouden de zaak echter wel wat 
ophouden. De boekverkoper was overigens zeer vereerd met de hem 
door Ruth d'Ans verstrekte opdracht de present-exemplaren uit te 
delen. Hij zou die taak te zijner tijd stipt ten uitvoer brengen. 

Enkele Franse vrienden, zo had Desprcz in zijn brief aan Ruth d'Ans 
nog doen weten, hadden de boekverkoper gevraagd, of hij ook opdracht 
had gekregen de aartsbisschop van Parijs, François de Harlay,454 een 
present-exemplaar aan te bieden. Dat zou volgens hen niet nadelig voor 
het werk zijn. Arnauld was er mordax op tegen de aartsbisschop dit 

4511 Ruth d'Ans jan Necrcassel, 06 06 1683, O B C 591, f 3744'-3746\ hierbij ingesloten een 
brief van Du Vauccl aan Ruth d'Ans van 05 06 1683 

m Ruth d'Ans aan Necrcassel, 13 06 1683, О ВС 591, f 3757'-3758l 

4"1" Nicolas-Gabriel de La Reynie, sinds 1667 hoofd van de politic J ' lans, Pcisquicr Quesnel, 
57, noot 1, en E Jacques, Les années d'exil, 304 

4"'ΐ Michel Le Tellier, geboren 19 april 1603, gestorven 1685, was lange tijd kanselier van 
Frankrijk onder de regering \an Lodewijk XIV Hij zijn uitvaart hield Bossuet een 
lijkrede J Michaud, Bw^raplne Vmvenelle. XXIV, 357-358 

^ 4 François de Harlay de Champvallon, geboren in 1625. gestorven in 1695 Reeds op 
26-jarige leeftijd werd hij aartsbisschop van Rouaan In 1671 wees Lodewijk XIV hem 
aan voor de aartsbisschoppelijke zetel van Parijs Hij was hd van de Académie Française 
en rector van de Sorbonne Ну was zeer begaafd, een handig diplomaat en een man van 
de wereld, daarbij ambitieus tot op het gewetenloze af en opportunist, fel tegenstander 
van de jansenisten en speciaal van Arnauld Ook op moreel gebied was hij niet van 
onbesproken gedrag Voor nadere gegevens omtrent deze weinig voorbeeldige prelaat, 
te consultcrenj Orcibal, Louis XI l'contre Innocent XI, 54-59, en E Jacques, Les années 
d'exil, 29-31 
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bewijs van vriendschap te geven. Naar zijn mening vervolgde deze 
prelaat de meest rechtschapen mensen van Frankrijk en was hij de 
oorzaak van alle ellende in de Franse kerk. Persoonlijk had Amauld nog 
een speciale reden om dat eerbewijs niet aan de Harlay te laten geven. 
Hij stond namelijk op het punt zijn Remontrance au йоіъь uit te geven, 
waarin hij de aartsbisschop in de zwartste kleuren afschilderde. De 
vrienden^' in Panjs waren het op dit punt niet met Amauld eens. Zij 
beschouwden het aanbieden van een present-exemplaar als een uiting 
van beleefdheid. Bovendien namen zij een andere houding tegenover de 
aartsbisschop aan, omdat zij hem niet onverbeterlijk achtten. Zij hadden 
ook liever, dat Amauld wat minder hard tegen hem optrad, aldus Ruth 
d'Ans. 

Zelf had Ernest een middenpositie ingenomen. Hij was van plan via 
Dcsprcz de Franse vrienden te vragen de zaak nog eens goed te 
overdenken. Mochten zij daarna bij hun standpunt blijven, dan dacht hij 
Dcsprcz opdracht te kunnen geven een exemplaar aan de aartsbisschop 
aan te bieden. Toen bleek, dat Amauld het ook daar met mee eens was, 
wilde Ruth d'Ans die opdracht niet geven vóór hij de beslissing van 
Nccrcasscl in deze zaak ontvangen had. 

Terzclfdcrtijd het Léonard Guelphe, de secretaris van Amauld, de 
bisschop weten,437 waarom Amauld erop tegen was dat de Harlay een 
present-exemplaar kreeg aangeboden. Vooreerst had Nccrcasscl tot dan 
toe nooit een eigen werk aan de Parijse aartsbisschop ten geschenke 
gegeven. Als hij het nu zou doen, zou het lijken op een knieval om de 

^ Oe volledige titel is Très humbles remonstrances au roi pour sa justification et pour celie de tous 
ceux que l'on décrie dans l'esprit de sa majesté sous le nom de fansémstes Van dit geschrift zyn 
twee fragmenten gepubliceerd, ΟΛΑ, XXIV, 623-642 en 643-653 Het zijn de gedeelten 
die bewaard zijn gebleven van een groot werk, dat Arnauld had opgezet ter verdediging 
van de jansenisten en dat in handschrift m beslag werd genomen bij de papieren van 
Quesnel m 1703. Dit werk is later hervat en gepubliceerd onder de titel. Fantôme du 
jansénisme ou Justification des prétendus Jansénistes par le livre même d'un Savoyard, docteur de 
Sorbonne, leur nouvel accusateur, intitulé Les préjugés légitimes contre le jansénisme avec un 
abregé de l'histoire de cette erreur, depuis le commencement des troubles que Jansétuus et 
M Amauld ont causés dans le monde jusqu'à la pacification, OAA, XXV, 1-140 DHGE, IV, 
kol 475. 

4 э 6 De bedoelde vrienden zijn, volgens het schrijven van Ruth d'Ans aan Neercasscl van 
13 06 І6ЯЗ (noot 451) Isaac Le Maistre de Sacy (E Jacques, Les années d'exil, 8, noot 18) 
en Nicolas Le Tourneux, biechtvader te Port-Royal-dcs-Champs Du Mesmi noemt nog 
vcronderstellenderwijze in zijn brief van 13 06.1683 aan Nccrcasscl (OBC 591, f. 
3759'-3762,) 'Mr Du Bois de l'hôtel de Guise', dat is Philippe Goibaut Du Bois (Jean 
Mesnard, Pascal et les Roatmez, 660-674), de hertog van Roanncz (Artus Goufficr, vriend 
van Pascal (H Jacques, Les années d'exil, 332-333) en Pierre Nicole, cen van de 'Solitaires' 
(E Jacques, ibidem, 7, noot 16) 

457 Du Mesmi (Guelphe) aan Neercassel, 13 06 1683, O B C 591. f 3759'-3762'. 
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teruggave te verkrijgen van de boeken, die nog in handen van de politie 
waren. Wanneer de boeken werden vrijgegeven, zo redeneerde Arnauld, 
had Nccrcassel de aartsbisschop niet meer nodig. Werden ze niet 
vrijgegeven, hetgeen niet te verwachten was, dan kon Nccrcassel altijd 
nog andere invloedrijke prelaten inschakelen, zoals kardinaal de Bouil
lon458 en Bossuet, die zich zeker tot de koning zouden wenden 
Bovendien was de Harlay er de man niet naar om de leer van de Amor 
Poemtens te onderschrijven, omdat hij er steeds op uit was die te 
ondergraven Nccrcassel mocht ook wel bedenken, dat veel van zijn 
vrienden in Frankrijk door de aartsbisschop vervolgd werden Ook 
Johannes de Hondt, de overste van het Oratorium te Brussel, begreep 
niet, zo schreef Léonard Guelphc, dat de Franse vrienden hadden kunnen 
voorstellen de aartsbisschop van Panjs een present-exemplaar aan te 
bieden 

Na die tegenstrijdige adviezen scheen Nccrcassel met te weten, hoc 
hij in deze aangelegenheid moest handelen. In zijn correspondentie 
vonden wij slechts een korte reactie op het schrijven van Ruth d'Ans-

'Puisqu'on a remis au jugement des amis de Pans à faire ou ne 
faire pas le nouveau présent, je n'en dirai mot ' ъ 9 

Een antwoord op het schrijven van Guelphc hebben wij niet gevonden. 
Wel vroeg de bisschop op 18 juni 1683 aan Arnauld advies betreffende 
de uit te reiken present-exemplaren. Bij die gelegenheid noemde hij 
echter slechts de naam van Michel Le Tellier.m 

Enige maanden later werd deze kwestie door Pierre Nicole, een der 
voornaamste Panjsc vrienden, na overleg met de ovengen, eigenmach
tig opgelost Toen de boeken eind december 1683 werden vnj gegeven, 
gaf hij Dcsprez opdracht het werk aan de aartsbisschop van Panjs aan te 
bieden, die er zeer vereerd mee was ^ 1 

Dit alles bracht Neercasscl met af van zijn bemoeienis de Amor 
Poemtens m Rome zo veel mogelijk pleitbezorgers te verschaffen. De 
hem goed gezinde kardinaal Girolamo Casanatc deelde hij mee, dat hu 

4 5 8 Emmanuel Thcodosc de la Tour d'Auvergne, kardinaal de Bouillon, geboren 24 
augustus 1643, gestorven 2 maart 1715 te Rome Van 1697-1699 was hij gezant te Rome 
Wegens zijn opkomen voor Fenelon was hij bij Lodewijk XIV in ongenade gevallen 
D H G L , X, kol 43-45 

4 , 9 Neercasscl aan Ruth d'Ans, 02 07 1683, O B C 609 
m Nccrcassel aan Arnauld, 18 06 1683 O B C 609 en PR 2654' Bij de copie van PR heeft de 

copust in een uitvoerige noot de hele kwestie van het al of met overhandigen van een 
present-exemplaar aan de aartsbisschop van Parijs uiteengezet, gedrukt OAA, II, 
272-273, waar de genoemde uiteenzetting m het kort wordt weergegeven 

4 6 1 О Л Л , II 273, einde van noot b 
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aan een vnend, die via Duitsland naar Rome gmg, een aantal exemplaren 

van zijn werk had meegegeven Hij verzocht de kardinaal zo goed te 

willen zijn hem attent te maken op eventuele feilen, die hij erin mocht 

aantreffen En als zijne Eminentie er iets in vond, dat geschrapt of 

verbeterd of nader toegelicht moest worden, dan zou Necrcassel in een 

tweede editie, die niet lang meer zou uitblijven, zich strikt aan diens 

aanwijzingen houden ^ 2 

7 Het oordeel fan Bossuet en anderen 

Afgezien van de strubbelingen in Frankrijk, liep het allemaal nog met zo 

ongunstig voor de Amor Poemtens Vooral de gunstige brief, waarmee 

Bossuet Necrcassel feliciteerde met zijn werk over de Biecht, moet voor 

de apostolisch vicaris wel een grote morele steun betekend hebben ^ 1 

Als men die brief van Bossuet evenwel aandachtig leest, ontkomt men 

niet aan de indruk, dat tussen de regels vol loftuitingen door ook enige 

bedekte kntiek schuilt Terwijl Necrcassel in zijn boek spreekt over de 

liefde tot God (amor Dei) zonder meer, heeft Bossuet het in zijn 

schrijven over 'de noodzaak van een althans beginnende liefde tot God bij 

het berouw ' 4 6 4 Door zijn althans beginnende liefde gaf Bossuet van te 

voren al zijn bijdrage ter oplossing van de moeilijkheid inzake de 

betekenis van de absolutie voor de zondevergevmg De bisschop van 

Meaux uitte verder de wens — en ook dat is een aanwijzing van bedekte 

kritiek - dat het mogelijk mocht zijn in een gesprek met Necrcassel alle 

moeilijkheden die met zijn opvatting samenhingen, uit de weg te 

ruimen Tevens vernam hij graag, hoc het werk in Rome ontvangen 

was, en of het in de Nederlanden opschudding had verwekt In 

Frankrijk had volgens hem tot dan toe niemand enig bezwaar tegen de 

Amor Poemtens ingebracht 

Arnauld raadde de apostolisch vicaris aan van die goede gezindheid 

van Bossuet gebruik te maken en deze in te schakelen om de vrije 

toegang voor zijn werk in Parijs te verkrijgen ^ 3 Mane-Anne Voeller 

''2 Necrcassel aan kardinaal Casanate 18 06 1683 OI3C 597 
i 3 Bossuet aan Necrcassel, 23 06 1683 O B C 591, f 3772'-i77i\ gedrukt J -B Bossuet, 

Correspondance, II 380-384, ook in O AA IV, 171 ν 

* de anions divini saltern incipientis in poenitentia necessitate 

" Arnauld aan Necrcassel, 10 07 1683, O B C 591, niet genummerd, ingevoegd achter f 
3758 
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ondersteunde die raad van Amauld.466 In zijn dankbrief aan Bossuct467 

vermeldde Nccrcassel wel de moeilijkheden die zijn present-exemplaren 
in Frankrijk in de weg werden gelegd, doch vroeg hij niet uitdrukkelijk 
om de bemiddeling van de bisschop van Meaux. 

Deze dankbrief van Neercassel is een nadere beschouwing waard. De 
bisschop begint dat schrijven met zijn vreugde te uiten over de 
waardering van Bossuet voor de in de Amor Poenitens vervatte leer. 
Graag zou hij ingaan op de wens van zijn mede-bisschop en met hem 
van gedachten wisselen om klaarheid te krijgen in de kwestie, hoc de 
wet van de volmaakte liefde tot God in overeenstemming te brengen 
met de noodzaak en het effect van de sacramentele absolutie. 'Doch', zo 
verzuchtte hij in bijbelse taal, 'tussen u en ons gaapt een onoverkome
lijke kloof.'468 Hij hoopte echter, dat Bossuct zo goed zou zijn hem 
schriftelijk te wijzen op datgene wat in zijn werk nog verbetering 
behoefde. En hij voegde eraan toe: 

'Want ik voel me meer geroepen om onderwezen te worden 
dan zelf te onderwijzen, vooral nu ik zo'n uitnemend leraar heb 

'469 

verworven. 
Vervolgens deelde hij ook hem mee, dat zijn Amor Poenitens overal goed 
ontvangen werd en geen beroering wekte, en maakte hij bij deze 
gelegenheid weer gewag van de onverwachte instemming van 
jezuïeten-zijde.470 Daar een werk van abt Armand de Raneé,471 waarin 

466 Mcj. Vocller aan Neercassel, 18 07 1683, O B C 591, f 3779' •" · 
467 Neercassel aan Bossuet, 22.07.1683, O B C 597, gedrukt J -B. Bossuet, Correspondance, II, 

384-389 Vgl J Tans, Bossuet en Hollande, 65 
468 'inter nos et vos magnum chaos mterpositum est ' Dit is een citaat uit Lk. 16,26 

betreffende de parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus 
'Paratior cnim sum discere quam docerc, pracsertim nactus tam nobilcm magistrum ' 

470 De uitgevers van de boven geciteerde Correspondance van Bossuet geven als hun mening, 
dat een van dejezuieten Hendrik van der Beets is, die vanafójuh 1683 Missie-overste van 
dejezuietcn was (noot 432). Het is echter zijn voorganger Joannes Brier S J , zoals uit de 
brieven van Amauld en van Neercassel blijkt (noten 433 en 435) E Jacques, Les années 
d'exil, 368, noot 15, heeft reeds op die vergissing gewezen Zij is waarschijnlijk te wijten 
aan het feit, dat Neercassel in zijn brief van 22 juli 1683 aan Bossuet (noot 467) de 
onzorgvuldigheid heeft begaan de bewuste jezuïet aan te duiden met 'Qui religiosis 
Societatis Jesu apud nos praefectus est ' - 'Die overste is van dejezuieten m ons land.', 
terwijl Joannes Brier op 6 juli 1683 al opgevolgd was door Hendrik van der Beets 

471 Neercassel doelde hier op het werk Df la Sainteté et des Devoirs de la vie monastique 
Armand Jean Butillier de Ranee werd op 26 januari 1626 te Parijs geboren Na 
aanvankelijk een werelds leven te hebben geleid, kwam hij tot inkeer Als abt van het 
Cistercienser-klooster La Trappe te Soligny (Orne) heeft hij in die kloostergemeenschap 
een uiterst strenge tucht ingevoerd en er het kloosterleven grondig hervormd Deze 
hervorming ligt ten grondslag aan de Orde der Cistercienses reforman strictions 
observantiac. Trappisten genoemd. Raneé stierf op 27 oktober 1700. A J. Krailshcimcr, 
Armand-Jean de Raneé, abbot of La Trappe Hit influence m the Cloister and the World 
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de noodzaak van de liefde tot God benadrukt werd, en een bock van 
Bon de Merbes,472 waann de noodzaak van de volmaakte liefde tot God 
bij de Biecht verdedigd werd, geen tegenstand hadden ontmoet in 
Frankrijk, verwachtte Neercassel, dat ook zijn Amor Poemtens daar goed 
ontvangen zou worden Tenslotte deelde hij Bossuct mee, dat er 
inmiddels enige exemplaren van zijn werk in Rome waren aangekomen, 
en dat daar nog alles rustig was. Toch vreesde hij, dat de officiële 
instanties in Rome cmge moeite zouden hebben met Boek II, waann 
over uitstel van absolutie wordt gesproken, welke praktijk in Rome met 
erg in zwang was Zijn opvattingen op dit punt waren echter geheel in 
overeenstemming met de Instructwnes van de heilige Carolus Borro-
meus. Daarom was hij ook daarover niet ongerust 

Er kwamen nog andere goede berichten van het Franse front De 
theologen van de Sorbonne, die door de kanselier van Frankrijk Michel 
Le Tellier waren aangezocht de Amor Poemtens te beoordelen, hadden 
niets op het werk aan te merken 473 Dit bericht versterkte Neercassel in 
zijn verwachting, dat het boek ook in Rome geen tegenstand zou 
ontmoeten, waar het bovendien zulke krachtige verdedigers had 474 

In Frankrijk werden de exemplaren van de Amor Poemtens nog wel 
steeds vastgehouden, doch men verwachtte iedere dag, dat Maunce Le 
Tellier, zoon van de Franse kanselier en aartsbisschop van Reims, naar 
Parijs zou komen om, waarschijnlijk door toedoen van Guillaume Le 
Roy, de boeken vnj te geven 475 Toch wist Guillaume Le Roy op 11 
november 1683 nog geen nadere bijzonderheden over die ontwikkeling 
in deze slepende zaak. Hij had alle moeite gedaan de boeken vnj te 
krijgen, maar dat was hem tot dan toe niet gelukt Met de vertaling was 
hij al een heel eind gevorderd Al doende steeg zijn bewondering voor 
het werk. Toch hadden vooraanstaande geestelijken bezwaren geuit 
tegen enkele al te forse uitspraken. In de Praefatio werden die wel wat 
gemitigeerd en verbeterd; maar voorwoorden werden jammergenoeg 
met altijd gelezen. Daarom stelde hij Neercassel voor de bewuste 

472 Summa Clnutiana (1683) Bon de Merbes werd omstreeks 1598 geboren te Montdidier 
Hij was enige tijd lid van het Oratorium (1630-1643) O p verzoek van de aartsbisschop 
van Reims zette hij zich aan het schrijven van een handboek over de moraaltheologie, 
Summa Christiana, dat opçezet was in drie delen, doch waarvan hij slechts twee delen 
heeft kunnen voltooien Fly bestreed er het laxisme in Hij stierf op 2 augustus 1684 te 
Parijs DTC X kol 570 ν 

m Ruth d'Ans aan Neercassel, 24 07 1683, PR 2655* 
4 7 4 Neercassel aan Du Vaucel, 30 07 1683, O B C 632 (origineel) 
4 7 0 Du Mesmi (Guclphe) aan Neercassel, 01 09 1683, 013C 591, f 3844'-3845', en Ruth 

d'Ans aan Neercassel, 05 09 1683, O B C 591, f 3849'-3850' 
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passages in het Voorwoord in de tekst te verwerken. In de Franse 
vertaling zou dat in ieder geval heel gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Het 
zou veel kritiek kunnen voorkomen. Le Roy verzocht Neercassel 
Amauld hierover te raadplegen en hem dan zijn mening te zeggen.476 

Neercassel liet Le Roy graag de vrije hand om in zijn vertaling al 
datgene, wat in het Voorwoord te berde werd gebracht ter verzachting 
van enkele straffe uitlatingen, te verwerken in de desbetrefFendc passages 
van de tekst. Hij verzocht hem tevens andere enigszins te harde 
uitspraken van Boek I zelf wat te mitigeren, speciaal wat hij had 
geschreven in hoofdstuk 5 op het einde van paragraaf 3: 

'en slechts diegenen bestrijden het (namelijk het licht), die aan 
duisternis gewend zijn en de glans van de waarheid met 
kunnen verdragen; of ook degenen, die tegen alle licht gekant 
zijn, zich aan verborgen zinnelijke lusten overgeven en daarom 
tegen de erkende waarheid ingaan.'477 

Liever had hij nog, dat Le Roy die passage helemaal onvertaald het. 
Verder gaf Neercassel hem nog wat andere wijzigingen op ten behoeve 
van de Franse tekst.478 Kort daarop stelde hij hem weer veranderingen 
op de eerder gegeven wijzigingen voor. Tevens deelde hij toen de abt 
mee, dat de Brusselse drukker Eugcnius Fricx gaarne bereid was de 
Franse uitgave te verzorgen. Dit had echter het nadeel, dat de vertaling 
dan misschien moeilijk Frankrijk binnen kwam. Neercassel liet de 
beslissing daarover graag aan Le Roy.479 

Eindelijk kon Le Roy op de eerste dag van het jaar 1684 aan 
Neercassel melden, dat zijn pogingen om de boeken in Frankrijk vrij te 
krijgen succes hadden gehad.480 Hij had van de kanselier gedaan 
gekregen, dat de boeken Desprez ter hand werden gesteld ter uitreiking 
aan de rechthebbenden. Tevens kreeg de boekhandelaar toestemming 

4 7 6 Le Roy aan Neercassel, 11.11 1683, O B C 591, f. 3931'-3933', door J Bruggeman, 

inventaris, 189, toegeschreven aan Quesnel 

In het voorafgaande heeft Neercassel beweerd, dat de zondige instelling met wordt 

weggenomen door de vrees voor de hel, en dat het erop zou lijken, of hij licht naar de zon 

wilde dragen, als hij dat zou toelichten En hij vervolgt dan· 'nee alios potest (lux) habere 

adversarlos, quam vel tenebris assuetos, quos ofiendit splendor veritatis, vel rebelles 

lumini, qui libidinibus occultis servientes, agmtam oppugnant ventatem.' 
4711 Neercassel aan Le Roy, [25 11] 1683, O B C 609 De autograaf van deze brief bevindt zich 

in PR 6137 en is met gedateerd Een andere hand heeft genoteerd- circa 1 dec 1683. Dat 

de datum 25 november juist is, blijkt uit een brief van 9 december 1683 van Neercassel 

aan Le Roy, waarin hij op de eerder geschreven brief terugkomt met de woorden. 

'Litteras quas ante quindccim dies ad te misi ' - 'De brief die ik u twee weken geleden 

heb toegestuurd . .' 

*" Neercassel aan Lc Roy, 09 12 1683, O B C 609. 

^ Le Roy aan Neercassel, 01 01 1684, O B C 591, f. 3981'-3982v. 
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het werk te verkopen. De Franse vertaling was nu geheel gereed Le 
Roy had de door Nccrcassel gewenste wijzigingen er zonder veel moeite 
in opgenomen Nu de kanselier het origineel had vrijgegeven voor de 
verkoop in Frankrijk, verwachtte hij dat deze ook geen moeilijkheden 
zou maken tegen de verkoop van een getrouwe Franse versie van het 
werk ^1 Als de kanselier de Franse uitgave toe zou staan zonder vooraf 
allerlei goedkeuringen van bisschopen en prelaten te eisen, dan zou Le 
Roy ook geen moeite doen dergelijke goedkeuringen te vergaren Het 
gezag van de schrijver was boven alle goedkeuringen verheven. 
Bovendien achtte hij het Judicium Theologorum zeker zo veel waard als 
alle approbaties, die hij eventueel zou kunnen verzamelen 

Het bencht van het vrij geven der boeken werd al spoedig bevestigd 
door een schrijven van Ruth d'Ans,4"2 waann deze in extenso een aan 
hem gezonden bncf van Dcsprcz van 29 december 1683 weergaf481 De 
Parijse boekverkoper meldde daann ook van zijn kant, dat door toedoen 
van Guillaume Le Roy de exemplaren van de Amor Poenitem aan hem 
waren teruggeven. Vier van de zesentwintig waren achtergehouden. 
Omdat Pierre Nicole van alle vnenden de meeste vrijheid van handelen 
genoot, had hij hem het eerst een exemplaar aangeboden Nicole had 
hem daarop gezegd nog even te wachten met de uitdeling tot hijzelf het 
boek had doorgekeken. De volgende dag al, daags voor Kerstmis 
(1683), kwam Nicole hem zeggen, dat hij het werk uitstekend vond en 
dat het, mét de vertaling, ten koste van alles veilig gesteld moest 
worden Dat was ook de reden, waarom hij na overleg met de vnenden 
een exemplaar aan de aartsbisschop van Panjs wilde laten aanbieden, 
ondanks het tegengestelde advies van Amauld. Zo gaf hij Dcsprcz 
opdracht present-exemplaren te overhandigen aan François de Harlay, 
de aartsbisschop van Panjs; aan Maurice Le Tellier, aartsbisschop van 
Reims;484 aan Bossuct en aan de theoloog en oratonaan Louis Thomas-

481 In de lijst van de geschriften over de Amor Poemlens, die te vinden is in PR 1198. staat als 
laatste nummer (21) vermeld 'Un cent fraisais de 34 pages, qui est d'un docteur qui 
rend compte a M le Chancelier de France de l'examen fait par son ordre de la traduction 
française de l 'Amor Pocnitens par M Le Roy abbe de Haute Fontaine II conclut qu'on 
ne doit pas donner le privilege pour la publication ' Dit geschrift figureert niet in de lijst, 
die H F van Hcusscn heeft gepubliceerd in zyn Batavia Sacra, II, 484 De vertaling van Le 
Roy schijnt dan ook nooit uitgegeven te zijn Ruth Clark, Germani Vuillart, 16, noot 1, 
zegt ervan 'On ignore cc que cette traduction est devenue ' b n j Tans, Pasquier Questiel, 
57, noot 1 zegt 'Cette traduction n'a jamais paru, queje sache ' 

^ 2 Ruth d'Ans aan Neercasstl. OS 01 1684, O B C 591, f 3986' ™ ' 
"^ OAA, II, 273, noot b op het eind 
484 Charles Maurice Le Tellier, zoon van de kanselier van Frankrijk Michel Le Tellier, werd 

geboren te I urijn in 1642 In 1671 werd hij aartsbisschop van Reims HÍJ is gestorven te 
Parijs op 22 februari 1710 J Michaud, lìwgniphie Utiiverseíle, XXIV, 358 ν 
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sin.483 Zoals reeds gezegd, was François de Harlay zeer vereerd met het 
geschenk. 

Spoedig kwamen ook uit Frankrijk de dankbetuigingen voor de 
present-exemplaren binnen, onder meer van Claude de Sainte-Mar-
thc,*'6 van Pierre Nicole4"7 en van Jacques Boileau,4** deken van Sens en 
broer van de dichter Nicolas Boileau-Desprcaux. Ook Pasquier Quesnel 
had eindelijk zijn present-exemplaar ontvangen. Hij was vol lof over het 
werk. Toch had hij op een enkel punt wat meer duidelijkheid gewenst. 
In hoofdstuk 16 van Boek II spreekt Neercassel namelijk over priesters 
die groot kwaad bedreven hebben tegen de deugd van zuiverheid. Hij 
haalt daar oude cañones aan, die uiterst strenge bepalingen tegen 
dergelijke priesters inhouden. Hij spreekt er zich echter niet over uit, of 
die cañones nog in volle strengheid zijn toe te passen. Quesnel wenste in 
deze zijn standpunt te kennen.484 Neercassel voelde zich wat opgelaten 
met die vraag van Quesnel. Hij reageerde dan ook pas op 3 augustus 
1684 op dat schrijven, zeggende dat hijzelf niet in staat was op die 
moeilijkheid een afdoend antwoord te geven; maar dat hij ze zou 
voorleggen aan Arnauld c.s., die toen toevallig in de Noordelijke 
Nederlanden waren. Bij een volgende gelegenheid zou hij Quesnel 
hun mening bekend maken.491 Een nader antwoord van Neercassel heb 
ik echter niet kunnen vinden. 

^ 3 Louis Thomassm, geboren 28 augustus 1619 te Aix-cn-Provence, oratonaan, was een 
van de geleerdste theologen van zijn tijd Hij kan beschouwd worden als een van de 
grondleggers van de histonsch-positievc dogmatiek Hij stierf op 24 december 1695 te 
Parijs. J Martin, Thomassm (1619-1695), Pierre Clair, Louis Thomassm btudc biographique 
et bibliographique 

486 Claude de Sainte-Marthe aan Neercassel, zonder datum, O B C 591, f. 3979' ™ v Claude 
de Sainte-Marthe werd geboren te Parijs in 1620 Na zijn priesterwijding stelde hij zich 
onder leiding van Antoine Singlm (1607-1664), Solitaire en biechtvader te Port-Royal-
des-Champs, welke post hij later zelf bekleedde Hij is gestorven in 1890 en begraven te 
Port-Royal E Jacques, Les armées d'exil, 128 

487 Nicole aan Neercassel, zonder datum, O B C 591, 4 bladzijden, niet genummerd, 
geclasseerd achter f. 3980 Deze brief moet gedateerd worden op de eerste dagen van 
januari 1684 In dit schrijven bracht Nicole Neercassel op de hoogte van zijn plan om, in 
overleg met de vrienden, een present-exemplaar van de Amor Poemlens aan de 
aartsbisschop van Parijs te doen aanbieden 

488 Jacques Boileau aan Neercassel, 12 01.1684, O B C 591, f 3995,-3996' Jacques Boileau 
was doctor van de Sorbonne en had nauwe relaties met vooraanstaande jansenisten. 
Hurler, Nomendator, IV, kol. 741-745 

m Quesnel aan Neercassel, 01 02 1684, O B C 591, f 40181-4020v, gedrukt, J Tans, Pasquier 
Quesnel, 56-61 

4 , 0 Over dat korte verblijf van Arnauld in de Noordelijke Nederlanden E Jacques, Les 
années d'exil, 338 

491 Neercassel aan Quesnel, 03 08 1684, O B C 610, gedrukt, J Tans, Pasquier Quesnel, 67 
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De apostolisch vicaris was altijd zeer uitbundig in zijn dankbetuigin
gen, wanneer men hem een dienst had bewezen. Guillaume Le Roy 
ontving de volgende ontboezeming voor zijn vertaling van de Amor 
Poenitens en voor de moeite die hij had gedaan ter vrijgeving van de 
present-exemplaren: 

'Aan u, hoogeerwaarde abt en zeer geliefde broeder, heeft het 
werk Amor Poenitens niet alleen een nieuwe geboorte te 
danken, schoner dan de eerste, doch ook de bevrijding uit 
gevangenschap. '492 

Ook Pierre Nicole ontving een hartelijke dankbetuiging voor zijn 
bemoeienissen inzake de verdeling van de present-exemplaren in 
Frankrijk.443 

Op 9 juli 1683 had Neercassel zijn agent in Rome, Du Vaucel, met 
vreugde doen weten, dat Bossuet gunstig over zijn werk geoordeeld had 
en dat het noch in Frankrijk, noch in de Nederlanden, noch in Duitsland 
op tegenstand stuitte. Daarom gaf hij nogmaals uiting aan zijn 
verwachting, dat het boek ook in Rome goed ontvangen zou worden.494 

Du Vaucel, wiens bnef die van Neercassel kruiste, zette in zijn schrijven 
van 24 juli 1683 echter een domper op dat optimisme. Vanuit Rome liet 
hij weten, dat de Summa Christiana van Bon de Merbes daar veroordeeld 
dreigde te worden, evenals de Specimina van Gilles Gabriclis, welke 
beide werken als te rigoristisch werden beschouwd. Hij hoopte, dat de 
Amor Poenitens van Neercassel, waar hij nog steeds op wachtte, het er 
beter af zou brengen.495 Een maand later wist Du Vaucel nog steeds niet, 
of het werk van Neercassel in Rome was aangekomen. Hij was zeer blij 
met de goede ontvangst, die het werk overal genoot. Daarom vond hij 
het zo jammer, dat de voor Rome bestemde exemplaren zo lang op zich 
lieten wachten. Van de andere kant had die vertraging, volgens hem, 
ook wel een goede zijde. Nu het werk overal zo geprezen werd, 
behoefde men niet meer zo bang te zijn voor ongunstige kritiek in 
Rome, zodra het daar beschikbaar was.496 

4 ,2 Neercassel aan Le Roy, 03 02 1684, PR 6137 (origineel): 'Quemadmodum novam 
nativitatem eamque prima nobihorem, tibi Abbas Reverendissime et frater Amantissime, 
debet Amor Poenitens ita te oportet ut colat tamquam e captivitate libcratnr-m ' 

493 Neercassel aan Nicole, 04 02 1684, O B C 610 en PR 2654* 
m Neercassel aan Du Vaucel, 09 07.1683, O B C 632 (origineel) 
495 Du Vaucel aan Neercassel, 24.07.1683, O B C 593, f. 4822M823". De Summa Clmstiana 

van Bon de Merbes werd uiteindelijk met veroordeeld, doch de Specimma van Gabnehs 
tot twee maal toe, eerst op 27 september 1679, en later op 2 september 1683 de verbeterde 
editie Hurter, Nomenclátor, IV, kol 616 ν 

4 9 6 Du Vaucel aan Neercassel, 21 08 1683, O B C 593, f 4824M825'. 
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Merkwaardig is, dat Du Vaucel op 5 februari 1684 liet weten, dat -
voor zover hij wist - de voor Rome bestemde exemplaren nog steeds 
niet aangekomen waren,4''7 terwijl Uuonvicini op 15 januari toch al had 
gemeld, dat hij ze, zij het zwaar gehavend door de regen, ontvangen 
had, en ze reeds aan het uitdelen was.49" Du Vaucel werd in diens brief 
wel niet genoemd bij degenen, aan wie hij een exemplaar zou 
overhandigen; maar het is moeilijk aan te nemen, dat hij de trouwe 
agent van Nccrcassel, met wie hij in nauw contact stond, onkundig had 
gelaten van de ontvangst der boeken. Of zou Du Vaucel zich misschien 
wat gepasseerd gevoeld hebben, omdat de uitdeling aan Buonvidni was 
toevertrouwd? Uit zijn schrijven blijkt dat overigens niet. Integendeel, 
hij drukte er zijn vreugde over uit, dat Le Roy de boeken in Panjs had 
weten vrij te krijgen. 

Niet alleen in het Frans, ook in het Nederlands werd het werk van 
Neercassel inmiddels vertaald. Johannes Roos,499 pastoor te Delft, had 
zich daarmee belast. Neercassel moedigde hem daarin aan en gaf hem 
nuttige wenken voor die onderneming: 

'U Ecrwacrdc zal aan zich gelieven te nemen de vrijheid van in 
't vertalen meer te letten op den rechten zin der spreuken wel 
uijt te drucken als wel den eijgendom der latijnsche woorden, 
gelijck de Fransche vertaelders ook gewoon zijn te doen.'500 

4 « 

Du Vaucel aan Neercassel, 05 02.1684, O B C 593, f. 4826,-4827,. 

Uuonvicini aan Neercassel, 15 01 1684, O B C 591. f. 3998' " \ 

Joannes Roos (1620-1703). gewezen remonstrant, die na zijn overgang tot de katholieke 

kerk (1643) intrad bij het Franse Oratorium en daarna belangrijke posten in de Hollandse 

Missie bekleedde In 1665 werd hij pastoor te Delft; daarna aartspriester van Delfland en 

lid van het Utrechtse Kapittel Hij correspondeerde met A Arnauld en stond onder diens 

invloed J Tans, Bossuet en Hollande, 105 
3 0 0 Neercassel aan Roos, 06 02 1684, O B C 610 
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DE TWEEDE EDITIE VAN DE AMOR POENITENS 

i. Voorbereidingen voor de tweede editie 

De verkoop van de Amor Poemtens verliep zo voorspoedig, dat het werk 
tegen half januan 1684 al uitverkocht was ̂ 1 Mede hierom begon 
Neercassel aan de voorbereiding van de tweede druk. Hij was van plan 
zijn tractaat grondig te herzien en aanmerkelijk uit te breiden om zijn 
leer over het sacrament der Biecht nog nader te preciseren en te staven. 
Het boek moest zo geredigeerd worden, dat geen zinnig mens er iets op 
aan te merken zou hebben Dit klemde temeer, daar tussen alle gunstige 
reacties door op 21 december 1683 te Mainz een geschrift was 
verschenen van een zekere Joannes Peresius,502 getiteld In Librum cui 
titulus Amor Poenttens . auctoreJoanne Castortensi ammadverswnum Decas 
pnma жз Neercassel meldde dit aan zijn vnend Casoni.504 De bisschop 
was van plan - dat schreef hij tenminste - het geschrift van Peresius 
maar te negeren, daar hij in de tweede editie van zijn werk al diens 
aantijgingen wel zou ontzenuwen Toch was hij er blijkbaar met gerust 
op, want diezelfde dag nog vroeg hij aan Amauld, wat die van het 
bewuste werkje dacht, of hij er op moest reageren, en - zo ja - Ьос.405 

En met gelijke post vroeg hij Ruth d'Ans goed te noteren, wat Arnauld 
op het geschrift had aan te merken en wat er, naar diens mening, tegen 
in gebracht kon worden ä06 

Amauld achtte de opwerpingen van het geschrift van Peresius zó 
armzalig en beneden alle peil, hij maakte zich zó kwaad over de 
onbeschaamde manier van schrijven van de auteur, dat Ruth d'Ans de 
voorlezing ervan maar gestaakt had Als Neercassel er toch nog iets in 
zou vinden, wat hij de moeite van een reactie waard achtte, dan zou 
Emest daar wel met Arnauld over spreken en hem nader berichten.507 

Ten einde de tweede editie zo veilig mogelijk te stellen verzocht de 

501 Neercassel aan Arnauld, 14 01 1684, O B C 610 en PR 2654+, gedrukt, OAA, 11, 382 De 
mij ten dienste staande bronnen bevatten geen gegevens aangaande de omvang van de 
oplagen der beide edities 

^02 Volgens J G Jochers, Allgemeines Gelehrten-Lexuon, 5 Ergänzungsband, kol 1888, is 
Joannes Peresius cen jezuïet te Mainz 

*" Dit werk 111-12° omvat 75 bladzijden 
** Neercassel aan Casoni, 14 01 1684, O B C 598 
31,3 Neercassel aan Arnauld, 14 01 1684, O B C 610, gedrukt, OAA, II, 382 
506 Neercassel aan Ruth d'Ans, 14 01 1684, О Б С 610 
3,17 Ruth d'Ans aan Neercassel, 23 01 1684, O B C 591, f 4003^K)04\ gedrukt, OAA, II, 383 
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bisschop én Amauld én Ruth d'Ans én Nicole hem bovendien nog mee 
te delen, wat er in het algemeen ter versterking van de argumentatie in 
de Amor Poenitens nog kon worden aangedragen.508 Amauld was van 
mening, dat er in een nieuwe editie niets veranderd behoefte te worden, 
hoogstens enkele zaken van typografische aard, daar er volgens hem 
niets gepubliceerd was, wat daartoe noopte. Bovendien zouden de 
tegenstanders iedere verandering kunnen aangrijpen als een bevestiging 
van hun kritiek.509 

Op 9 maart deelde Neercassel Guillaume Le Roy mee, dat de druk 
van de tweede editie spoedig van start zou gaan.510 De volgende dag 
berichtte hij Amauld, dat hij belangrijke toevoegingen klaar had, die hij 
te zijner tijd graag aan Ruth d'Ans en Gerberon ter beoordeling zou 
voorleggen, en vervolgens aan Amauld zelf.511 

Na het requisitoir van Joannes Peresius waren er ook in het begin van 
het jaar 1684 enkele ongunstige reacties tegen de Amor Poenitens 
verschenen. In de Nederlanden was een anoniem werkje uitgekomen, 
dat niet alleen objecties van leerstellige aard tegen het werk inbracht, 
doch ook bezwaar maakte tegen bepaalde scherpe uitdrukkingen. ̂ 1" 
Verder had een augustijn, François Basscry,3'3 geestverwant van zijn in 
Rome verblijvende ordegenoot Michael van Hecke, zich tegen het werk 
gekant.3'4 Bovendien hadden Van Hecke en Wijnants O.P. in Rome 
reeds een aantal stellingen uit het werk gedistilleerd en aan het H. Officie 
ter veroordeling voorgelegd.515 Van Hecke was overigens zeer te 
spreken over Boek I van de Amor Poenitens, dat over de volmaakte liefde 
tot God handelt. Tegen Bock II echter, dat over de praktijk van het 
biechthoren gaat, had hij grote bezwaren. Hij achtte de daarin verde
digde praktijk te streng en alleen maar geschikt om de mensen 

508 Neercassel aan Ruth d'Ans, 14 Ol 1684, O B C 610. 
509 Ruth d'Ans aan Neercassel, 23 01.1684, O B C 591, vgl. noot 507. 
51,1 Neercassel aan Le Roy, 09 03.1684, O B C 610 
511 Neercassel aan Amauld, 10 03 1684, O B C 610 en PR 2654* 
512 Neercassel aan kard Casanate, 24 03 1684, O B C 598 
' " François Bassery O S A , confrater en vriend van Michael van Песке О.S A. 

(L Ceysscns O F M , Sources (Ì6S0-Ì682), xxix) Basscry was prefect van de Hollandse 
Missie der augustijnen vanaf 1684 tot aan zijn dood in 1689. N Teeuwen, 'Het 
obituanum van het Augustijnen-klooster te Brussel', 281 

514 Neercassel aan Casoni, 24 03 1684, O B C 598. 
3 , 3 Wij weten dit uit een schrijven van 11 april 1684 van een onbekende aan een onbekende 

te Brussel, dat te vinden is in O B C 591, zonder folionummer, ingevoegd achter f. 4039. 
Vgl. Du Vaucel aan Ruth d'Ans, 17 06.1684, AAM, Jans. 10 'Le ρ Van Hek et le p. 

Winand ont dénoncé le livre '; en de brief van Neercassel aan Quesncl van 03 08 1684, 
O B C 610, gedrukt, J Tans, Pasquier Quesncl, 167, waar de vijandschap van pater 
Wijnants tegenover Neercassel wordt verklaard 
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scrupuleus te maken en onrust in de Kerk te zaaien. Die augustijn Van 

Hecke ging door voor een Onstuimig en heftig' man. 3 1 6 O m tijd te 

winnen en o m te voorkomen, dat hij al te hard van stapel zou lopen had 

Casoni, de invloedrijke medewerker van paus Innocentius XI, hem 

verzocht zijn bezwaren op schrift te stellen. Casoni zou dan wel zorgen, 

dat Necrcassel ze in handen kreeg en er op zou antwoorden. 3 1 7 

Volgens Du Vaucel, Neercassels toegewijde agent te Rome, was het 

echter te verwachten, dat ook andere regulieren tegen het werk zouden 

ageren, vooral tegen Boek II, dat een praktijk voorstond die volkomen 

inging tegen de in Rome gebruikelijke. Ja, het was volgens hem zelfs 

met uitgesloten, dat ook welgezinde mensen Necrcassel zouden verwij

ten onbereikbare idealen na te streven. En als men dan zag wat er zoal op 

de Index van de verboden boeken geplaatst werd, dan was het werk van 

Necrcassel waarschijnlijk ook met veilig. Du Vaucel vreesde vooral de 

dominicaan Raimundo Capizucchi.''1H Deze invloedrijke curie-kardinaal, 

een bekend theoloog, had onder meer een omvangrijk werk geschreven, 

getiteld Quaestiones theologicae selectae (1684), waarin hij, onder andere, 

bepaalde kwesties betreffende het sacrament van de Biecht behandelde 

op een manier die lijnrecht stond tegenover de opvattingen van 

Neercasscl.319 

In die omstandigheden is het te begrijpen, dat Necrcassel zich 

beijverde de autoriteiten te Rome op de hoogte te stellen van de vele 

veranderingen en verzachtingen, die hij in de tweede editie van zijn werk 

wilde aanbrengen en die verderop uitvoerig ter sprake komen. O p die 

manier hoopte hij zowel de tegenstanders tot zwijgen te brengen c.q. 

tegemoet te komen, als verdedigers te winnen. Naast het onschatbare 

werk van zijn agent Du Vaucel, had de apostolisch vicaris vooral zijn 

hoop gesteld op de hulp en de bescherming van Lorenzo Casoni, op de 

hem zeer goed gezinde kardinaal Girolamo Casanatc en op Andrea 

Buonvicini, de rector van het College der Propaganda, door wier 

toedoen hij andere Romeinse autoriteiten hoopte te winnen. 

Hij deelde kardinaal Casanatc mee, dat in de Zuidelijke Nederlanden 

5 1 6 Volgens de uitgevers van OAA, II, 414, noot b, karakteriseerde Casoni in een brief van 
30 januari 1684 aan Neercassel (niet aanwezig in OBC) Van Hecke aldus, 'vehementi et 
acri natura' 

5 , 7 Du Vaucel aan Arnauld, 29.04 1684, gedrukt ΟΛΑ, II, 414-416 
3 1 8 Raimundo Capizucchi O Ρ , geboren 1616, gestorven 22 april 1691 In 1640 trad hij inbij 

de dominicanen Van 1650-1654 was hij secretaris van de Index, van 1654-1663 en van 
1673-1681 magister Sacri Palam Paus Innocentius XI verleende hem m 1681 de 
waardigheid van kardinaal Capizucchi was de jansenisten zeer vijandig gezind 
J Quétif-Echard, Smptores Ordmu Praeduatorum, II, 729-730, DBI, 18, 573-575 

519 Du Vaucel aan Arnauld, 29 (И 1684, OAA, II, 414-116 
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het bericht werd verspreid, dat zijn tegenstanders naar een veroordeling 
van zijn werk streefden Ncercassel voegde eraan toe, dat hijzelf niet zo 
onder de indruk van die geruchten was, maar dat hij het toch verstandig 
vond zijn Amor Poemtens in de bescherming van de kardinaal aan te 
bevelen Immers indien zijn werk, dat vooral in het eerste deel zozeer de 
nadruk legt op de alles overtrcfFcnde liefde tot God, veroordeeld werd, 
zou dat zijn Missie-gebied grote schade toebrengen De geloofsgenoten 
zouden in hun geloof gaan wankelen, en de lutheranen en calvinisten 
zouden er weer aanleiding in vmden de Roomse Kerk te verwijten, dat 
zij het voornaamste gebod, de liefde tot God, had afgeschaft Die laster 
nu had hij m zijn Eerste Boek juist zo omstandig weerlegd s20 

Aan Casoni schreef Neercassel een bnef van vrijwel dezelfde 
strekking en met hetzelfde doel zijn werk in Rome veilig te stellen door 
het invloedrijke verdedigers te bezorgen ^21 

Beide bneven verzond de bisschop aan Buonvicini met het verzoek 
ze na lezing aan de geadresseerden door te geven ^22 Op die manier wist 
ook de rector van het Collegium Urbanum, hoe hij Neercassel kon 
helpen 

Wegens zijn notoire jansenistische sympathieën had Du Vaucel in 
Rome uiteraard met overal toegang Bovendien had hij geen erkende 
status Hij beschouwde zichzelf als een echte 'geheim agent' en als 
iemand die 'incognito' diende te blijven 523 Daarom achtte Neercassel 
het nodig ook naar andere pleitbezorgers in Rome uit te zien die wellicht 
een grotere actieradius hadden De reeds genoemde Andrea Buonvicini 
was zo iemand Deze rector van het College der Propaganda had veel 
contact met de autoriteiten die direct betrokken waren bij het toezicht op 
Neercassels Missie-gebied Met Casoni en paus Innoccntius XI zelf 
behoorde hij tot de Romemse groep die de strenge moraal was 
toegedaan Voor het geval ook Buonvicini verhinderd was of beperkt in 
zijn mogelijkheden, wilde Ncercassel tevens anderen inschakelen Zo 
schreef hij aan Buonvicini 

'Er is in Rome een zeer vroom man, een bekende van Casoni, 
die onze zaken wellicht zou kunnen behartigen, als u verhin
derd is of als men u belet mijn zaken te behartigen '̂ 24 

520 Neercassel aan kard Casanate, 12 05 1684 O B C 598 
321 Neercassel aan Casoni ASV, FC 24 f Ш ' - Ш ' (ongined) ook in O B C 598 (copie) 
3 2 2 Ncercassel aan Buonvicini 12 05 1684 O B C Í98 
323 Du Vaucel aan Codde 08 12 1691 O B C 651, f 118'-121' 

bst in Urbe vir magnae pietatis Illustrissimo Casono notas is forte nostra curare posset 
negotia dum tu Domine Perillustris aut impedins aut etiam prohibens nostns negotns 
intLiidere Ncercassel aan Buonvicini 19 05 1684 O B C 598 
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Het was niet met zekerheid vast te stellen, wie hier bedoeld wordt. Ik 
veronderstel Louis Maille,525 gewezen docent aan het seminarie te Aix-
en-Provence en naaste medewerker van kardinaal Grimaldi; waarschijn
lijk de man over wie Du Vaucel enige weken tevoren aan Neercasscl had 
geschreven: 

'Nous avons cru Ie (d.w.z. een exemplaar van de Amor 
Poemtens) devoir prêter aussitôt à un bon Ecclésiastique de M. 
le Cardinal Grimaldi, venu depuis peu en cette ville, qui est 
habile et très zélé pour la bonne morale. J'ai su aujourd'hui que 
cet Ecclésiastique l'a lu avec une extrême satisfaction.'"126 

en over wie Neercasscl op zijn beurt aan Ernest Ruth d'Ans in het Latijn 
schreef: 

'Er is op het ogenblik in Rome iemand (in margine: M. Maille) 
van zijn huisgenoten (ni. van kardinaal Grimaldi), die de 
gezonde leer zeer is toegedaan. Deze beveelt de Amor 
Poenitens overal aan en verdedigt het werk tegen degenen die 
het aanvallen.'327 

Hoe het ook zij, van Louis Maille horen we in het vervolg overigens niet 
veel meer. Des te meer echter van een andere 'familiaris' van kardinaal 
Grimaldi, namelijk Jean François Genet,528 de broer van de bisschop van 
Vaison, François Genet. Du Vaucel had hem een exemplaar van de Amor 
Poenitens ter lezing gegeven, omdat de man bekend stond als een 
bekwaam theoloog van onbesproken gedrag. Hij was afkomstig uit 
Avignon en viel derhalve onder de rechtsmacht van de pauselijke staat 
en niet onder die van Frankrijk. Daarom behoefde hij de Franse curie
kardinaal d'Estrécs529 niet naar de ogen te zien, noch diens broer 

325 Louis Maille (of Magie), geboren te Bngnoles in 1657, gestorven te Parijs in 1738 Hij 
was professor aan het seminarie te Aix-en-Provence Later ging hij naar Rome, waar hij 
fungeerde als theologisch adviseur van kardinaal Howard (Norfolk) en vervolgens als 
professor aan het College Sapientia Hij volgde Du Vaucel op als zaakgelastigde van 
Petrus Codde In 1710 werd hij, op beschuldiging van jansenisme, in de Engelenburcht 
te Rome gevangen gezet tot 1715 Daarna keerde hij weer naar Frankrijk terug. 
E Jacques, Les années d'exil, 422, noot 36, en J. Tans, Pasquier Quesnel, 204, noot 2 

526 Du Vaucel aan Neercasscl, 22.04 1684, PR 2655. 
527 'Est nunc in Urbe unus ex eius famiharibus sanction disciplinae addictissimus Is passim 

Amorem Poenitcntem commendar et contra mímicos assent ' Neercasscl aan Ruth 
d'Ans, 18 05 1684, О В С 610 
Jean ΡΓ3ηςοΐ5 Genet, de broer van de bisschop van Vaison, François Genet, werd 
beschouwd als jansenist Als er in 1687 sprake is van zijn benoeming tot bisschop van 
Carpentras, weet Lodcwijk XIV dat te verhinderen. Hij is gestorven in 1716. E. Jacques, 
Les années d'exil, 358 

^ Kardinaal César d'Estrées was aanvankelijk een groot bewonderaar van Antoine 
Arnauld Onder invloed van Harlay, de aartsbisschop van Parijs en terwille van 
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François Annibal d'Estrces, de Franse gezant te Rome, en was hij vrijer 
in zijn bewegingen. Deze Jean Genet was de ideeën van de Amor 
Poenitens zeer toegedaan, daar hij ze volkomen in overeenstemming 
achtte met die van de H. Carolus Borromcus en die van de hoogbe
jaarde kardinaal Jerome Grimaldi. Hij stond in nauwe relatie met 
Casoni, aan wie hij zijn grote waardering voor het werk van Neercassel 
had geuit. Dit was voor Casoni aanleiding geweest om de bij het H. 
Officie in onderzoek zijnde eerste editie van de Amor Poenitens des te 
krachtiger te verdedigen en bij de paus in een gunstig dagUcht te stellen. 
De paus op zijn beurt had beloofd te verhinderen, dat men iets tegen het 
werk zou ondernemen. Ook enkele kardinalen en consultoren van het 
H. Officie waren door Casoni benaderd ten gunste van de Amor 
Poenitens. 

Du Vaucel was dan ook van mening, dat de zaak er goed voor 
stond.'30 Toch raadde hij Neercassel aan voor alle zekerheid nog 
verzoeken tot aanbeveling van zijn werk te richten tot de kardinalen 
Azzolini, Altieri, prefect van de Propaganda Fide, en wederom aan 
Casanate, alle drie lid van de speciale commissie van kardinalen voor de 
aangelegenheden van het Noord-Nederlandse Missie-gebied.531 

In al die brieven beijverde Neercassel zich de autoriteiten in Rome op 
de hoogte te stellen van de vele veranderingen en verzachtingen, die hij 
in de tweede editie van zijn werk al had aangebracht. In de lente van het 
jaar 1684 lichtte hij een aantal vrienden en enkele autoriteiten daarover 
nader in.332 

Lodewyk XIV had hij zich later ontpopt als zijn tegenstander E Jacques, Les années 
d'exil, 18, noot 38, en 254, noot 39 

™ Du Vaucel aan Neercassel, 03 (16 1684, O BC 593, f 483()'-4831'. 
3 ' De andere leden van die commissie waren de kardinalen Ottobom, Colonna en Norfolk 

(Howard) E Jacques, Les années d'exil, 386 
332 Neercassel aan Lc Roy, 09.03 1684, O B C 610 'Quod capita libri in artículos secanda et 

articuhs singulis sua summaria duxens praefigenda, probo magnopcre, atque imitaborin 
altera edmone qua Ine brevi inchoatur ' - 'Ik ga graag akkoord met uw plan om de 
hoofdstukken van het boek onder te verdelen in artikelen en ieder artikel te laten 
voorafgaan door een korte inhoud Ik zal dat zelf toepassen in de tweede editie, waaraan 
wc hier binnenkort gaan beginnen ' Neercassel aan Arnauld, 10 03 1684, O B C 610 "J'ai 
fait des additions considérables au livre de l 'Amour Penitent ' Neercassel aan kard. 
Casanate, 24 03 1684, O B C 598· 'Aliquot etiam capitibus auxi secundan! editioncm, et 
pnonbus capitibus non pauca inserm quae libro lucem et ventatem addent ' - 'Ook heb 
ik de tweede editie met enkele hoofdstukken uitgebreid, en heb ik aan de bestaande 
hoofdstukken heel wat toegevoegd, dat de duidelijkheid en de overtuigingskracht van 
het werk ten goede komt ' Neercassel aan Casoni, 24 03 1684, O B C 598 'Libruin de 
Amore Pocnitente auctiorem et correctiorem brevi in lucem dabo Prima edmo avide 
distracta est ' — 'Ik zal het boek over de Berouwvolle Liefde binnenkort m een meer 
uitgebreide en verbeterde vorm uitgeven De eerste editie is gretig afgenomen 
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Juist in die tijd, op 13 maart 1684, stierf Guillaume Le Roy, de abt van 
Haute Fontaine, die de Amor Poenitens in het Frans vertaald had. 
Neercasscl verzocht Germain Vuillart, de secretaris van de overledene, 
de zorg voor het manuscript van die vertaling op zich te nemen, doch 
met de uitgave ervan te wachten tot de toevoegingen en wijzigingen van 
de tweede editie erin waren opgenomen.533 

Die tweede editie was niet alleen nodig, omdat de eerste vrijwel 
uitverkocht was, maar ook - en nog meer - omdat Necrcassel onder de 
druk van toenemende kritiek en tegenstand zich gedwongen voelde zijn 
opvattingen nader toe te lichten en al te scherpe uitdrukkingen wat af te 
zwakken. De bisschop zocht daarbij, zoals ook bij de uiteindelijke 
vormgeving van de eerste editie, de medewerking van Du Vaucel en 
diens vrienden in Rome334 en van Amauld en diens medewerkers in 
Brussel. En naar gelang hij met de redactie van de tweede editie 
vorderde, zond hij hun gedeelten van het werk toe. Over het algemeen 
deed Du Vaucel, in overleg met zijn vrienden, de suggesties ter 
wijziging of aanvulling van de door Neercasscl voorgestelde veranderin
gen en legde de bisschop die weer aan Amauld voor alvorens ze 
definitief in zijn tweede editie te verwerken. 

In april 1684 had Neercasscl zijn zaakgelastigde in Rome uitvoerig 
ingelicht over de, zijns inziens, aan te brengen wijzigingen ten einde via 
hem Casoni ervan op de hoogte te stellen.535 In zijn meergemelde brief 
aan Casanate336 somde Necrcassel de toevoegingen en verbeteringen op, 
die hij toen reeds in de op stapel staande tweede editie had aangebracht. 
Hij had het werk met twaalf hoofdstukken uitgebreid, zeven in het 
Eerste Boek en vijf in het Tweede. Bovendien had hij aan een aantal 
reeds bestaande hoofdstukken een of meer paragrafen toegevoegd. 

533 Necrcassel aan G Willacrt, 13 04 1684, O B C 610, PR 2654". Die Franse vertaling van Le 
Roy is nooit verschenen. Vgl hoofdstuk III, noot 481 

'M Dat waren vooral de reeds genoemde Jean François Genet (noot 528). Antoine Charlas 
(1634-1698), in de correspondentie van Du Vaucel Don Giuseppe genoemd. Deze was 
naaste medewerker van François de Caulet, bisschop van Pamiers, in welke stad hij 
president van het seminarie was. O m te ontkomen aan de maatregelen, die Lodewijk 
XIV tegen de geestelijkheid van Pamiers nam wegens de houding van Caulct in de 
regaheen-kwestic, weck hij uit naar Rome (E Jacques, Les années d'exil, 421-422) Verder 
nog Henri Disncmatin Dorat (1638-1701), in de correspondentie van Du Vaucel le Prieur 
de Saint-Just genoemd Hij was aartspriester van Ax, bij Foix, en werd in 1678 door 
Caulet als diens procurator naar Rome gezonden (E. Jacques, Les années d'exil, 422) 
Tenslotte is nog te noemen Louis Maille (noot 525) 

555 Dit blijkt uit een brief van Du Vaucel aan Necrcassel van 22 04 1684, O B C 593, f. 
4828M829k De dcsbctrefTcndc brief van Necrcassel aan Du Vaucel heb ik niet kunnen 
vinden 
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De aanvullingen op het Eerste Boek hadden vooral ten doel de leer 
van het contritiomsme - de noodzaak van volmaakte liefde tot God voor 
zondenvergeving - nog sterker dan in de eerste editie te funderen op 
uitspraken van theologen of kerkelijke autoriteiten. Zo citeerde hij in het 
geheel nieuwe hoofdstuk 27 van Boek I de catechismussen die in het 
begin van de Reformatie door diverse Duitse bisschoppen waren 
uitgegeven en die alle het contritionisme verkondigden; en beriep hij 
zich op vooraanstaande theologen uit de zestiende eeuw, zoals Joannes 
Eck537 Joannes Cropper338 en Alfonsus de Castro O.F.M.3 3 9 Van de 
andere kant voegde hij aan hoofdstuk 14 drie paragrafen toe om aan te 
tonen, dat de vrees voor straf nuttig is voor hen die nog niet tot inkeer 
zijn gekomen, en laste hij een heel hoofdstuk (18) in om te bewijzen, dat 
de vrees voor de hel niet slecht is, zoals Luther beweerde, alhoewel het 
verkeerd is ze geheel van de liefde tot God gescheiden te houden. Ook 
wijdde hij een nieuw hoofdstuk (30) aan de opvatting van Thomas van 
Aquino inzake de kwestie, hoe de betekenis van de absolutie te njmen is 
met de rechtvaardiging door de contritio.540 

De aanvullingen op het Tweede Boek hadden voornamelijk betrek
king op de praktijk van de zondenvergeving, speciaal op het uitstel van 
absolutie en op de voorwaarden die de H. Carolus Borromcus aan de 
penitenten stelde alvorens hen tot de absolutie toe te laten. Tevens had 
de auteur in een nieuw hoofdstuk 19 ter verdediging van de praktijk der 
absolutie-verdaging nog argumenten aangedragen, ontleend aan Frede-

5 1 6 Neercassel aan kard. Casanate, 12 05 1684, O B C 598. 
3 3 7 Joannes Eck, eigenlijk Joannes Maier, doch Eckius genoemd naar de plaats Egg 

(Zwaben), waar hij op 13 november 1486 geboren werd In 1510 werd hij tot priester 
gewijd Hij was professor in de H Schrift aan de universiteit van Ingolstadt, en staat 
bekend als tegenstander van Luther Eck heeft veel belangrijke theologische studies 
gepubliceerd Hij is gestorven te Ingolstadt op 10 februari 1543 LTK, III, kol 642-644. 

, щ Joannes Groppcr is geboren te Soest (Westfalen) op 24 februari 1503 Ну was theoloog 
en jurist Door zijn toedoen bleef Keulen voor de katholieke kerk behouden Hij is 
gestorven te Rome op 13 maart 1559 LTK, IV, kol 1241-1242 

3 Alfons de Castro werd geboren in 1495 te Zamora (Spanje) Op 15-jarige leeftijd werd 
hij franciscaan Hij doceerde dertig jaar lang theologie in het klooster van zijn Orde te 
Salamanca en gold als een van de welsprekendste kanselredenaars van zijn tijd. Hij was 
biechtvader van Karel V In 1557 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Compostella, 
doch nog vóór de bisschopswijding stierf hij te Brussel op 3 februari 1558. Zijn meest 
bekende werk is Adversus onmes haereses, ¡ibn XIV Didymus Beaufort O F M , 'Alfonsus 
de Gastro als bron voor Hugo de Groots 'Mare Liberum", 205-218 Volgens deze auteur 
heeft Hugo de Groot in zijn \iare Liberum (1609) Alfons de Castro's De pûlestate legis 
poenahs (1550) als bron gebruikt 

Wat de aanvullingen op het Eerste Boek betreft, kunnen we recapitulerend zeggen, dat 
de hoofdstukken 17, 18, 26, 27, 30, 33 en 34 van de tweede editie geheel nieuw zijn, en dat 
de hoofdstukken 14 en 23 zijn aangevuld 
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neus Borromeus (1564-1631), oomzegger van de H Carolus, aan Luis 
de Granada (1504-1588), Hugo Menardus (1585-1644), Deras Petau 
(1583-1652) en aan Maldonatus (1534-1583), om nog te zwijgen van de 
vele uitspraken van kerkvaders en pausen En in een ander geheel nieuw 
hoofdstuk (15) had hij uiteengezet, dat in de oude Kerk de voldoening 
voorafging aan de sacramentele absolutie, hetgeen zou kunnen wijzen 
op een gevestigde praktijk van uitstel van absolutie 541 

Volgens enkele zeer bekwame theologen die hij de nieuwe tekst ter 
lezing had gegeven,542 zo schreef Nccrcasscl aan Du Vaucel, was het 
werk nu njkcr van inhoud, sterker in zijn argumenten, aangenamer te 
lezen en tegen iedere objectie bestand ^3 Du Vaucel had kort tevoren 
betoogd, dat Neercassel niet de indruk moest wekken bevreesd te zijn 
voor het decreet van Alexander VII,544 dat de contntionistcn en de 
attntiomsten verbood elkander te verketteren, en dat hij daarom niet 
meer verzachtingen moest aanbrengen dan hij reeds gedaan had ^3 Om 
hem op dat punt gerust te stellen deelde Neercassel hem mee 

'De enkele verzachtingen, die ik nog heb aangebracht, heb ik 
zo gematigd, dat de waarheid er niet door tekort wordt gedaan 
doch eerder versterkt wordt '^6 

Met dat al was de tweede editie nu zover voorbereid, dat zij ter perse 
kon worden gelegd Na aandachtige lezing van het manuscript hadden 
Gerbcron en Van Blockhoven Neercassel het groene licht gegeven ^7 

De weduwe Schippers zou het werk zo spoedig mogelijk drukken En 
Moedersohn zou ook voor die tweede editie toezicht houden op het hele 
dmkproccs. Wegens de vele toevoegingen was het zulk een omvangrijk 
werk geworden, dat het in twee delen zou worden uitgegeven. 

W1 In het Tweede Doek van de tweede editie zijn de hoofdstukken 5, 6, 15, 19 en 20 geheel 
nieuw, en de hoofdstukken 17 en 21 sterk uitgebreid 

542 Met die bekwame theologen zijn ongetwijfeld bedoeld Gerberon en Theodorus van 
Blockhoven Neercassel aan Moedersohn 14 05 1684, O B C 610 en PR 2654* ' aes-
timo librum auctum proelo maturum esse Ita etiam censeur Gerberonius et Eruditissi-
mus Blockhovius, qui dihgenter librum auctum semel atque iterum legerunt et 
solemmter approbarunt - ' ik ben van mening dat de vermeerderde tekst nu 
gedrukt kan worden Ook Gerberon en Blockhoven zijn die mening toegedaan, nadat zij 
de vermeerderde tekst enige malen aandachtig hebben gelezen en er volmondig hun 
goedkeuring aan gegeven hebben ' 

543 Neercassel aan Du Vaucel, 19 OS 1684, O B C 632, PR 2654+ 

*' Vgl hoofdstuk I, noot 98 
" " Du Vaucel aan Neercassel, 22 04 1684, O B C 593. f 4828,-48291 

:,4A 'Quae nonnihil emollivi, ita temperavi ut ventati nihil disccsserit, sed potius novum 
robur accessent ' Neercassel aan Du Vaucel, 19 05 1684, O B C 598, ook O B C 632 
(origineel) 

^ 7 Neercassel aan Moedersohn, 14 05 1684, O B C 610 PR 2654' (vgl noot 542) 

148 



GEDWONGEN UITSTEL 

2 Gedwongen uitstel van de tweede editie 

Het was Ncercassel echter met gegeven de her-uitgave van zijn Amor 
Poenitem zonder hindernissen het licht te doen zien En evenals bij de 
eerste editie werd hij ook nu weer geconfronteerd met allerlei moeilijk
heden, bezwaren, onzekerheden en vertragingen, die een doorsnee-mens 
alle moed ontnomen zouden hebben Uit de mij ter beschikking staande 
bronnen blijkt echter niets van enige ontmoediging of wrevel bij 
Neercassel, en dat ondanks de vele zorgen die zijn uitgestrekt Missie
gebied hem toch al verschafte Dit mag bewondering wekken voor zijn 
uithoudingsvermogen en gemoedsrust. 

Het begon aanstonds al met een zware morele druk van bevriende 
zijde vanuit Rome. Op aanraden van kardinaal Casanate drong 
Buonvicim er bij Neercassel sterk op aan met de uitgave van de tweede 
editie te wachten tot het H. Officie een uitspraak had gedaan over de 
eerste, die het in onderzoek had. Als de bisschop wist wat die 
Congregatie op het werk aan te merken had, kon hij de tweede editie in 
overeenstemming brengen met haar wensen.548 Ook Casoni raadde 
Neercassel dringend aan de tweede uitgave uit te stellen tot er vaststond, 
wat in het werk nadere verklaring behoefde of wat er gemitigeerd moest 
worden ^49 Hij vreesde namelijk, dat het verschijnen van een tweede 
editie, terwijl de eerste nog in onderzoek was, een slechte indruk zou 
maken. En dat zou des te meer te betreuren zijn nu de zaak er, volgens 
hem, zo goed voor stond. De paus had zich namelijk door Casoni 
uitvoerig laten voorlichten en was volkomen gunstig gestemd. De 
augustijn Van Hecke, die, ondanks zijn afspraak met Casoni,550 er van af 
had gezien zijn objecties tegen het Tweede Boek op schrift te stellen, 
kreeg nu opdracht zich niet meer met de zaak te bemoeien. De 
dominicaan Wijnants legde zijn bezwaren tegen het gehele werk 
schriftelijk aan zijn medebroeder kardinaal Howard voor Doch de 
theologisch adviseur van die kardinaal, Raimond Mailhat,351 eveneens 
een dominicaan, had aan Du Vaucel gezegd, dat die bezwaren overdre-

Buonvicini aan Neercassel, 03 06 1684, O B C 591, f 4071' ' " v 

Casoni aan Neercassel, 10 06 1684, O B C 591, f 4077' a v 

Du Vaucel aan Amauld, 29 04 1684, gedrukt, OAA, 11, 414-416 
Raimond Mailhat O P , geboren te Pamicrs in 1611 In 1634 trad hij in bij de 
dominicanen Sinds 1680 stond hl) wegens zijn gestrengheid van leer en zeden, zeer m de 
gunst van Innocemius XI, op wie hij veel invloed had Hij is gestorven in 1683 te Rome 
В Neveu, Pontcháteau, 103-104, Quctif-Echard Smptores Orditus Praedtcatorum, II, 735 
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ven, uiterst zwak gefundeerd en zeer tendentieus waren 552 Bovendien 
had Wijnants zich danig gecompromitteerd door illegale praktijken Zo 
had hij in het kader van de controverse over het patronaatsrecht, dat 
enkele katholieke edelen voor zich opeisten tegen de rechten van 
Necrcassel in, bewerkt dat zijn ordegenoot pater Saly O Ρ ""̂  ten 
geneve van Fions Bam5S4 de parochie Rijswijk kreeg toegewezen als 
pastoor De secretaris van de Propaganda, Odoardo Cibo, broer van 
kardinaal Aldcrano Cibo, had dit bewerkstelligd met een door bedrog 
verkregen machtiging. Zowel Wijnants als Cibo werden hiervoor op de 
vingers getikt :':'"' Wijnants geloofwaardigheid had daardoor in Rome 
een flinke deuk gekregen 

De verdedigers van de Amor Poemtens in Rome hadden dan ook 
goede hoop, dat alle misbaar en kritiek het werk uiteindelijk meer in de 
belangstelling zouden brengen en tot zijn recht zouden doen komen Zij 
achtten het zelfs niet uitgesloten, dat al dat gerucht de paus er tenslotte 
toe zou brengen de in het werk vervatte leer, waar hij persoonlijk 
volkomen achter stond, door zijn gezag te dekken, vooral op het punt 
van weigering en uitstel van absolutie En het was volgens hen van het 
grootste belang, dat Necrcassel deze gunstige ontwikkeling niet ver
stoorde door een te vroegtijdige her-uitgave, waardoor hij de rechters 
van het H. Officie tegen de haren zou strijken 

De bisschop was daarentegen van mening, dat zo'n her-uitgave met 
haar aanvullingen, nadere toelichtingen en verzachtingen diezelfde 
rechters juist gunstig kon stemmen, en Arnauld was het daarmee eens 
Daar Necrcassel echter m geen geval zijn invloedrijke vriend Casoni 
wilde ontstemmen, hield hij zich aan diens raad en maakte hij van dat 
uitstel gebruik om zijn werk nog verder te verbeteren en veilig te stellen 
In verband daarmee had hij dringend behoefte aan overleg met Amauld 
en nodigde hij zijn Franse vriend uit weer eens naar de Noordelijke 
Nederlanden te komen.356 Arnauld ging op 5 juli 1684 op die 

^ 2 Du Vauccl aan Necrcassel 10 06 1684 PR 265S Uit een latere brief van Du Vaucel aan 

Ruth d'Ans van 17 06 1684 (AAM, Jans 10) blijkt die theologische adwseur van 

kardinaal Howard een 'pere Mailhat' te zijn Ik veronderstel, dat daarmee bedoeld is de 

dominicaan Raimond Mailhat (noot 551) tenzij men met een foutieve schrijfwijze Louis 

Maille (noot 525) op het oog heeft gehad die in elk geval theologisch adviseur van 

kardinaal Howard was 

"λ R R Post, Romuiise Bronnen, deel 2, 759 
i :>4 Volgens A J A Flamant, Adelsbcvcstiging van Florentius Barn', 253 is Floris Bam 

geboren op 8 maart 1647 

" ' Du Vaucel aan Necrcassel, 24 06 1684, OBC 593, f 4834'-4835r, PR 2655 

"<' Necrcassel aan Arnauld, 22 06 1684, O B C 610, PR 2654+ 

150 



GEDWONGEN UITSTEL 

uitnodiging in en nam met Ruth d'Ans zijn intrek in het buitengoed 
'Torenvliet' van Hugo Franascus van Hcusscn ^7 Hij bleef er tot half 
augustus 

Eveneens ter versterking van de tweede editie had Ruth d'Ans, met 
instemming van Necrcasscl, zich beijverd een uittreksel uit het Rituale 
van Luik in het werk op te nemen De bepalingen die daarin vervat 
waren boden een welkome aanvulling op de leer en de praktijk van de 
verschillende Duitse diocesen, waarvan Necrcasscl reeds de catechis
mussen had opgenomen. Ook dat Rituale (1592) stond namelijk de 
noodzaak van contntio voor en van eventueel uitstel van absolutie, 
alhoewel een latere toevoeging dit document een attntionistischc zin had 
gegeven 

Maar niet alleen de vrienden in Rome en Brussel ijverden voor de 
Amor Poemtens, ook de vrienden in eigen huis droegen het hunne bij ter 
voorkoming van een veroordeling Op 28 juni 1684 deed de clerus van 
de Noordelijke Nederlanden een dringend beroep op de paus om te 
voorkomen dat de goede naam van Necrcasscl door een veroordeling 
geschaad zou worden En ook zij voerden het argument aan, dat een 
dergelijke veroordeling de protestanten in de kaart zou spelen en de laxe 

Nccrrassel aan Du Vauccl, 07 07 1684, OBC 598 (copie) en O B C 632 (origineel) 
'D Davy (Arnauld) hen advenit in castellum tibi notum' - 'Amauld is gisteren in het u 
bekende buitengoed aangekomen 

De volledige titel van dat Rituale (eigenlijk Parochiale), uitgegeven op last van bisschop 
Ernest luidde Parochiale ld est liber m quo plane cotitinetitur ea quae pastores pratstare oportet 
m adnumstraüone sacramentorum et alus plensquc peraçendis quae ad parochiale mimus spectanl, 
jussu Frmsti , Liege, Henri Hovius 1592 Onder het hoofd De Cotitrittotie wordt 

op blz 50 vermeld 'Contnt io est vehemens animi dolor quo poemtens detcstatur et 
dolet de omnibus pcccatis commissis propter Dei supremi boni offensam, cum firmo 
proposito amplius non pcccandi Dolor iste debet esse vehemens, nam attritio non 
sufficit Debet esse de omnibus peccatis ' - 'Contntio is een hevige ziclesmart, 
waardoor de boeteling alle zonden die hij bedreven heeft, verafschuwt en betreurt om de 
belediging God, het opperste goed, aangedaan, met het vaste voornemen om niet meer te 
zondigen Die smart moet hevig zijn, want attntio is niet genoeg Zij moet zich 
uitstrekken over alle zonden ' Ruth d'Ans had ontdekt, dat in een andere uitgave van 
dat Parochiale (van 1641, op last van bisschop Ferdinand van Beieren) een zinsnede was 
toegevoegd blijkbaar door een attntionist, zodat er te lezen stond 'Dolor iste debet esse 
vehemens nam attritio non sufficit per se ad remissioneine peccati nisi cum absolutione 
sacramentali Debet esse de omnibus peccatis ' - 'Die smart moet hevig zíjn, want 
attritio op zich м met voldoende tenzij m samenhang met de sacramentele abwlutie Zij moet 
zich uitstrekken over alle zonden ' Volgens Ruth d'Ans was die toevoeging 
volkomen in tegenspraak met de rest van de tekst Ruth d'Ans aan Necrcasscl, 
25 06 1684 O B C 591 f 4086'-4<)87' De verifiëring van de vermelde teksten danken wij 
aan de welwillendheid van A Dcblon archivaris van het bisdom Luik 

151 



Hugo Franciscus van Heussen (1654-1719). 



GEDWONGEN UITSTEL 

beweging evenzeer. ̂ 9 Op aanraden van Du Vauccl schreef ook 
Ncercassel zelf in die zin naar de kardinalen Ottoboni560 en Azzohni%1 

met het dringend verzoek zijn werk te verdedigen tegen de aanvallen 
van zijn tegenstanders.1'62 En ook hier weer het argument, dat een 
eventuele veroordeling de protestanten in de Republiek zou sterken in 
hun mening, dat het voornaamste gebod, de alles overtreffende liefde tot 
God, in de katholieke kerk zou zijn afgeschaft.%1 

Ook in Spanje was Nccrcassels werk middclcrwijl in onderzoek bij 
de Inquisitie. Dat achtte men echter minder belangrijk. Het ging er 
vooral om wat Rome van het werk dacht.564 

In ieder geval had Ncercassel de tijdsruimte, die hem door het 
gedwongen uitstel van publicatie gelaten werd, goed besteed door zelf 
en met de hulp van anderen de eerste editie van zijn werk te verdedigen 
tegen alle kritiek en de tweede editie nog beter voor te bereiden. Hij had 
dan ook het gevoel, dat zijn werk, ondanks alle aanvallen van zijn 
tegenstrevers, veilig stond, getuige zijn brief van 1 juli 1684 aan Jacob 
Cats, pastoor te Gouda: 

'Drie dagen geleden ontving ik het goede bericht uit Rome, dat 
de Amor Pocnitens praktisch veilig staat ondanks afgrijselijke 
laster, valse argumenten en de genchtc aanvallen van de 
tegenstanders. ̂ 3 

Die onbekommerde gezindheid van de bisschop werd bovendien 
gevoed door Du Vauccl, die ter zelfder tijd schreef: 

^ ' Clerus aan paus Innocentius XI, 28 06 1684, O B C 598 Du Vauccl en Casoni vonden het 
echter niet opportuun van die brief gebruik te maken Du Vaucel aan Ncercassel, 
12 08 І6Я4, O B C 593, f 4848M8491 'Il (Casoni) a reçu la lettre que plusieurs Cures de 
votre Mission ont écrite en faveur de l'Amor Poemlms Mais nous sommes convenus qu'il 
nétait pas à propos de la rendre présentement, parce que cela aurait témoigné quelque 
appréhension et quelque défiance. On verra dans la suite s'il sera besom de s'en servir, ce 
que nous ne croyons pas 

560 Kardinaal Pietro Ottoboni zal onder de naam Alexander Vili Innocentius XI als paus 
opvolgen Onder zijn pontificaat (1689-1691) zal de Amor Poemtcm al spoedig gesuspen
deerd worden 'donec corngatur' (20 juni 1690) 

161 Dczio Azzolini werd geboren op 11 april 1623 te Fermo en is gestorven in 1689 te Rome. 
Reeds in 1654 werd hij door Innocentius X tot het kardinalaat verheven Hij behoorde 
tot de commissie van kardinalen, die toezicht had op de Hollandse Missie en waarvan 
ook de kardinalen Casanate, Norfolk (Howard), Ottoboni, Altieri en Colonna deel 
uitmaakten DB/ , IV, kol 768-771 

^ 2 Beide brieven zijn gedateerd 29.06 1684 en zijn te vinden in O B C 598 
^ 1 Ncercassel aan kard Ottoboni, 29 06 1684. O B C 598 
'M Ruth d'Ans aan Du Vauccl, 09 06 1684, O B C 632 (origineel) 
v " 'Nudius tcrtius ex Urbe optima nova accepi, nempe Amorcm Poemtentem, licet atrocibus 

calumnus, heet fucatis argumentis, heet communi hostium conspirationc impetitum, 
quasi in tuto collocatum esse ' Ncercassel aan Jacob Cats, 01 07 1684, O B C 610 
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'Nous le (d.w.z. de Amor Poenitens) croyons mamtenant tout à 
fait en sûreté. '^6 

en die meldde, dat ook Casoni er zo over dacht, alhoewel deze wegens 
ambtsgeheim met in details kon treden. Wel waarschuwde Casoni de 
bisschop voor Odoardo Cibo, de secretans van de Propaganda Fide, die 
zeer op de hand van de regulieren was. Het leek hem beter, dat 
Neercassel de bneven, bestemd voor de kardinalen van de Propaganda, 
voortaan niet meer naar de secretaris zond, doch rechtstreeks naar de 
kardinalen zelf.567 

Ondanks die gunstige situatie schreef Neercassel toch nog een brief 
aan kardinaal Altieri568 om ook diens hulp in te roepen. In dat schrijven 
legde hij verband tussen zijn eigen strijd tegen het 'lus patronatus'569 en 
de verbeten stnjd van pater Wijnants O.P. tegen de Amor Poenitens.^70 

Indien Neercassel al de hoop mocht koesteren, dat Casoni in deze 
tamelijk gunstige omstandigheden niet meer zo sterk gekant zou zijn 
tegen de onverwijlde uitgave van de tweede editie, dan moest hij die 
hoop toch al weer spoedig laten varen wegens nieuwe aanvallen op zijn 
werk. 

Tot dan toe hadden Van Hecke en Wijnants hun kritiek voorname
lijk op het Tweede Bock van de Amor Poenitens gericht, waarin het gaat 
over de juiste toepassing van de sleutelmacht. Beider opwerpmgen 
tegen de daarin voorgestane strenge biechtpraktijk waren overigens 
reeds als van nul en gener waarde afgewezen.371 De verantwoordelijke 

ш Du Vauccl aan Neercassel, 01 07 1684, O B C 593, f 4836M837'' 
5 6 7 Casoni aan Neercassel, 01 07 1684, O B C 591, f 4088' ™ * 
^ Neercassel aan kard Altieri, 07 (17 1684, O U C 598 
ы'4 Patronaatsrccht het recht van een stichter van een kerk en diens erfgenamen om een 

pastoor aan te stellen Vgl noot 555 

^7" Na eerst ge7Cgd te hebben, dat sommige mensen zijn tegenstanders zijn geworden, 
omdat hij zich. in opdracht van de paus, verzet heeft tegen degenen die, met een beroep 
op het patronaatsrccht, de Kerk hier tot slavernij wilden brengen en de Missie uit de 
handen van priesters in die van leken wilden geven, ja zelfs van de ketters, vervolgt 
Neercassel. 'His laicorum conatibus quidam Uehgiosus per Hollandlam proficiscens se 
adiutorem praebuit promittcns quod in Urbem redux ipsos voti compotes redderet 
Cum aiitcm in hoc suo studio me sibi adversum expentur, concepto contra me odio me 
meamque doctnnam. quae non est mea sed S S Patrum ас D Borromaei, coepit 
accusare ' - 'ben zekere Religieus, die op reis was in Holland, wierp zich op als 
bevorderaar van die leken-ambities en beloofde hun wensen m vervulling te doen gaan, 
zodra hij weer in Rome terug zou zijn Toen hij echter merkte, dat ik hem m dat streven 
weerstond, begon hij mi] te haten en mij en mijn leer, die niet van my is maar van de 
I ! H Vaders en de 11 Ilorromeus, m een kwaad daglicht te stellen ' Neercassel aan kard 
Altieri, 07 07 1684, O U C 598 

3 7 1 Ou Vaucel aan Neercassel, 15 07 1684, O U C 593, f 4838'-4841\ PR 2655, gedeeltelijk 
gedrukt, ОЛЛ, II, 426, noot a 
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autoriteiten zagen heel goed in, dat zij niet op die tegenwerpingen in 
konden gaan zonder de leer en de praktijk van de H. Borromeus inzake 
het sacrament der Biecht te veroordelen ^72 

Maar nu begonnen Wijnants en de 'frati' hun aanvallen op het Eerste 
Boek te concentreren. Alhoewel Du Vauccl verwachtte, dat dat offensief 
uiteindelijk even weinig succes zou hebben als dat tegen het Tweede 
Boek, was hij toch bang, dat het in Rome meer gehoor zou vinden Het 
Eerste Bock was namelijk meer theologisch en abstract van aard, 
hetgeen de tegenstanders meer mogelijkheden bood om door allerlei 
spitsvondigheden indruk te maken op paus en kardinalen. In zijn bnef 
van 15 juli 1684 aan Neercasscl somde Du Vauccl acht punten op die 
men tegen het Eerste Boek inbracht De voornaamste daarvan laten we 
hier met een enkele bemerking onzerzijds volgen: 
1 Neercasscl zou beweren, dat de mens God voortdurend moet 

beminnen De auteur zegt dit inderdaad, maar hij kent heel goed het 
onderscheid tussen actuele en virtuele liefde tot God, zoals blijkt uit 
Bock I, hoofdstuk 2, paragraaf 4, blz. 30 (1c editie) en blz. 22 (2c 
editie) 

'Als wij onze handelingen eenmaal in oprechte liefde op 
God gencht hebben, is het voldoende dat wij ze voortzetten 
uit kracht van die eerste intentie, ook al denken wij er niet 
ieder ogenblik aan.'S73 

2. Neercasscl eist van de biechtelingen een alles overtreffende liefde tot 
God (contntio), welke op zich de zonde al vergeeft en de sacramen
tele absolutie derhalve overbodig maakt 

Hiervóór is reeds aangegeven,3 4 hoc Neercasscl deze opwerping 
tracht te ontzenuwen, namelijk ofwel door zich te beroepen op 
Estius, die de mening is toegedaan, dat de contntio het leven van de 
genade hergeeft en dat de absolutie van de straf ontslaat, ofwel door 
de oude Scholastici te volgen, die beweerden, dat de contntio het 
voornemen inhoudt te biechten en de absolutie te ontvangen 
(contntio cum voto sacramenti) Zelf had Neercasscl geen uitgespro
ken mening in deze Hij vermeldt de beide oplossingen zonder er een 

' " Ibidem 'On a bien vu qu'on ne pouvait s'> (aux objections de Van Hecke et Wijnants) 
arriter, sans vouloir condamner la doctrine de S Charles touchant le Sacrement de 
Penitence, pour laquelle on a ici trop de respect encore qu'on ne s y conforme pas dans la 
pratique ' 

3 'tametsi non semper cognemus, sufficit ennn, ut dum opera nostra inchoamus, 
attentione mentis et amore excítalo illa Deo offeramus, atque m virtute primae 
intentioms ca continuamus 

*7A Hoofdstuk III blz 113 
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oordcel over uit te spreken, alhoewel hij meer geneigd is tot de 

oplossing van de oude Scholastici 

3. Neercassel zou met Luther leren, dat de vrees voor de hel zondig is 

In zijn Praefatto, paragraaf 7 (Ie editie) en in zijn Epistola ad Clerum, 

paragraaf 23 (2e editie) zegt hij echter uitdrukkelijk 

'Het is duidelijk, dat de vrees voor de hel een gave Gods is, 

alhoewel het verkeerd is meer als slaafde straffen van de hel 

dan als zoon de belediging Gods te vrezen '^75 

Neercassel wil hiermee zeggen indien men de zonde alleen maar 

nalaat uit vrees voor straf en naar hartelust zou zondigen als dat 

ongestraft kon, men niet van schuld vnj te pleiten is. En wie zal dat 

ontkennen' 

4. Neercassel zou tegen het decreet van Alexander VII zijn ingegaan 

door de opvatting van de attntiomsten al te scherp te veroordelen 

Alexander VII had de theologen, mzake de controverse contntio-

attntio, verboden eikaars opvattingen als dwaalleer te bestempelen of 

anderszins beledigend te beoordelen Alhoewel de bisschop af en toe 

wat forse taal gebruikt, kan men hem er niet van betichten zijn 

tegenstanders voor ketters te hebben uitgemaakt 

5. Neercassel zou bepaalde veroordeelde stellingen van Baius volgen. 

De enige dwaling van Ваш s die men, mijns inziens, op deze materie 

zou kunnen betrekken, zou diens opvatting zijn, dat men God 

bovenal kan beminnen en toch niet gerechtvaardigd wordt. Hiervan 

blijkt niets in de Amor Poemtens. 

In verband met die beschuldiging van baiamsme legde Du Vaucel in 

een later schrijven aan Neercassel de vraag voor, of iemand die in 

doodzonde verkeert, een verdienstelijke daad kan stellen alvorens 

berouw over zijn zonden te hebben Hijzelf was van mening, dat dat 

mogelijk was, daar de deugden van hoop en geloof nog bleven 

bestaan, doch hij vernam graag wat Neercassel en Arnauld ervan 

dachten ^76 Neercassel antwoordde hem hierop eveneens van mening 

te zijn, dat zo iemand verdienstelijke daden kan stellen.577 

Neercassel was zelf met zo onder de indruk van al die objecties. Hij was 

ervan overtuigd ze gemakkelijk te kunnen weerleggen En bovendien 

kon hij zijn ideeën in de tweede editie zo formuleren, dat er redelijker

wijze niets meer tegen in te brengen was In overleg met Arnauld en 

^7' 'Non est mtcllcctu difficile, timorem gehennae Dei donum esse, quamvis malum sit plus 
gehtnnae poenas scrviliter quam Dei offensam filialiter timere ' 

™ Du Vaucel aan Neercassel OS OH 1684, OBC 593 f 4H4n,-4847v 

, 77 Neercassel aan Du Vaucel, 25 08 1684, O B C 598 
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Ruth d'Ans, die nog gastvrijheid genoten op het buitenverblijf van 
Hugo van Heusscn, redigeerde hij dan ook nog verschillende aanvullin
gen voor die tweede editie en zond die regelmatig naar Du Vaucel in 
Rome ^ 8 Zo vorderde de nieuwe redactie gestadig, doch Neercasscl 
wachtte met de publicatie tot zijn vnenden in Rome, en met name 
Casoni, daar uitdrukkelijk mee akkoord gingen Dat uitstel stuitte wel 
op bezwaren bij hemzelf en bij de uitgever, de weduwe Schippers, maar 
hij mocht m geen geval riskeren Casoni voor het hoofd te stoten. 

Nog onkundig van het minder goede nieuws dat vanuit Rome in 
aantocht was, voelde de bisschop zich nu vrijwel zeker van zijn zaak. 
Opgetogen meldde hij de goede ontwikkelingen rond zijn boek in 
Rome aan Petrus Melis en Martinus de Swacn, de presidenten van de 
Colleges 'Pulchena' en 'De Hoge Heuvel' in Leuven, en schreef hij dat 
de dominicaan Wijnants, die uit rancune om zijn nederlaag inzake het 
'ius patronatus' tegen de Amor Poemtens had geageerd, verscheidene 
kardinalen tegen zich in het harnas had gejaagd ^79 

Maar Wijnants had zijn oppositie niet opgegeven. En ook de 
augustijn Van Hecke, die men uitdrukkelijk het zwijgen had opgelegd, 
scheen in het geheim door te gaan met zijn afbrekende kritiek Nu 
beweerden zij zelfs, dat er minstens honderd stellingen in het werk van 
de bisschop te vinden waren, die veroordeeld zouden moeten wor
den 5&) Zelfs Casoni was ongerust geworden en zag de zaak nu somber 
in. Hij probeerde Innocentius XI er wel toe te brengen door zijn gezag 
een einde aan die hetze te maken, maar de paus was niet in staat zelf een 
oordeel in die kwestie te vormen. Bovendien bleek hij sterk onder de 
invloed van de tegenstanders te staan De vrienden in Rome waren 
bang, dat die tegenstanders de biechtvader van de paus zouden 
inschakelen, Ludovico Marracci,5"1 een regulier die de beginselen van de 
Amor Poemtens geenszins onderschreef En in de Congregatie van het 

' n Ruth d'Ans aan Du Vaucel, 20 07 1684, O B C 632 (origineel, van de hand van Ruth 
d'Ans, naschrift van Neercassel zelf) 

3 7 4 Beide brieven zijn gedateerd 21 07 1684 en гуп te vinden in O B C 610 
* ю Du Vaucel aan Amauld, 22 07 1684, PR 281, gedrukt, OAA, [1, 441-445 Ook de hierna 

volgende bijzonderheden zijn aan die brief ontleend 
3 8 1 Die biechtvader van Innocentius XI was Ludovico Marrara, geboren 6 oktober 1612 te 

Torcilhano bij Lucca In 1627 trad hij in de Orde van de Reguliere Kanunniken van de 
Moeder Gods opgericht m 1593 door de H Johannes Leonardi, die op 9 oktober 1609 te 
Lucca gestorven is Marrara was een groot kenner van de Oosterse talen In 1645 werd 
hij naar Rome geroepen om er te werken aan de verbetering van de Arabische 
bijbektrtaling en aan de С haldccuwsc vertaling van het brevier Hij is gestorven op 5 
februari 1700 D i X, kol 651-652,1 lurtcr. Nomenclátor, IV, kol 391-394, LTK IV kol 
972 
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H. Officie, waar de zaak nog steeds in onderzoek was, waren slechts vier 
of vijf kardinalen het werk gunstig gezind: Casanate, Altieri en, met de 
nodige reserves, Ottoboni en Colonna.582 Maar ook die waren waar
schijnlijk niet opgewassen tegen de theologen en de consultoren, die 
allen regulier waren en reeds uit dien hoofde hoogstwaarschijnlijk 
gekant tegen Nccrcassels geschrift. 

Toch had Du Vauccl goede hoop, dat God de zaak ten goede zou 
keren. 1 lij verwachtte nog een brief van kardinaal Jérôme Grimaldi, 
aartsbisschop van Aix-cn-Provencc, aan de paus, welke veel gewicht in 
de schaal kon leggen. Ook Etienne Le Camus, de bisschop van 
Grenoble en later kardinaal, werd ingeschakeld, alsmede, door bemidde
ling van de bekende rechtsgeleerde Dominicus Sncllacrt,5"1 Emmanuel 
Schclstrate44 de invloedrijke prefect van de Vaticaanse Bibliotheek. 

Du Vauccl en de andere vrienden in Rome vroegen zich af, wat 
Nccrcasscl zelf nog kon doen. In een brief van 22 juli 1684 aan Amauld 
formuleerden zij hun standpunt: zij waren tot de conclusie gekomen, dat 
Nccrcasscl een eerbiedige maar niettemin forse brief aan de paus zelf 
moest schrijven met het verzoek gehoord te worden alvorens men iets 
tegen zijn verhandeling over de Biecht ondernam. Hij zou in zo'n brief 
kunnen doen uitkomen, dat hij bereid was voor de H. Stoel verant
woording afte leggen van zijn leer en daarin alles te verbeteren wat zou 
blijken niet in overeenstemming te zijn met de leer van de Kerk. Hij zou 
er nog aan toe kunnen voegen, dat een eventuele veroordeling van zijn 
geschrift hem onmogelijk zou maken als vicanus apostohcus en dat hij 
die post ook inderdaad onwaardig zou zijn, indien hij iets zou hebben 
verkondigd wat de H. Stoel zou moeten veroordelen. Ook opperde Du 
Vauccl de mogelijkheid om de aartsbisschop van Mechelen, Alphonse 
de Bcrghcs, en andere prelaten te laten getuigen, dat het werk overal 
bijzonder goed ontvangen werd. Een soortgelijk getuigenis van de 

^2 Ook karilinaal d'Estrces scheen de Amor Poímtens goed gezind te ¿ijn, en wel door 
toedoen van Jean Dirois, medewerker van de kardinaal Aan die gunstige gezindheid had 
men echter niet veel, daar die kardinaal, wegens zijn houding ten aanzien van de / ^ 
ArticU's du Ckrgc tic 1-rance, in Home niet erg gezien was Kardinaal Nerh werd bewerkt 
door Dominicus Maria Marchese O Ρ (Hurtcr, Somaicltitor, IV, kol 624) Kardinaal 
Colonna had aan Neercassel een vriendelijke brief geschreven (27 09 І6Я4, O B C Л) 
Ncercassel verzocht Casoni die goede gezindheid aan te wakkeren (Neercassel aan 
Casoni. 10 11 1684, ASV, FFC, 24, f 1H5'-186', O B C 598) 

™ Dominicus Snellaert (1650-1720) B.VÜ, 23, kol. 9-12, E. Jacques, Les années d'exil, 
412-413. 

"^ bmmanucl Schelstrate (164S-1692) L Ccysscns, LM correspondance d'EnmiatiucI Seliel-
straete, vooral Introduction, 5-91. 
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professoren van Leuven zou normalerwijze ook veel gewicht m de 
schaal leggen. Op dat ogenblik echter waren zij in Rome met erg gezien 
wegens hun weigering de IV Artikelen van de Franse clerus te 
veroordelen Hun getuigenis zou wellicht meer kwaad dan goed doen 
Du Vauccl achtte het tenslotte nuttig, als Arnauld hem eigenhandig iets 
over deze zaak schreef, dat hij Casoni in handen kon spelen, die dat op 
zijn beurt kon gebruiken in zijn contacten met de paus."'8"' 

Enige dagen later, op 29 juli 1684, stelde Du Vauccl de bisschop zelf 
op de hoogte van die minder goede ontwikkeling in Rome en van een 
zekere ongerustheid bij Casoni. Niet dat deze nu direct een veroordeling 
van het werk vreesde, maar al die opschudding kon geen goed doen en 
er bleef altijd wel iets van hangen bij het grote publiek en bij de paus 
zelf586 

Een gunstiger geluid het Jean Genet, de broer van de bisschop van 
Vaison, horen, aan wie Necrcasscl de brief van 7juli 1684 voor kardinaal 
Altieri, de prefect van de Propaganda Fide, had toevertrouwd.^7 De 
kardinaal was van mening, dat Nccrcassels werk geen gevaar liep. Toen 
Genet hem gewezen had op de rancune van enkele religieuzen tegen 
Necrcasscl in verband met het 'ius patronatus' en dat hun bezwaren 
tegen de Amor Poemtens daarom verdacht waren, had de kardinaal 
geantwoord, dat men geheel en al op het werk zelf zou afgaan en 
verzekerde hij nogmaals dat er niets te vrezen was En mocht er iets 
veranderd moeten worden dan kon dat altijd nog zonder veel ophef in 
een tweede editie gebeuren 5 8 8 

Du Vauccl was, begin augustus, zelf ook wat optimistischer."189 Hij 
bevestigde de goede gezindheid van kardinaal Altieri, die gezegd had dat 
veel kardinalen een gunstig getuigenis over de Amor Poemtens hadden 
gegeven. Casoni van zijn kant bleef echter verlangen dat de tweede 
editie voorlopig met gepubliceerd werd. En Du Vauccl adviseerde 
Necrcasscl die wens te respecteren. Doch voor het geval de voorberei
dingen voor die tweede editie al in zulk een stadium gekomen waren, 
dat de definitieve druk niet meer uit te stellen was, dan raadde hij aan dat 

•*· Du Vauccl aan Arnauld, 22 07 1684, PR 281, gedrukt, ΟΛΑ, II, 441-445 Arnauld 

voldeed aan dat verzoek bij zijn schrijven van 14 augustus 1684 aan Du Vauccl (OAA, II, 

446-447), waarin hij zijn overtuiging uitsprak, dat zo'n goede paus niet zou toelaten, dat 

zo'n goed bock van zo'n heilig bisschop veroordeeld werd 

^ ' Du Viucel aan Necrcasscl, 29 07 1684, O B C 593, f 4844'-48451 

^ 7 Noot 568 

^ " J Genet aan Necrcasscl 05 08 1684, O B C 591, f 4135'-4П6-
**" Du Vauccl aan Ncercasscl, 05 08 1684, OBC' 593, f 4846'-4847^ 

159 



TWEEDE EDITIE 

geheim te houden en er op toe te zien, dat er geen enkel exemplaar 
verspreid werd, vóór de hele kwestie tot klaarheid was gekomen De 
Romeinse agent was er ook vast van overtuigd, dat Schclstrate, de 
prefect van de Vaticaanse Bibliotheek, een gunstig getuigenis zou 
afleggen, zodra hij de Amor Poemtens helemaal gelezen had."1* 

Ook Casoni was m augustus 1684 minder bang voor een slechte 
afloop van het beraad bij het H. Officie,591 doch hij bleef vasthouden aan 
zijn eis de tweede editie op te schorten tot de eerste veilig stond ^2 

Alvorens weer naar de Zuidelijke Nederlanden terug te keren bracht 
Amauld tegen half augustus 1684 door de hand van Ruth d'Ans aan de 
bisschop schriftelijk verslag uit van het overleg, dat zij beiden met Van 
Heussen hadden gehad naar aanleiding van de alarmerende brief van Du 
Vaucel aan Arnauld van 22 juli 1684 ^93 Zij waren tot de volgende 
conclusies gekomen-

1. Ondanks alle ongunstige berichten bleven ze er op vertrouwen, dat 
God de leugen niet over de waarheid zou laten zegevieren 

2. Veel geleerde en hoogstaande mensen hadden het werk aandachtig 
gelezen zonder er iets op aan te merken Het was ondenkbaar, dat er 
iets verwerpelijks aan hun aandacht ontsnapt zou zijn. 

3 Sinds het tijdsverloop van anderhalf jaar dat het werk nu in omloop 
was, was er geen enkele stelling uit naar voren gehaald, die 
onbevooroordeelde mensen zou kunnen schokken Bewijs genoeg, 
dat zulke stellingen er met in te vinden waren 

4. De aanvallen op het werk konden dan ook alleen maar voortkomen 
uit naijver en gekuip 

5 De beste middelen ter verdediging waren- onverwijlde uitgave van 
de tweede editie, waarop de tegenstanders minder vat zouden 
hebben; de waardevolle goedkeuringen die de auteur bezig was te 
verzamelen, het ijveren van de vrienden in Rome, die de tegenstan
ders in het oog hielden en die volkomen in staat waren hun intriges te 
ontmaskeren 

6. De verzekering van de paus en diens voornaamste medewerkers, dat 
men niets tegen het werk zou ondernemen zonder de auteur in de 
gelegenheid te stellen zich te verdedigen, was op zich al voldoende 
veiligstelling van de Amor Poemtens 

^ ' Du Vaucel aan Ruth d'Ans. 05 08 1684 AAM, Jans IO 
141 Du Vaucel aan Neercasscl, 12 08 1684, O B C 593, f 4848r-4849' 
341 In diezelfde brief raadt Du Vaucel aan een eventuele Italiaanse vertaling van de Amor 

Poemtttis uit tt stellen tol men weet, waar deze hele zaak op uitloopt 
' ' " Noot 585 
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7. De brief van de clerus aan Innoccntius XI van 28 juni 1684 was zó 
goed, dat verder schrijven aan de paus onnodig was.594 

Een gunstig teken was ongetwijfeld, dat de Spaanse Inquisitie, waar 
de Amor Poenitcns, zoals reeds vermeld, ook was aangebracht, niets tegen 
het werk scheen te ondernemen.595 Een andere gunstige omstandigheid 
was, dat kardinaal Altieri had toegezegd Jean Genet in te lichten over 
alles wat men tegen de leer van de Amor Poenitens in zou kunnen 
brengen. Op die manier kon deze ijverige pleitbezorger van Neercasscls 
werk zich steeds tijdig voorbereiden op alle kritiek. Zo had Genet de 
beschuldiging van baianisme kunnen weerleggen door met deugdelijke 
argumenten aan te tonen, dat er in het hele werk van Neercassel niets te 
vinden was, dat overeenkwam met welke veroordeelde stelling van 
Baius ook. Neercassel ging zelfs, op voor Baius essentiële punten, 
regelrecht tegen hem in. Want waar deze leerde, dat een goed werk 
slechts uit volmaakte liefde tot God kon voortkomen, leerde Neercassel 
juist, dat een zondaar ook vóór zijn berouw goede werken kon doen.396 

En wat het verwijt van overtreding der bepalingen van het decreet van 
Alexander VII betrof, Genet was van mening, dat die paus niet de 
bedoeling had gehad te verbieden, dat men de noodzaak van de liefde tot 
God aantoonde met argumenten, ontleend aan Schrift en Traditie, ook 
al volgde daaruit, dat de tegenovergestelde mening onjuist is. Anders 
zou niemand met Sint Paulus mogen zeggen: 'Als iemand de Heer niet 
liefheeft, hij zij vervloekt.' (I Kor. 16,22) of met Johannes: 'Wie niet 
liefheeft, blijft in de dood.' (I Joh. 3,14). Genet beloofde Neercassel 
overigens, dat hij in zijn ijver voor de Amor Poenitens niets zou 
ondernemen zonder voorafgaand overleg met Du Vauccl.397 

Het waren niet alleen vijanden van Neercassel die tegen zijn 
opvattingen ingingen. Ook theologen die de auteur welgezind waren, 
uitten hun kritiek op bepaalde passages van zijn werk. Boven werd er al 
op gewezen, dat Bossuet enige bedekte kritiek uitte, dat de vrienden van 
Leuven hun bezwaren tegen het werk niet verzwegen, en dat zelfs Ruth 
d'Ans aanmerking maakte op enkele inconsequenties van de auteur. 
Ook Du Vauccl was het niet altijd met de bisschop eens. En de door 
Neercassel zo hoog vereerde kardinaal Jérôme Grimaldi, bisschop van 
Aix-cn-Provcncc, die hij een tweede Carolus Borromeus noemde,598 

5 .4 Arnauld (door de hand van Ruth d'Ans) aan Neercassel, 14.08.1684. O B C 591, f. 
414Γ-41421; gedrukt, OAA, II, 445-446. 

5 . 5 Neercassel aan Du Vaucel, 18.08.1684, O B C 598 en O B C 632 (origineel). 
5 % Neercassel aan Du Vaucel, 25.08.1684, O B C 598. 
5 , 7 Jean Genet aan Neercassel, 26.08.1684, O B C 591, f. 4146'^U47\ 
5 9 8 Neercassel aan Mej. Voeller, 23.11.1684, O B C 612. 
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zwaaide hem veel lof toe, maar achtte zijn uitdrukkingen hier en daar 
wat te scherp."149 Ook Etienne Le Camus, bisschop van Grenoble, die de 
Amor Poenitens zeer hoogschatte, verheelde niet, dat goedgezinde 
mensen zich afvroegen, hoe Necrcasscls opvatting over de noodzaak 
van de contntio was te rijmen met de uitspraken van het Concilie van 
Trente. Zij vroegen opheldering over zijn visie omtrent het gebruik in 
de oude Kerk een publieke penitentie voor alle doodzonden op te 
leggen; over de boete-discipline in de eerste eeuwen, volgens welke aan 
grote zondaars slechts éénmaal de Biecht werd toegestaan; over 
Necrcassels bewenng, dat de meeste christenen in de eerste tijden in de 
regel hun onschuld bewaarden. m En nu had Du Vaucel de bisschop wat 
opmerkingen doen toekomen, die Casoni hem had doorgegeven en 
afkomstig waren van iemand die niet vijandig tegenover het werk 
stond. Volgens Du Vaucel was die persoon echter met goed thuis in de 
leer van Sint Augustinus.601 

Ncercasscl reageerde steeds op dergelijke op- en aanmerkingen en gaf 
dan - zo nodig - Moedersohn opdracht het een of ander in de nieuwe 
uitgave van zijn werk te veranderen of aan te vullen. Zo gaf hij de 
Amsterdamse pastoor onder meer aanwijzingen omtrent de citaten uit 
het Parochiale (Rituale) van Luik, dat evenals de Duitse catechismussen 
contritio als noodzakelijke dispositie voor de Biecht vereist. Hij verzocht 
Moedersohn er op toe te zien, dat het Parochiale zó geciteerd werd, dat de 
lezers niet de indruk kregen, dat Necrcassel contritio bij de belijdenis 
vereiste. Want ge weet, zo zegt hij in het desbctrcfFendc schrijven, dat ik 
een heel hoofdstuk (namelijk hoofdstuk 17 in de eerste editie, en 
hoofdstuk 19 in de tweede editie) heb geschreven om aan te tonen, dat 
de contntio niet vereist is bij de belijdenis, maar alleen bij de absolutie.602 

Die uitspraak hangt natuurlijk nauw samen met zijn opvatting, dat 
uitstel van absolutie de penitenten de gelegenheid biedt tot contritio te 
geraken. 

m Kardinaal Jérôme Grimaldi aan Casoni, 13 10 1684, ОІЗС 591, f. 4222' '" ". 
(m Etienne Le Camus aan Necrcassel, 27.11 1684, ASV, PFC, 21, f 101' (uittreksel) Vgl 

OAA, 11, 489, noot b Neercassel zal later op die moeilijkheden ingaan door een brief van 
16 februari 1683, die hij eerst aan Arnauld had voorgelegd en die uitgegroeid was tot een 
waar tractaat, 0 .4Л, ibidem, noot a en b 

m Du Vaucel aan Necrcassel, OS 08 1684, O B C 593, f 4846'-4847> 
6 " : Necrcassel aan Moedersohn, 02 08 1684, O B C 610 'Nosti me integro capite dorere 

quod ad confcssionem non rcquiratur contntio, sed solum ad absolutioncm Dignabens 
itaquc ita uti verbis parochialis ut non videar sentire quod ad confcssionem rcquiratur 
contntio ' Het gaat m deze brief over citaten uit het Parochiale (Rilutile) Ltodienst in 
hoofdstuk 27 van Bock I, paragraaf 12, 369-370, 2e editie van de Amor Poenitens 
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Nu alles toch wat gunstiger verliep dan hij had durven hopen, 
betreurde Du Vauccl het de bisschop verontrust te hebben door zijn 
minder goede berichten van einde juli 1684 Daarom verzekerde hij 
hem, in begin september van datzelfde jaar, nogmaals dat hij de Amor 
Poetutens nu volkomen veilig achtte Hij vond het alleen jammer, dat de 
zaak zo traineerde en dat men in het gunstigste geval slechts mocht 
verwachten, dat het H Officie het werk van Neercassel met zou 
veroordelen ben positieve waardering zou er wel niet af kunnen m 

Ondanks de geheimhouding rond alles wat er zich m de vergadenn-
gen van het H Officie afspeelde, was Jean Genet er achter gekomen, dat 
rond half september 1684 de zaak van de Amor Poemtens aan de orde was 
geweest I lij wist nog niet wat er besloten was Casoni, die hij erover 
benaderd had, het mets los Kardinaal Altieri had vroeger al eens beloofd 
hem de bezwaren die tegen het werk ingebracht zouden worden, 
bekend te maken Als de vrienden in Rome dus niets ongunstigs 
hoorden, kon dat als een gunstig teken worden beschouwd, en zouden 
zij proberen bij die kardinaal of bij Casoni er achter te komen, of het 
werk nu vnj gegeven was en de tweede editie gepubliceerd kon 
worden f,ü4 

3 De moeizame emdredactte van de tweede editie 

Achteraf bleek, dat Neercassel het gedwongen uitstel van de her-uitgave 
hard nodig had Hij werkte die tweede editie nog steeds bij Niets wees 
er op, dat hij daar spoedig mee klaar zou zijn Hij wilde nog een zaken
en een preck-rcgister samenstellen Over twee à dne weken hoopte hij 
dan, in overleg met Moedcrsohn, de laatste hand aan de tweede uitgave 
te leggen Ы)ъ Hij had haast Bij langer uitstel bestond het gevaar, dat de 
ongeduldig geworden drukker de eerste editie ongewijzigd zou uitgeven 
en dat de tegenstanders het praatje zouden rondstrooien, dat de 
veranderingen tegen zijn zin waren aangebracht Door de verbeterde 
nieuwe editie wilde hij de tegenstanders juist tegemoet komen of, waar 
nodig, de mond snoeren Hij achtte het ook niet nodig voor die nieuwe 
uitgave verlof te vragen aan het H Officie Dit tribunaal had de eerste 
editie wel in onderzoek, doch hij zag niet in dat dat een beletsel vormde 
voor een verbeterde her-uitgave Er was alleen overleg nodig met 

e a Du Vain el aan Neercassel 02 09 1684, О Б С Ï93 f 4854' 
ш Du Vauccl aan Neercassel 16 0У 1684 OI3C 593, f 4858'^859' 
^ Neercassel aan Moedcrsohn 10 09 1684 013C 610 
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Casoni en Casanate, omdat die het nog steeds nodig achtten de 

publicatie uit te stellen. Neercassel verzocht Du Vaucel en Genet dat 

overleg te entameren en de tweede editie aandachtig te lezen, zodat zij 

Casoni en Casanate goed konden inlichten over de inhoud. 6 0 6 

Maar voorlopig was die tweede editie nog niet klaar. Door drukke 

werkzaamheden verhinderd, was Neercassel begin oktober 1684 nog 

niet toegekomen aan de samenstelling van de registers. Bovendien stelde 

hij steeds weer nieuwe verbeteringen en aanvullingen voor. Zo had hij, 

bij voorbeeld, enige gedachten op papier gezet over het decreet van 

Alexander VII met betrekking tot de controverse contntio-attntio, die 

hij in de Epistola ad ClerumH)1 wilde opnemen, doch eerst ter beoordeling 

aan Arnauld zond. 6 0 8 

Amauld en Ruth d'Ans vonden het niet opportuun dat decreet ter 

sprake te brengen. Zij waren van mening, dat het beter was er zo weinig 

mogelijk over te spreken, maar intussen wel te zorgen er niet tegen in te 

gaan.6 0 4 Ook Du Vaucel voelde er niets voor veel aandacht te schenken 

aan dat decreet, waardoor het meer gewicht zou krijgen dan het eigenlijk 

verdiende. Hij achtte het een voorlopige maatregel, die na de dood van 

Alexander VII (1667) niet meer van kracht was. Hij wist wel dat men er 

in Rome anders over dacht, en dat het daarom verstandig was niets te 

schrijven wat de tegenstanders aanleiding kon geven te beweren, dat 

Neercassel er tegen in gegaan was. Een uitdrukkelijke vermelding van 

het decreet zelf achtte hij echter uit den boze. 6 1 0 Neercassel hield zich aan 

dat advies.611 

Middclerwijl had kardinaal Grimaldi op een reeds vroeger gedaan 

verzoek van Neercassel een brief aan Casoni geschreven met de 

bedoeling, dat deze die aan de paus zou voorleggen. In dat schrijven 

sprak de kardinaal zijn hoge waardering uit voor de Amor Poemtens en 

verzocht hij Casoni alles in het werk te stellen om een veroordeling te 

6 0 6 Neercassel aan Du Vaucel, 29 09 1684, O B C 598 en O B C 632 (origineel) 
6 0 7 In de tweede editie is voorin een Lpistoia ad Cli'mm opgenomen ter vervanging van de 

Praefatio van de eerste editie, die wegviel, omdat de gegevens daarvan in het werk zelf 
waren opgenomen 

ыщ Necrcasseì aan Arnauld, 06 10 1684, O B C 610, gedrukt, OAA, II, 464-465 Omdat Ruth 
d'Ans en Arnauld het niet opportuun vonden, werden die aantekeningen aangaande het 
decreet van Alexander VII niet in het werk opgenomen, noot 609 en noot 611 

6,19 Ruth d'Ans aan Neercassel, 19 11 1684, O B C 591, f 4205'-42()6', gedeeltelijk gedrukt, 
OAA, IV, 180, noot a 

^1" Du Vaucel aan Neercassel, 18 11 1684, O B C 593, f 4872M873'. 
611 Neercassel aan Ruth d'Ans, 23 11 1684 ,OBC610 'S'il (Arnauld) ne trouve pas à propos 

qu'on touche dans la Lettre Pastorale (Epistola ad Cïerum) au Décret d'Alexandre VII, je 
n'aurai nulle peine de supprimer ce queje vous ai communique ' (noot 608). 
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voorkomen. Volgens de kardinaal behoefde men de auteur er alleen 
maar op te wijzen, dat hij bij de verdediging van de waarheid af en toe 
wat te scherpe uitdrukkingen gebruikte 612 

Doch ook de tegenstanders zaten niet stil. Zij lanceerden weer een 
nieuwe aanval, waarbij deze keer het verwijt van jansenisme de 
voornaamste beschuldiging was.613 Er was zelfs een jezuïet, Honoratus 
Fabn,614 die beweerde dat Nccrcassel veroordeelde stellingen van Baius, 
Jansenius, Amauld en van enkele doctoren van Leuven weer verkon
digde. Du Vaucel en zijn vrienden in Rome namen op zich die jezuïet 
van repliek te dienen. 

Interessant is, dat Du Vaucel in zijn bnef van 21 oktober Ібв^ 6 1 5 

waarin hij Nccrcassel over die nieuwe aanval van de tegenstanders 
berichtte en hem praktische aanwijzingen gaf om ze van antwoord te 
dienen, de bisschop in de her-uitgave van zijn werk wilde laten 
vermelden, dat men vooral sinds de H. Bcrnardus het bcgnp dood
zonde, tegen Schrift en Traditie in, al te zeer heeft uitgebreid. Zo achtte 
hij het twijfelachtig, dat zonden tegen de geboden van de Kerk of louter 
slechte gedachten grote zonden zijn. Door die misslagen als doodzonden 
te beschouwen en op één lijn te stellen met zeer zware zonden, zoals 
moord, echtbreuk en meineed, is men er, volgens Du Vaucel, langza
merhand noodgedwongen toe over gegaan ook in geval van zware 
zonden soepeler te zijn bij het verlenen van de absolutie, biet komt ons 
minstens merkwaardig voor deze mening te zien gehuldigd door 
mensen die voor rigonst doorgaan. 

Amauld en Ruth d'Ans vonden het echter niet raadzaam die kwestie 
aan te snijden. Die zaak lag te gevoelig volgens hen. Men riskeerde er 
het ongenoegen mee van de scholastiek denkende theologen en 
casuisten, die toch al zo gekant waren tegen de Amor Poemtens 616 

Met dat al was de tweede editie nog steeds niet gereed. Eind 
november 1684 was Neercasscl nog niet begonnen aan de index of het 
register. En ook de Epistola ad Clerum was nog met klaar. Hij wilde de 

6 . 2 Kardinaal Girolamo Grimaldi aan Casoni, 13 10 1684, O B C 591, f 4222' " " (in het 
Italiaans), copie, f 4223,-4224', 2e copie, f 4225' "' \ Latijnse vertaling, f 4226' '" \ 
gedrukt, O AA, II, 524-525, noot a (noot 599) 

6 . 3 Du Vaucel aan Nccrcassel, 19 10 1684, O B C 593, f 4865' " · 
Ы 4 Honoratus Fabn ï> J , geboren 1607, gestorven 1688 Hij was groot voorstander van het 

probabihsme en overtuigd attntionist Hurtcr, Nomenclátor, IV, kol 613-615 
613 Du Vaucel aan Neercasscl, 21 10 1684, OBC 593, f 4866M868V, PR 2655, gedeeltelijk 

gedrukt, OAA, IV, 179, noot b (in het Latijn) 
616 Ruth d'Ans aan Neercassel, 19 11 1684, OBC 591, f 4205'^206', gedeeltelijk gedrukt, 

ΟΛΑ, IV, 180, noot a 
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her-uitgave trouwens niet doen verschijnen vóór Du Vaucel hem 
berichtte, dat het veilig kon gebeuren.617 Wegens goede berichten uit 
Rome was de bisschop er nog wel steeds van overtuigd, dat zijn werk 
geen veroordeling te wachten stond: 

'Heb van Romen zulke gunstige brieven met de ionxste post 
ontvangen, dat die mogen aangezien worden als een heerhjeke 
bekrachtiging van Amor Pocnitens. '618 

Amauld was diezelfde mening toegedaan: 
'Nous avons bien de la joie de ce qu'il semble enfin, que notre 
siècle ne sera pas assez malheureux pour être obligé de voir la 
condamnation d'un des plus excellents livres qui se soient faits 
depuis longtemps. ̂ 19 

Slechts enkele dagen tevoren had Amauld nog in bittere bewoordingen 
uiting gegeven aan zijn verontwaardiging over het feit alleen al dat het 
werk in onderzoek was: 

'Je suis touché d'indignation de voir qu'on souffre si long
temps, que le livre du monde le plus édifiant et le plus solide, 
composé par un évêque d'un mérite si distingué, demeure 
toujours in reatu, pour parler ainsi, exposé pour être combattu 
par de si misérables chicaneries, et que l'on regarde comme une 
grâce l'espérance qu'on donne qu'il ne sera point con
damne.'620 

Du Vaucel van zijn kant meende, begin december 1684, dat de tweede 
editie nu spoedig uitgegeven kon worden.621 Hij was met zijn vrienden 
in Rome druk bezig met het opstellen van een verhandeling tegen de 
diverse bezwaren, die tegen het werk van Neercassel waren ingebracht. 
Dat geschrift, Brevis expositio genoemd, hadden zij uiteindelijk geredu
ceerd tot een soort memorandum ter nadere verklaring en verdediging 
van de Amor Poenitens. Tevens kon het bij voorbaat dienen als antwoord 
op het advies, dat de consultor van het H. Officie, de conventueel 
Laurent Fabri,622 had uitgebracht en dat ongunstig was voor het werk 

6 ,7 Neercassel aan Du Vaucel, 24.11 1684, O B C 598 en O B C 632 (origineel;. 
' " Neercassel aan Lindebom, 25 11 1684, O B C 610. 
ш Amauld aan Neercassel, 29 11.1684, O B C 591, f. 4214'-4215r; gedrukt, OAA, II, 

484-485 
6 2 0 Arnauld aan Du Vaucel, 24 11 1684, OAA, II, 481^83. 
6 2 1 Du Vaucel aan Ruth d'Ans, 02 12.1684, AAM, Jans. 10. 
6 2 2 Lauremius Fabn O.F.M Conv van Bologna, doctor in de theologie. In 1670 werd hij 

provinciaal van de provincie Bologna. Na zijn ambtsperiode ging hij naar Rome om daar 
als opvolger van Brancati theologie te doceren aan het aartsgymnasium Daar werd hij 
aangesteld tot rector van het college Sint Bonaventura, tot procurator van de Orde en tot 
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van Neercasscl. Zij wisten nog niet wat dat advies precies inhield, maar 
hoopten er met de hulp van Casoni achter te komen.623 Neercassel was 
bang, dat Fabri hem niet goed gezind was, omdat hij de minderbroeders 
in zijn missiegebied minder bevoordeelde dan zij graag zouden zien.624 

De vrienden stelden Neercasscl verder nog wijzigingen voor in de 
door hem toegezonden aanvullingen op het werk ten einde nieuwe 
aanvallen te voorkomen. Neercassel week namelijk nogal eens af van de 
scholastieke terminologie, hetgeen dikwijls aanleiding gaf tot kritiek. Zo 
adviseerden zij om niet uitdrukkelijk te schrijven: 'Amor Dei obligat 
semper et pro semper.' ('De verplichting van de liefde tot God geldt 
voor altijd en immer.') of 'Numquam et nusquam adultos non 
adstringit.' ('Voor volwassenen geldt die verplichting altijd en overal'). 
Zij achtten die uitdrukkingen op zich wel juist, en ze werden in de 
Epistola ad Clerum ook wel toegelicht, maar die terminologie zou de 
mensen kopschuw maken.625 Neercasscl ging akkoord met alles wat de 
Romeinse vrienden voorstelden. Hij zou ook zorgen, dat uit de Epistola 
ad Clerum alles gehaald werd dat ook maar enigszins aanstoot kon 
geven.626 

Tegen het einde van het jaar 1684 ontving Neercassel bericht uit 
Duitsland, dat veel theologen van de universiteit van Keulen bereid 
waren de tweede editie van de Amor Poenitens goed te keuren. Dergelijke 
goedkeuringen zouden het werk in Duitsland ongetwijfeld meer ingang 
doen vinden.627 Kort tevoren had Theodorus Deghcns, prior en 
provinciaal van de kruisheren te Keulen en librorum censor van het 
aartsbisdom Keulen, aan Lindebom geschreven, dat hij het werk van 
Neercassel met veel instemming voor het grootste gedeelte reeds 
gelezen had.628 

consultor van het H Officie. In 1695 werd hij bisschop van Fossombrone. Hij is 

gestorven in 1709. N . Rapini, 'Minontae conventuales', 252 
6 2 3 Later bleek, dat Fabn de volgende bezwaren tegen het werk had. 

a Er zou in worden geleerd, dat alle menselijke handelingen, om vnj van zonden te zijn, 

moeten voortkomen uit een actuele liefde tot God, hetgeen hij als baiamsme be

schouwde. 

b Er wordt in beweerd, dat de penitentie normalerwijze aan de absolutie vooraf moet 

gaan, ook bij dagelijkse zonden. 
6 2 4 Neercassel aan Du Vauccl, 29.12.1684, O B C 598 en O B C 632 (origineel, gedateerd 28 

dec. 1684) 'Ρ Fabn de quo loquens, potuit Amori Pocnitenti esse iniquior quia fratres 

eius non ita a me promoventur sicuti ipsi promovcn concupiscunt.' - 'Die pater Fabn, 

waarover ge spreekt, zou de Amor Poenitens wel eens des te vijandiger gezind kunnen 

zijn, daar ik zijn medebroeders minder bevoordeel, dan zij wensen ' 
6 2 5 Du Vaucel aan Neercassel, 09 12.1684, PR 2655 
6 2 6 Neercassel aan Du Vaucel, 29.12 1684, O B C 598 en O B C 632 (28.12.1684). 
6 2 7 Ibidem 
6 2 8 Theodorus Deghens aan Neercassel, 09 02 1685, O B C 592, f. 4303' " v. 
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In diezelfde periode bood de theoloog François Du Sucl,629 naaste 
medewerker van de bisschop van Atrecht, Guy de Sève de Rochechou-
art, aan de Amor Poenüens in het Frans te vertalen. Ruth d'Ans, die dat op 
12 november 1684 aan Neercasscl m e l d d e , ш raadde de bisschop aan 

eerst na te gaan wat Germain Vuillart daarvan dacht. Deze had, als 

secretaris van wijlen Guillaume Le Roy, diens vertaling onder zijn hoede 

genomen. Neercassel zou graag op het aanbod van Du Sucl ingaan, 

indien Vuillart het er mee eens was.6 3 1 Later bleek Neercasscl toch de 

voorkeur te hebben gegeven aan de vertaling van le Roy en de 

toevoegingen van de tweede editie ter vertaling te hebben toevertrouwd 

aan Vuillart.632 

Met dat al was het jaar 1684 verstreken zonder dat de tweede editie 

was uitgekomen. Casoni en de welgezinde kardinalen waren van 

mening, dat het beter was de zaak nog wat te rekken. Zij hoopten, dat 

de tegenstand ondertussen wat zou luwen. 6 3 ' Bovendien was Neercasscl 

nog niet klaar met de registers, noch met de Epistola ad Clerum, noch met 

de samenvattingen die hij aan de hoofdstukken vooraf wilde laten gaan. 

Maar de weduwe Schippers, die de druk van het werk verzorgde, 

werd ongeduldig. De bisschop begreep, dat hij haar niet veel langer zou 

kunnen verhinderen de voorhanden zijnde tekst van de tweede editie uit 

te geven. Alle exemplaren had zij aan de Brusselse boekhandelaar Fricx 

toegezegd en deze eiste nu levering.6 W Arnauld was van mening, dat die 

6~> François Du Sucl ("j- 16Я6), priester en doctor m de theologie Hij genoot 21J11 vorming by 
de oratonancn, werd lacer pastoor te Châtres, het tegenwOordigc Arpajon m het diocees 
Versailles, daarna kanunnik te Arras, waar Guy de Sève de Rochechouart toen bisschop 
was Hij voelde zich aangetrokken tot de cistcrcicnser hervorming van abt Ranee en 
vertoefde geruime tijd in diens klooster 1 lij was geporteerd voor de strenge biechtprak
tijk O p zijn naam staan vertalingen van enkele geestelijke verhandelingen, onder andere 
van Mantiductio ad coelum (Rome 1658) van kardinaal Bona, onder de titel van Le Gittdcdu 
nel (Parijs 1682) DS, III, kol 1848-1849 

63" Ruth d'Ans aan Neercasscl, 12 11 1684, O B C 591, f 42(X),-42()1' 
^ ' Neercassel aan Ruth d'Ans, 16 11 1684, Ü13C 610 
^12 Neercassel aan Ruth d'Ans, 21 12 1684, OIIC 610, en Neercassel aan Guclphc, 

29 12 1684, O B C 610 'Il faut prier rhonnête et savant ecclésiastique qui était auprès de 
M d'Arras et qui avait dessein de faire cette traduction de n'en point prendre la peine 

6 " Du Vaucel aan Neercassel, 17 02 1685, gedrukt, OAA, II, 504 'L'affaire le l'amor 
Poenitens est sursise On laissera crier les frati, et cependant leur fougue pourra se passer 
C'est le parti qu'il semble que l'on a pris 

bM Neercasscl aan Ruth d'Ans, 04 01 1685, O B C 611 'Urget me Schippena ut perfitiam ca 
quae Amori Poenitcnti desunt quia ait se ex nunc vendidisse omnia exemplaria 
Brabantinis bibhopohs qui desiderant cito illa divendere, ne dum gallica versio extabit 
latina fiat minus vendibihs ' - 'Mejuffrouw Schippers dringt er bij mij op aan, dat ik nu 
voltooi wat er nog aan de Amor Poenitcns ontbreekt Zij heeft reeds alle exemplaren aan 
Brabantse boekverkopers verkocht, zegt zij En dezen willen zo spoedig mogelijk tot 
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taktick van uitstel, die de goedgezinde kardinalen voorstonden, geen zin 
had Volgens hem was dat alleen maar schadelijk voor de zaak, omdat 
de tegenstanders op die manier de gelegenheid kregen steeds weer 
nieuwe objecties te bedenken. Juist de onverwijlde uitgave van de 
tweede editie, waann veel werd rechtgezet, kon volgens hem de zaak 
van de Amor Poemtens gunstig beïnvloeden. Hij achtte het ook een akt 
van rechtvaardigheid ten opzichte van de boekverkoper Fricx.633 

Nccrcassel verklaarde echter nog wel een weck of zes à acht nodig te 
hebben voor hij zijn tekst helemaal volledig had ('% En Casoni bleef er 
bij, dat het goed was tijd te winnen. De bezwaren van drukker en 
boekverkoper maakten weinig indruk op de Romeinse prelaat. HJJ was 
bang, dat bij verschijning van de tweede editie met de vele verandenn-
gen en aanvullingen de tegenstanders nog harder zouden roepen om de 
veroordeling van de eerste. Ook was Casoni ervan overtuigd, dat de 
weerlegging van de objecties, waarmee Du Vaucel en zijn vrienden zo 
geoccupeerd waren, haar uitwerking met zou missen. Niet, dat zij de 
'frati' zou overtuigen, maar er zou al veel gewonnen zijn als dezen er wat 
voorzichtiger door werden.637 Dat vergde echter tijd. Van de andere 
kant drongen Fncx en de weduwe Schippers steeds sterker aan op 
uitgave. Fncx was even tuk op levering als zij op het geld. 

In die omstandigheden en omdat het onderzoek van de Amor 
Poemtens door toedoen van de welgezinde kardinalen praktisch was 
opgeschort, achtte Du Vaucel de tijd gekomen de tweede editie te doen 
verschijnen. Als Nccrcassel aan Casoni zou schrijven, dat hij de uitgave 
met langer kon tegenhouden, zou Du Vaucel van zijn kant hun 
voorname vnend er langzamerhand op voorbereiden. Bovendien, zo 
redeneerde de Romeinse agent, had Nccrcassel zich toch niet verplicht 
om die her-uitgave voor onbepaalde tijd uit te stellen. Nu het H. Officie 
na negen à tien maanden nog steeds niets van zich het horen, was hij 
redelijkerwijze vnj om te handelen.638 

Vóór Nccrcassel dit schrijven van 10 februari 1685 van Du Vaucel 
had kunnen ontvangen, was hij zelf al van plan haast achter de her
uitgave te zetten. Hij moest nu wel uitgeven, anders bestond er gevaar, 

verkoop over gaan, omdat zij bang zijn, dat de Latijnse versie minder verkoopbaar 
wordt, wanneer de Franse voorhanden zal zijn 

635 Amauld aan Neercassel. 12 02 1685, O B C 592. f 4297'-4299\ gedrukt, OAA, II, 
500-503 

^ Nccrcassel aan Du Vaucel, 19 01 1685, O B C 598 en O B C 632 (origineel) 
" 7 Du Vaucel aan Ruth d'Ans, 20 01 1685, AAM, Jans 10 
^1 Du Vaucel aan Nccrcassel, 10 02 1685, O B C 593, f 4888'-4889' 
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dat het werk op de markt kwam zonder de aanvullingen die hij nog aan 
de Epistola ad Clenm wilde toevoegen. Maar hij wílde nu ook uitgeven, 
omdat uit de nieuwe editie bleek, hoe zeer hij de H Stoel en de 
uitspraken ervan eerbiedigde en hoe ver het van hem was de dwalingen 
te verkondigen, die zijn vijanden hem toedichtten Op 22 februan 1685 
schreef hij dan ook aan Amauld, dat hij binnenkort naar Amsterdam zou 
gaan om de tweede editie geheel te voltooien-

'J'irai bientôt à Amsterdam; y étant je ferai parachever 
l'impression de l'Amour Pénitent.'639 

En op 1 maart aan Ruth d'Ans: 
'Je ne pourrai pas plus longtemps arrêter l'impression de 
l'Amour Pénitent. Je m'en vais demain à Amsterdam pour y 
mettre la dernière main '640 

De bisschop zou doen wat hij kon om de uitgave toch nog wat te 
rekken, maar ondertussen hoopte hij, dat Du Vaucel de kardinalen en 
Casom er toe kon brengen met de publicatie in te stemmen En mochten 
zij nog meer wijzigingen wensen, dan zou aan dat verlangen voldaan 
kunnen worden in een apart geschrift of in een derde editie, die met lang 
op zich zou laten wachten, daar Fncx de hele tweede editie al had 
opgekocht en spoedig verkocht zou hebben 641 

Toen Neercassel begin maart 1685 dat schrijven van 10 februan van 
Du Vaucel ontving, beschouwde hij dat als het groene licht en was hij 
nog vaster besloten haast te zetten achter de tweede editie Amauld was 
het daarmee volkomen eens642 Du Vaucel stuitte echter op grote 
tegenstand bij Casom, toen hij de kwestie van de publicatie der tweede 
uitgave voorzichtig bij hem aansneed Casoni was van mening, dat die 
uitgave in dat stadium alles zou bederven. De beste strategie was en 
bleef volgens hem de verzachtingen en toelichtingen te noteren die men 
gewenst achtte, en deze later in een mcuwe editie aan te brengen. 
Verscheen die editie echter terwijl de zaak nog in onderzoek was, dan 
bestond er gevaar, dat men machteloos stond tegen de aanvallen op 
beide edities. Casoni dreigde zelfs zich terug te trekken, als zijn raad niet 
opgevolgd werd ^3 

634 Neercassel aan Amauld, 22 02 1685, O B C 611 
640 Neercassel aan Ruth d'Ans, 01 O"» 168S, O B C 611 
641 Neercassel aan Du Vaucel, 01 03 1685, O B C 598 en O B C 632 (origineel) In feite is er 

van die derde druk niets gekomen, daar de verkoop van de tweede editie erg tegenviel 
642 Neercassel aan Du Vaucel, 08 03 1685, O B C 598 en O B C 632 (origineel) Arnauld aan 

Du Vaucel, 08 03 1685, OAA, II, 515 
643 Du Vaucel aan Neercassel, 24 03 1685, O B C 593. f 4895', PR 2655 
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Wegens die tegenstand van Casoni moest Du Vaucel wel u.iugko-
men op zijn eerder gegeven advies zo spoedig mogelijk tot uitgave over 
te gaan maar inmiddels hoopte hij, dat Neercasscl de tweede uitgave al 
gepubliceerd had In dat geval kon hij zich op overmacht beroepen ^4 

644 Ibidem 
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HOOFDSTUK V 

DE VERWIKKELINGEN ROND DE PUBLICATIE 
VAN DE TWEEDE EDITIE VAN DE 

AMOR POENITENS 
EN DE VEROORDELING 
VAN DE EERSTE EDITIE 

Í Goedkeuringen 

Niet wetend, dat Casoni nog steeds vasthield aan uitstel van publicatie 
van de tweede editie van de Amor Poemtens en m de overtuiging 
ondertussen veilig tot uitgave te kunnen overgaan, was Neercasscl in 
maart 1685 druk doende de vele reeds min of meer toegezegde 
approbaties op te vragen. Met dat doel wendde hij zich vooreerst tot 
Johannes Lindeborn, provicans van het voormalig bisdom Deventer en 
pastoor te Utrecht, om door diens bemiddeling zo spoedig mogelijk een 
aanbeveling van Theodorus Deghcns te verkrijgen, de provinciaal van 
de kruisheren te Keulen, die Necrcasscls werk met zoveel instemming 
gelezen had ^ Wanneer deze vooraanstaande religieus het werk zou 
goedkeuren, te zamen met Hcnncus Velthoen, de gewezen president 
van het in 1671 naar Leuven verplaatste priestercollege 'De Hoge 
Heuvel' te Keulen, die door Necrcassel was benaderd, kon dat de 
verkoop in Duitsland zeker ten goede komen.646 Ook Petrus Codde, 
pastoor te Utrecht en sinds 1683 provicans, schreef hij aan,M7 Martinus 
de Swacn, president van het college 'De Hoge Heuvel' te Leuven,648 

Petrus Melis, president van het Haarlems priestercollege 'Pulchcna' m 
diezelfde stad,649 Theodorus van Blockhovcn, professor te Leuven,6S" en 
Jacob Cats, pastoor te Gouda,631 hen allen verzoekend zijn werk met hun 
goedkeuring te willen vereren De bisschop verzocht Codde er voor te 
zorgen, dat de reeds genoemde Johannes Lindebom en Cornells 
Stakenborch, pastoor te Utrecht, de approbatie van de Utrechtse clerus 

645 Vgl Hoofdstuk IV, blz 167 

" ' ' Necrcassel aan Lmdcborn, 04 03 1685, O B C 611 
" ' Necrcassel aan Codde, 04 03 1685, OUC 611 Uit H F van Heusscn, Влмил Sacra, II, 

513 blijkt, dat Petrus Codde in 1683 provicans werd 
M " Necrcassel aan Martinus de Swaen, 04 03 1685, O B C 611 
'•*'' Necrcassel aan Petrus Melis, 05 04 1685, O B C 611 
fc"' Neercasscl aan Th van Blockhovcn, 05 03 1685, O B C 611 
' o l Necrcassel aan Jacob Cats, 06 03 1685. O B C 611 
" а 2 Necrcassel aan Codde, 23 03 1685, O B C 611 
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zouden tekenen.652 Aan Florentins de Cocq,653 norbertijn te Antwerpen, 
zond Necrcasscl vier exemplaren van de tweede editie ter verkrijging 
van goedkeuringen: een voor De Cocq zelf, een voor Arnold Eybcn, 
kanunnik van de kathedraal te Antwerpen en librorum censor, een voor 
Sebastiaan Thibaut, eveneens kanunnik te Antwerpen, en een exemplaar 
dat De Cocq naar eigen keus kon weggeven.654 Later bleek hij dat vierde 
exemplaar aan de Antwerpse kanunnik Rombout Backx te hebben 
uitgereikt; want ook deze fungeert bij de vier ondertekenaars van de 
goedkeuring door Antwerpse geestelijken. 

Tegen eind maart 1685 was Necrcasscl nog steeds in Amsterdam ter 
voltooiing van de tweede editie, die hij op grond van de laatste benchten 
uit Rome meende niet langer te hoeven uitstellen. Tot het laatst toe 
werden er nog wijzigingen aangebracht.653 Terwijl hij daar druk mee 
bezig was, bereikte hem rond half april het bericht, dat Casoni toch nog 
altijd vasthield aan uitstel.656 Dit bencht kwam maar juist op tijd, want 
de bisschop had zich al voorgenomen de ontvangen goedkeunngen nu 
te laten afdrukken en de tweede editie te doen verschijnen. Hij wilde zijn 
voorname Romeinse vriend niet voor het hoofd stoten en besloot 
daarom aan diens verlangen te voldoen en de publicatie weer op te 
schorten. Vertrouwelijk deelde hij dat mee aan Amauld: 

'Cet avis vient justement à point; car j étais résolu de faire 
imprimer les approbations et d'en donner le débit. Mais 
maintenant, pour ne point désobliger un si généreux ami, 
comme est le comte Casoni, je me rendrai à son désir: ceci 
entre nous'.657 

Dat uitstel kwam hem trouwens goed van pas, daar het hem in de 
gelegenheid stelde nog meer goedkeuringen te verzamelen. Du Vauccl 

^ 3 Florentius de Cocq werd geboren te Antwerpen op 13 december 1648 en overleed te 
Leuven op 2juli 1693 Kort na 1666 trad hij in de Sint Michicls abdij te Antwerpen in de 
Orde der prcinonstratenzers In 1675 werd hij daar lector in de theologie. NBW, IV, kol 
213-216, ook B.YB, IV, 889-890 Nccrcassel heeft Florentins de Cocq ongetwijfeld leren 
kennen, toen de biischop van 1673-1674 om veiligheidsredenen naar Antwerpen was 
uitgeweken 

654 Nccrcassel aan Fl. de Cocq, 25 03 1685, O B C 611 Op 2 april 1685 schreef Florentins de 
Cocq aan Necrcasscl, dat hij het vierde exemplaar aan Rombout Uacx, kanunnik en 
plebaan te Antwerpen, had gegeven (Fl de Cocq aan Nccrcassel, 02 04 1685, O B C 592, 
f. 4369r-4370') 

^ 3 Nccrcassel aan Ruth d'Ans, 23.03 1685, O B C 611 Zo moest Necrcasscl, bij voorbeeld, 
iets schrappen uit het nnclnndion Colomense, omdat de Spaanse Inquisitie er iets uitgelicht 
had, zie Nccrcassel aan Du Vaucel, 23 03 1685, O B C 598 

6i* Du Vauccl aan Nccrcassel, 24.03.1685, O B C 593, f 4895'; PR 2655 
657 Nccrcassel aan Arnauld, 12 04 1685, O B C 611; gedrukt, ΟΛΑ, II. 525-526 
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echter trachtte Neercassel, ondanks de tegenstand van Casoni, over te 
halen toch maar tot uitgave over te gaan. Hun Romeinse vriend was er 
tegen, omdat hij de paus verzekerd had, dat Neercassel verbetenngen in 
zijn werk zou aanbrengen; maar om te weten wat er precies verbeterd 
diende te worden, moest er eerst een uitspraak van het H Officie over 
de eerste editie komen. En daar diende men volgens Casoni op te 
wachten alvorens de tweede het licht te doen zien, anders, zo vreesde hij, 
zouden de tegenstanders hun aanvallen op beide uitgaven lanceren. 
Volgens Du Vaucel was een dergelijke uitspraak van het H Officie met 
te verwachten, omdat dat toch nooit precies aangaf wat het veranderd 
wilde zien, en verbeteringen of verzachtingen kon Neercassel ook wel 
direct in de tweede editie aanbrengen zonder op een uitspraak over de 
eerste te wachten. Volgens Du Vaucel was de paus wat besluiteloos, 
waardoor de tegenstanders vnj spel hadden. De kardinalen Casanate en 
Azzolim waren goede verdedigers van het werk, maar ze zouden toch 
niet zo ver gaan de paus voor te stellen definitief een eind aan alle 
onenigheid te maken en de tegenstanders het zwijgen op te leggen. Dat 
was ook niet te verwachten, daar de paus onder invloed stond van zijn 
biechtvader Ludovico Маггаса, een religieus, en van anderen, die hem 
tegenovergestelde suggesties deden. Ook kardinaal Ottoboni was wel 
goed gezind, maar toch gekant tegen gestrengheid bij de toediening van 
het sacrament der Biecht. Datzelfde gold voor kardinaal Colonna, die 
volgens Du Vaucel een jezuïet als theologisch adviseur had ^8 

Van de Leuvenaren maakte Petrus Melis aanvankelijk enig bezwaar 
zijn goedkeuring aan het werk van de bisschop te hechten Neercassel 
vreesde, dat hij enigszins op de hand van de laxisten was Hij verzocht 
Ruth d'Ans president Melis tot betere gedachten te brengen, zonder te 
laten merken, dat het initiatief daartoe van Neercassel zelf was 
uitgegaan.659 Balthasar van Wcvelinchoven, pastoor te Gorkum en neef 
van Neercassel, maakte bezwaar tegen de aanhef van de goedkeurmgs-
bnef van de Utrechtse clerus, waann de ondertekenaars verklaarden, dat 
zij zich eigenlijk met geroepen voelden als rechters over het werk van 
hun eigen bisschop op te treden. Als dat zo is, schreef hij, dan moeten zij 
er ook niet zo hoog over op geven, want dan gaat het op vlcienj 
lijken ш De naam van Van Wevelmchoven figureert dan ook met in de 
lijst van ondertekenaars. 

6 5 e Du Vaucel aan Neercassel, 31 DJ 1685, O B C =593, f 4Й97М898' 
6 , 9 Neercassel aan Ruth d'Ans, 03 04 1685, OBC 611 
" " В van Wevelmchoven aan Neercassel 03 04 1685, O B C 592, f 4371' ' " v 

174 



GOEDKEURINGEN 

De secretaris van Neercassel, Bartholomeus Pesser van Velscn, had 
de grootste moeite de drukker van de verkoop af te houden. Tenslotte 
gelukte het hem uitstel te verkrijgen tot de Index en de goedkeuringen 
die de bisschop nog verwachtte, gedrukt waren. Neercassel hoopte, dat 
Casoni de publicatie tegen die rijd wel zou gedogen.661 Mocht de 
Brabantse boekverkoper Fricx door dat uitstel nadeel ondervinden, dan 
zou hij hem schadeloos stellen, zo verzekerde hij hem.662 

Amauld, die het er helemaal niet mee eens was dat de tweede uitgave 
nog steeds uitgesteld werd, raadde aan de tussentijd dan maar te 
benutten met het vergaren van nog meer goedkeuringen. Het zou 
vogens hem geen kwaad kunnen de loffelijke beoordelingen van de 
bisschop van het toen tot Frankrijk behorende Doornik (Gilbert de 
Choiscul)663 en van Meaux (Jacqucs-Bémgne Bossuet) in het werk af te 
drukken. Zij stonden in Rome wel slecht aangeschreven wegens hun 
adhesic-bctuiging aan de leer van het gallicanisme, bondig weergegeven 
in de 'IV articles du Clergé de France' (1682), maar hier, zo redeneerde 
Amauld, ging het om heel iets anders.664 

Daar Casoni zich bleef verzetten tegen de pubheatic van de tweede 
uitgave, raadde Du Vaucel de apostolisch vicaris aan de paus te 
schrijven. In een brief aan Innocentius XI zou Neercassel volgens hem 
gevoegelijk kunnen aanvoeren, dat hij de tweede editie nu al bijna een 
jaar had uitgesteld ten einde er in op te nemen wat van de kant van de 
paus zou worden aangegeven, en dat langer uitstel een zeer slechte 
indruk op het lezend publiek zou maken en zijn reputatie zou schaden.665 

Ook vond Du Vaucel het raadzaam de stukken van het Concilie van 
Trente in het geding te brengen om de leer van de Amor Poenitens 
betreffende de volmaakte liefde tot God als noodzakelijke dispositie 
voor de Biecht (contritionisme) toe te lichten. De Romeinse agent had er 
wel wat geld voor over om bepaalde stukken te laten copicren.666 

661 Neercassel aan Du Vaucel, 20 04 1685, O B C 598 en O B C 632 (or.) 
^ 2 Neercassel aan Fricx, 12 04.1685, O B C 611. 

Dat Neercassel een zeer loffelijke beoordeling aangaande de Amor Poemtem van Gilbert 
de Choiseul had ontvangen, wist Amauld door Ruth d'Ans, aan wie Neercassel hetcnige 
dagen tevoren geschreven had (13 04 1685, O B C 611; gedeeltelijk gedrukt, OAA, II, 
526) Des te merkwaardiger is het, dat Choiscul later aan Neercassel zal schrijven, dat hij 
geen goedkeuring kan geven, omdat hij geen tijd heeft kunnen vinden het werk te lezen 
(Choiseul aan Neercassel, 23.11 1685, O B C 592, f 4663M664-). Vgl. noot 723. 

ш Ruth d'Ans aan Neercassel, 15.04 1685, O B C 592, f. 4386'-4387\ gedrukt OAA, II, 
526-527. Uiteindelijk heeft Neercassel die approbatie toch met opgenomen. 

6 6 5 Du Vaucel aan Neercassel, 12 05 1685, O B C 593, f 4905r-4906" 
ы л Du Vaucel aan Neercassel, 19 05 1685, O B C 593. f 4907 r ^908\ PR 2655 
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In die dagen, eind apnl 1685, was Neercasscl naar de Zuidelijke 

Nederlanden vertrokken o m in Leuven de colleges ter opleiding van de 

Noord-Nederlandse clerus te visiteren (*Ί Van die gelegenheid maakte 

hij gebruik o m Amauld en de zijnen in Brussel een bezoek te brengen en 

hen te consulteren over een weerlegging van zijn hand van een anoniem 

geschrift tegen de Amor Poemtens, dat volgens Du Vaucel van de hand 

van Honoré Fabri S J was m Deze jezuïet had namelijk enige maanden 
tevoren, in de vorm van een brief aan een vriend, een nieuwe aanval 
tegen Neercasscls werk gelanceerd, die volgens Du Vaucel veel 
verkeerde opvattingen naar voren bracht ш Deze achtte het van belang 

dat schrijven publiek te maken, zodat de mensen konden zien met wat 

voor middelen men het werk van de bisschop bestreed Daar het 

geschrift echter met ongevaarlijk was, raadde hij Necrcassel aan een 

copie ervan aan Amauld te zenden met het verzoek het stuk te 

weerleggen. Necrcassel deed dat bij schrijven van 30 maart 1685.67" 

O p 1 april antwoordde Amauld, dat hij het de moeite niet waard 

vond tegen dat schotschnft in te gaan 

' O n n'a fait que trop d'apologies pour le livre d'un cvêque qui, 
en tout autre temps que celui-ci, aurait été comblé d'éloges 
La seule lettre du cardinal Grimaldi pour la justification d'un 

livre qui ne recommande que ce qu'il fait pratiquer lui-même 

dans son diocèse avec tant de fruit, n'est-clle pas cent fois plus 
considérable que les difficultés chimériques de ces gens 

d'Ecole, qui ne savent ce que c'est que la vraie conduite des 

âmes''671 

Toch bleef Necrcassel bij zijn mening. Maar ook Amauld en zijn 
vrienden bleven bij hun opvatting, dat het geen zm had te antwoorden 

op het geschrift van Fabri Zij achtten het beter, dat Neercasscl er 

aanleiding in vond om de paus te schrijven en zich bij hem te beklagen 
over de manier, waarop Fabri de H H. Vaders en Necrcassel zelf 

6 , 7 Ruth d'Ans aan Necrcassel, 22 05 1685, O B C 592, f 4433'-4434' 
^ Du Vaucel aan Necrcassel, 10 03 1685. O B C 593, f 4894' ™ ' Over Honore Fabri zie 

Hurter, Nomenclátor, IV, kol 613-615 en С Sommcrvogel, III, 511-521, ook H Be}lard 
m D ö r , XIII, kol 432-434 

'^4 H F van Heussen vermeldt dit geschrift in zíjn Batavia Sacra dl II, 484 aldus 'Scriptum 
seu epistola Honorati Fabn Jesuitac ad amicum de libro Anions l'ocnitcntis Incipit 
Accipi quam iransmiststi, Castonensis Epucopi, Vir omatissimc, etc ', 28 paginae, quibus 
subjiciuntur proposmoncs octo cum adjuncta censura, 14 paginae' 

6711 Neercasscl aan Amauld, 30 03 1685 O B C 611, gedrukt ΟΛΑ, II 523 
^ 1 Amauld aan Necrcassel, 01 04 1685, O B C 592, f 4367-4368', gedrukt, OAA, II, 

523-525 
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behandelde. Op die manier zou hij in de aanval gaan en dat was beter 
dan steeds maar in de verdediging te blijven.672 Doch daar Du Vaucel 
het ook nodig had geacht het geschrift te weerleggen, stelde Ncercasscl 
uiteindelijk zelf een weerlegging op, die hij nu te Brussel met Amauld en 
zijn vrienden wilde bespreken om ze dan tegelijkertijd te vragen, of hij 
dat geschrift aan de paus, aan de kardinalen of voorlopig alleen aan 
Casoni moest zenden.671 Vanuit Leuven kondigde Necrcasscl zijn 
bezoek aan. Hij hoopte de 28c mei in Brussel te arriveren.674 In Leuven 
had de bisschop nog een gesprek met Van Vianen gehad, die hem 
verzocht bij Casoni een goed woordje voor de Leuvenaars te doen, nu er 
gevaar bestond, dat een aantal stellingen van Leuvense doctoren 
veroordeeld zou worden.675 Dat was het resultaat van de bemoeienissen 
hunner tegenstanders als reactie op de 65 in 1679 veroordeelde 
laxistische stellingen.676 Een veroordeling van als jansenistisch gebrand
merkte opvattingen uit de Leuvense hoek zou ook de zaak van de Amor 
Poenitens geen goed doen,677 al was het alleen maar, omdat de auteur zo 
nauwe betrekkingen onderhield met de doctoren van Leuven. 

Met de goedkeuringen van de Franse bisschoppen liep het ondertus
sen met zo vlot. Sommigen van hen wilden door de auteur zelf gevraagd 
worden een approbatie te geven. Daarom stelde Ruth d'Ans voor één 
algemene bncf op te stellen om Ncercasscl de moeite te besparen al die 
bncven te schrijven. In Parijs konden de vrienden zo'n standaardbrief 
dan copiëren op blanco door Ncercasscl reeds gesigneerde vellen.67" 
Ruth d'Ans spande zich zeer in om de goedkeuringen bij elkaar te 

672 Ruth d'Ans aan Ncercasscl, 03 04 1685, O B C 592, f 4373,-4374'. 
671 Ncercasscl aan Ruth d'Ans. 19 04 1685, O B C 611. Ook aan Du Vaucel legde hij het 

verweer tegen Honoratus Fabn ter beoordeling voor met het verzoek het zo te wijzigen, 
dat het de beste indruk op de kardinalen zou maken (Ncercasscl aan Du Vaucel, 
13 07 1685, О Б С 598 en O B C 632). 

6 7 4 Ncercasscl aan Ruth d'Ans, 23.05.1685, O B C 611; PR 2654*. 
6 7 3 Van Vianen kon dat moeilijk zelf doen, omdat Casoni nogal tegen de Leuvenaren gekant 

was wegens hun weigering het gallicanisme te veroordelen 
<'7'' Bij decreet van 7 december 1690, onder het pontificaat van Alexander VIII, werden 31 

stellingen van Leuvense doctoren als janscmstische dwalingen veroordeeld Denzinger/ 
Schonmetzcr. Einlimdimi, η 1291-1321 Onder het pontificaat van Innoccntius XI, de 
voorganger van Alexander VIII, was het niet gelukt deze stellingen veroordeeld te 
krijgen 

^77 Du Vaucel aan Ncercasscl, 28.04.1685, O B C 593, f. 4903--4904, HR 2655 'L'affaire des 
30 propositions attribuées à M M de Louvain, dont je vous ai écrit ci-devant, me touche 
très sensiblement, et si ceux qui en sont les promoteurs réussissaient dans leur dessein, 
outre les autres maux qui s'en ensuivraient, ce serait un fâcheux préjuge contre l'Amor 
Poenitens' 

"* Ruth d'Ans aan Ncercasscl. 10.06.1685, O B C 592, f 4442'-4443' 
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knjgcn Op 9 september 1685 waren die van de bisdommen Orléans, 
Sens, Beauvais en Rouaan binnen Nicole, een van de invloedrijkste 
Franse vrienden, had inmiddels een approbatie opgesteld, te onderteke
nen door enkele doctoren van de Sorbonne De goedkeuringen van 
kardinaal Grimaldi, aartsbisschop van Aix-en-Provcnce, en van Lc 
Camus, bisschop van Grenoble, waren reeds in het bezit van Necrcassel 
Te verwachten waren nog de approbatie van de bisschop van Saint-
Pons, François de Montgaillard, en van Henn Amauld, bisschop van 
Angers en broer van Antoine Amauld, en van nog enkele andere 
bisschoppen 679 

Het hooggestemde Elogium van de Utrechtse clerus, dat gefungeerd 
had in de eerste druk, wilde Necrcassel aanvankelijk met opnemen, 
omdat Abraham van Bncnen, pastoor te Utrecht, die het mcde-
ondertckend had en in 1683 gestorven was, de tweede editie nooit 
gelezen had,680 en Lindebom zijn naam geschrapt wilde zien ^1 Op 
aanraden van Amauld kwam de bisschop daar later op terug Amauld 
was namelijk bang, dat Honoré Fabri, die dat Elogtum in zijn geschrift 
bestreden had, uit het weglaten ervan misschien zou kunnen conclude
ren, dat men met zijn geschrijf rekening had gehouden En dat was wel 
het laatste wat Amauld wenste *̂2 Bovendien had Lindebom tenslotte 
toch goed gevonden, dat zijn naam met geschrapt werd ^1 Wat de 
Utrechtse pastoor tot die houding bewogen heeft, is uit de voorhanden 
zijnde correspondentie met op te maken 

2 De consultoren van het H Officie 

In het voorafgaande hebben we al gezien, dat de conventueel Laurentius 
Fabn eind 1684 als consultor van het H Officie was opgetreden in de 
zaak van de Arnor Poemtens en dat hij een ongunstig advies had 
uitgebracht 684 Korte tijd nadien werd het werk nog aan een andere 
consultor ter beoordeling gegeven. Op 3 maart 1685 wist Du Vaucel 
nog niet wie dat was685 Doch dne weken later kon hij melden, dat het 

679 Ruth d'Ans aan Necrcassel, 09 09 1685, OBC 592, f 4572M572* + appendix 
'Approbation que doivent signer quelques Docteurs de Pans' 

680 Necrcassel aan Arnauld, 19 10 1685, OBC 611 
^ 1 Idem, éidem 
682 Ruth d'Ans aan Neercassel, 08 11 1685, OBC 592, f 4638'-464Г 
6 8 3 Neercassel aan Quesnel, 16 11 1685, OBC 611 
6 8 4 Noot 623 van hoofdstuk IV 
6 8 3 Du Vaucel aan Necrcassel, 03 03 1685, O B C 593, f 4892M893V 
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de in Rome wonende Spaanse karmeliet Ludovicus Perez de Castro 
was.686 Don Giuseppe (Antoine Charlas), de Romeinse vriend en 
medewerker van Du Vaucel, had die consultor aangeklampt om er 
achter te komen, wat voor advies hij had uitgebracht of nog zou 
uitbrengen. Perez liet echter niets los. Toch had Charlas geprobeerd 
hem aan het praten te krijgen door bepaalde punten naar voren te 
brengen, waartegen Perez misschien bezwaren zou maken. Ook dat 
leverde niets op. De consultor had hem geduldig aangehoord zonder 
zich ook maar enigszins bloot te geven. Hij scheepte hem af met de 
mededeling, dat hij de Amor Poenitens nog niet gelezen had. Du Vaucel 
was dan ook bang, dat de karmeliet Perez niet gunstiger gestemd was 
dan de conventueel Fabri.687 

In samenwerking met zijn vrienden had de Romeinse agent na de 
Breuis Exposition een uitgebreide Apologia van de Amor Poenitens 
opgesteld en hij was nu druk bezig er copieën van te maken ten behoeve 
van de kardinalen en andere invloedrijke personen. Op 7 april 1685 zond 
hij Neercasscl het eerste deel toe met de mededeling, dat Casoni een 
exemplaar aan de consultor Perez ter hand zou stellen. Hij verzocht 
Neercassel nu spoedig de volledige Pastorale Brief (Epistola ad Clerum) te 
zenden, die bij wijze van Voorwoord in het werk zou worden 
opgenomen.689 Deze zou een welkome bevestiging van beide stukken 
zijn. Daarom wilde hij de kardinalen dat geschrift eveneens ter lezing 
geven. Dezen zouden dan, naar hij hoopte, geen bezwaar meer maken 
tegen de verschijning van de tweede editie. Maar nog steeds wist Du 
Vaucel niet, hoe de houding van Perez was.690 Ook drie weken later kon 
hij nog niet zeggen, aan welke kant de karmeliet stond, noch of hij klaar 
was met zijn onderzoek naar de Amor Poenitens. Du Vaucel was er met 
erg gerust op.691 Zelfs op 12 mei moest hij nog melden, dat Perez zijn 
verslag nog steeds niet had uitgebracht en er schijnbaar ook geen haast 

686 Ludovicus Perez de Castro werd m 1635 te Ajofrin in Spanje geboren In 1653 trad hij in 
de Orde van de karmelieten, waar hij na verloop van tijd theologie studeerde o.a in het 
moederhuii Santa Maria Transpontma te Rome In 1680 werd hij coadjutor van de 
generaal zijner Orde, vervolgens theologisch adviseur van kardinaal Paoluzzo Altieri, die 
deel uitmaakte van de Congregatie van het H Officie. In 1683 werd hij tot qualificator 
van het H Officie benoemd, en m 1686 tot consultor Hij was een man van strenge 
ascese. Hij heeft veel geschreven doch niets gepubliceerd O p 4 augustus 1689 stierf hij te 
Rome Cosmas de Vilhers, Btblwlheca Carmelitana, II, kol 294-298 

687 Du Vaucel aan Neercassel, 24.03 1685, O B C 593, f 4895M896', PR 2655. 
688 Hoofdstuk IV, blz. 166 
689 Hoofdstuk IV, noot 607. 
690 Du Vaucel aan Neercassel, 07.04 1685, O B C 593, f. 4899М900\ PR 2655. 
6 9 1 Du Vaucel aan Neercassel, 28 04 1685, O B C 593, f 4903M904\ PR 2655. 
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mee maakte, en ook dat Casoni hem de copie van de Apologia nog met 
ter hand had gesteld.692 Een weck later echter was Du Vaucel in staat 
Necrcasscl gunstiger informatie over Perez te verschaffen. Deze consul
tor, die hij zo gewantrouwd had, bleek zeer geporteerd te zijn voor het 
werk van Necrcasscl en had gezegd, dat hij cen gunstig advies zou 
uitbrengen: 

'Je ne dois pas différer, Monseigneur, à vous faire part de cc 
que j 'ai appris touchant le P. Perez. Cc religieux, qui nous était 
si fort suspect, paraît bien disposé à l'égard de Y Amor Poenitens 
et a témoigné qu'il en porterait un jugement favorable. ' 

Hij had zulks van kardinaal Casanatc zelf gehoord. Bovendien hoopte 
Casoni, dat de paus nog als examinators zou toelaten: de dominicaan 
Giacomo Ricci, secretaris van de Index, en Giuseppe Sabbatini O.S.A., 
bibliothecaris van de augustijnen, die beiden de leer van de Amor 
Poenitens zeer waren toegedaan.m Middclerwijl had Casoni de Apologia 
aan Perez ter lezing gegeven. Deze bleek over het stuk zeer tevreden te 
zijn. Ook de Episfo/a ad Clerum had hij hem ter bestudering gegeven, 
zodat hij kon zien, dat de Apologia geheel in overeenstemming met het 
werk van Necrcasscl was.6'* O p 7 september 1685 kon Du Vaucel 
eindelijk melden, dat Perez gereed was met zijn rapport over de Amor 
Poenitens. Hij was er zeker van, dat het cen gunstig oordcel bevatte, 
hetgeen ook inderdaad het geval bleek te zijn.695 

Tegen eind september had Casoni van de paus permissie gekregen 
om pater Sabbatini het werk van Necrcasscl te laten lezen opdat deze er 
als consultor een advies over uit zou brengen. Du Vaucel was er van 
overtuigd, dat die nieuwe deskundige het werk eerder zou prijzen dan 
alleen maar beoordelen.696 

^ 2 Du VJUCCI aan Necrcasscl, 12 05 1685, O ß C 593, f 4905-4906', PR 2655 
6 , 3 Du Vaucel aan Necrcasscl, 19 05 1685, O B C 593, f 4907'-4908, PR 2655. 
644 Du Vaucel aan Necrcasscl, 16 06 1685, O B C 593, f. 4911'-4912, PR 2655 
^ 5 Du Vaucel aan Ruth d'Ans, 07 09 1685, AAM, Jans 10 Het stuk is gedateerd 20 

augustus 1685 en werd uitgebracht op 19 september van het2elfde jaar Een fotocopie 
van de minuut van dit rapport is mij in handen gekomen door bemiddeling van M G 
Spicrtz, die de minuut in 1965 aantrof in het archief van de karmelieten te Rome in het 
Collegio Intemazionale S Alberto Het manuscript omvat drie forse tweezijdig 
beschreven foliovellcn van papier (26 χ 23,2 cm) Het is in het latijn gesteld m een 
onregelmatig en gedrongen schrift en vertoont veel afleortmgen, samentrekkingen, 
doorhalingen, correcties, randbemcrkingen en verwijzingen binnen de tekst ik heb het 
stuk gepubliceerd en toegelicht in mijn bijdrage, 'L'Amor Poenitens de Necrcasscl', 
79-92 en voeg het hier als appendix IV bij deze studie 

6 % Du Vaucel aan Necrcasscl, 29 09 1685, O B C 593, f. 4926'-t927\ PR 2655 
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In hetgeen volgt697 zullen wij zien, dat in maart 1686 nog een andere 
theoloog van de paus opdracht kreeg de Amor Poenitens aan een 
onderzoek te onderwerpen, en wel de franciscaan Carolus Franciscus de 
Vansio698 van het klooster San Pietro in Montone te Rome699 en dat 
ook hij een gunstig verslag uitbracht 

3. De tweede editie verschijnt 

Casoni was vanaf begin juni 1685 ineens veel optimistischer geworden. 
Hij mocht wel niet veel loslaten wegens de geheimhouding rond alles 
wat het H. Offiae aanging, doch hij had Du Vaucel wel te verstaan 
gegeven, dat de zaak van de Amor Poenitens er zeer goed voor stond.700 

Ongetwijfeld was dat optimisme mede te danken aan de gunstige 
reacties van Perez op de hem ter hand gestelde geschriften ter 
verdediging van de Amor Poenitens Casoni had zelfs aan Jean Genet, de 
toegewijde verdediger van Neercasscls werk in Rome, toevertrouwd de 
verwachting te koesteren, dat het H Officie niet eens veranderingen zou 
eisen,701 en in zijn registers zou aantekenen dat het werk van Ncercassel 
geen enkele blaam verdiende. Dit zou een garantie zijn tegen een 
eventuele latere aanklacht, zelfs onder een ander pontificaat.702 Toch 
wenste Casoni nog enig uitstel van de tweede editie, maar hij had die 
wens zo geformuleerd, dat hij binnenkort, naar Du Vaucel hoopte, geen 
bezwaar meer zou maken. Op aanraden van Du Vaucel zag Ncercassel 
er van afeen brief aan de paus te schrijven over de aanval van Honoré 
Fabn S J. In plaats daarvan wilde hij nu de weerlegging aan een vnend 
richten, de methode die Fabn bij zijn aanval zelf had toegepast.703 Hij 
stuurde dat geschrift aan Du Vaucel, opdat die eraan toe zou voegen of 
eruit weg zou laten wat hem goed dacht ΊΜ 

Juist in die dagen was er, tot groot leedvermaak van de protestanten, 

^ 7 Blz 191 
6 9 8 Carolus Franciscus de Vansio was een bekwaam scoti« Ну is gestorven in 1718 Hurtcr, 

Nomenclátor, IV, kol 677-678 
6 , 9 Du Vaucel aan Ncercassel, 09 03 1686, O B C 593, f 4963'-4966,, PR 2655 
™ Du Vaucel aan Ncercassel, 16 06 1685, OBC 591, f 491Г-4912, PR 2655 
T" Du Vaucel aan Ncercassel, 30 06 1685, O B C 593, f 4913-4914\ PR 2655 

7 0 2 Du Vaucel aan Ncercassel, 21 07 1685, O B C 593, f 4915'-4916v, PR 2655 
70:1 Ncercassel aan Ruth d'Ans, 25 06 1685, O B C 611 '(a cause) d'une lettre de Mr Wallom 

(Du Vauccl) qui me marque des dispositions de sa Sanitele peu conformes au dessein de 
la lettre Au lieu de l'adresser a Sa Sainteté je l'adresse comme a un ami de meine façon 
qu'a fait le Pere Fabn' 

704 Ncercassel aan Du Vaucel, 29 06 1685, O B C 632 
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ccn boekje verschenen van de hand van Cornelius Hazart S.J.,7,h onder 

de schuilnaam Antonius Suivius, getiteld: Het schadig leseti der H. 

Schrifture voor alle wereldlijke en ongeleerde репоопеп™ Amauld raadde 

Nccrcasscl sterk aan zich publiekelijk van dat geschrift te distantiëren en 
het - zo mogelijk - in Rome te doen veroordelen.70 ' Nccrcasscl had die 
aansporing niet nodig, daar hij reeds bezig was die publicatie te 
weerleggen.'"" Voor dat doel verzocht de bisschop Mocdcrsohn enige 
zaken voor hem op te zoeken en te verifiëren, zoals de door Johannes 
Eck verzorgde vertaling van de H. Schrift in het Hoogduits, alsook het 
feit, dat men in Duitsland kinderen het Nieuwe Testament het lezen.709 

En aan Qucsncl vroeg hij om inhchtingcn aangaande een beschikking 
van paus Innocentius III in het begin van de twaalfde eeuw, waardoor hij 
volgens de jezuïet Joannes Azor'10 ccn cisterciënscr abt streng zou 
hebben berispt, omdat deze had toegestaan dat vrouwelijke en manne
lijke leken de H. Schrift in ccn Franse vertaling lazen. Nccrcasscl 
veronderstelde, dat het hier om een falsificatie ging.711 In een uitvoerig 
gedocumenteerd schrijven toonde Quesnel aan, dat de brief van 
Innocentius III authentiek was, doch dat Azor, en op diens voorbeeld 
ook Hazart, het document volkomen verkeerd geïnterpreteerd hadden. 
De paus was namelijk niet opgetreden tegen Franse vertalingen van de 
H. Schrift, maar tegen het gebruik van vertalingen van ketterse 
makelij.'1- Niet lang daarna, nog in het jaar 1685, publiceerde Nccrcasscl 
zijn weerlegging van Hazart in het geschrift: Gods woord verdedigd, ofte 

bemerkingen over zeeker boexken uitgegaan op de naem van Antonius Suivius, 

7'b Cornelius Hazart SJ . , geboren 1617 te Oudenacrdc, gestorven 1691), was een fel 
bestrijder van het jansenisme. Hij heeft veel gepubliceerd ter verdediging van het 
katholieke geloof, o a Tnomph vm de C7iris/p/i)kc· Lem· ofte Crooten Canclnsmus (168.4), 
waar Gerberon en Amauld veel kritiek op hadden C. Sonimcrvogcl S.J , Bibliothèque, 
IV, kol. 1H1-197 

7<* Brief van Neercasscl aan Amauld van 27 07 1685, OI3C 611, (gedrukt. OAA, II, 538-
539) 'Lugduni Batavorum prodnt libellus cui titulus Lectio senpturarum omnibus 
saeculjnbus et meruditis noxia' - 'Te Leiden is een boekje verschenen, getiteld Hel /гггн 
van Je H Schrift schadelijk voor leken en ononlwikkelden'. liCXI, 443, η 14468 Du werkje 
was tien jaar eerder in het latijn verschenen BCNI, 407, n. 13370 en L Willacrt, BJB, 

286, π 3814 
7 0 7 Arnauld aan Nccrcasscl, 29.07 1685, OAA, XLII, 53-55 
7"* Nccrcasscl aan Arnauld, 03.08 1685, O B C 611, gedrukt, OAA, II, 549-550. 
m Nccrcasscl aan Mocdcrsohn, 29 07 1685, O B C 611 
7" 1 Joannes Azor S J , geboren 1536 te Lona (Zuid-Spanjc) en gestorven 1603 te Rome Hij 

was een bekend moralist Zijn werk Imtitiitiones morales gold als een klassiek handboek, 
LTK. 1, kol 1159, С Sommervogel, Bibliothèque, I, kol 738-741 

7 " Neercasscl aan Quesnel, 30 07 1685, O B C 611, gedrukt. Tans, Pasquier Quesnel, 72. waar 
de brief gedateerd is 31 07 1685 

7 , 2 Quesnel aan Neercasscl, 05 08.1685, O B C 592, f 4517 ,-4520'; gedrukt. Tans, Pasqmer 
Quesnel, 73-77 
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onder dezen tytel Het schaedig lezen der H Sclmfiure, Antwerpen 1685. 
Necrcassel had er zes weken aan gewerkt. Hij zou het werkje anoniem 
uitgeven om de Hoogmogendcn niet tegen zich in het harnas te jagen, 
daar de protestantse bijbelinterpretatie erin gehekeld werd 

Terwijl de bisschop hiermee doende was, werd de boekverkoper 
Fncx weer ongeduldig Necrcassel was bang dat hij hem er niet lang 
meer van af kon houden de tweede editie te verkopen zoals zij er lag.713 

De Amor Poemtens was tenslotte op kosten van die Brusselse boekverko
per gedrukt Daarom wilde de bisschop nu onverwijld de uitgave 
toelaten, zodra hij de nog te verwachten goedkeunngen binnen had 7 1 4 

Bovendien had de rector van het college van de Propaganda, Buonvi-
cini, hem geschreven blij te zijn met de op stapel staande tweede 
editie ^ Ncercasscl veronderstelde, dat deze Romeinse vriend hem dat 
geschreven had mm of meer op instigatie van kardinaal Casanatc. Hij 
had er uit opgemaakt, dat de her-uitgave nu wel op de markt gebracht 
kon worden 7 1 6 Er was voorlopig ook weinig activiteit van het H 
Officie in deze zaak te verwachten, daar dit instituut druk bezig was met 
het onderzoek van de quictistischc leerstellingen van Miguel de Mohnos 
(1628-16%) en de Amor Poemtens daardoor op de achtergrond geraakt 
was 7 1 7 Een beslissing over het werk kon dus nog wel lang uitblijven. 

Du Vaucel was eveneens van mening, dat Necrcassel de tweede editie 
nu maar moest laten verschijnen zonder te wachten op een uitdrukke
lijke toestemming van de Romeinse autoriteiten Hij zag niet in, dat 
daaruit in de gegeven omstandigheden moeilijkheden konden voortko
men Casoni en de goedgezinde kardinalen daarentegen wilden wachten 
tot de zaak helemaal liep zoals zij wensten Voor dat doel had Casoni 
dan ook aan de paus permissie gevraagd om pater Sabbatim, de 
bibliothecaris van de augustijnen, als consultor in te schakelen. Als de 
zaak namelijk niet volkomen veilig stond, kon men er later weer op 
terug komen En dat moest voorkomen worden Toch meende Du 
Vaucel, dat Casoni niet meer zo fel tegen publicatie was als voorheen. 
En daarom was zijn advies- de tweede editie nu laten verschijnen, maar 
een paar maanden wachten met het zenden van exemplaren naar 
Rome 7 Ш Want zelfs bij personen die in het algemeen sympathiek 
stonden tegenover het werk van Necrcassel, zoals kardinaal Altieri en -

7 1 3 Necrcassel aan Du Vaucel, 26 07 1685, O B C 598 
7 , 4 Necrcassel aan Ruth d'Ans, 14 09 1685, O B C 611 
7 " Buonvicim aan Necrcassel, 11 08 1685 O B C 592. f 4528'-»529' 
7 " ' Necrcassel aan Du Vaucel, 07 09 1685, O B C 598 en O B C 632 (or ) 
7 1 7 Du Vaucel aan Necrcassel. 04 08 1685, O B C 593, f 4917'-4918\ PR 2655 
7 1 8 Du Vaucel aan Necrcassel 13 10 1685, O B C 593, f 4928-4928-, PR 2655 
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tot op zekere hoogte - ook kardinaal Carpcgna, bestond in de eeuwige 
stad weerstand tegen de praktijk van uitstel van absolutie zoals de Amor 
Poenitens die voorstond. Toen Genet deze kardinalen er cen keer 
opmerkzaam op maakte, dat de leer van Carolus Borromcus daar geheel 
mee m overeenstemming was, had Carpcgna zich laten ontvallen, dat 
ook op Borromcus wel wat aan te merken was 719 

In de maand oktober 1685 verzocht Ncercassel zijn vnend Paschasius 
Quesncl, die zich op 25 februari 1685 bij Arnauld m Brussel gevoegd 
had,720 de tweede editie nu geheel persklaar te maken 721 Quesncl zegde 
dat graag toe.722 Door toedoen van hem en van Ruth d'Ans kwamen 
nog enkele goedkeunngen uit Frankrijk binnen: van Jacques Boilcau, 
broer van de bekende dichter, doctor van de Sorbonne en deken van 
Sens, van Hcnn Amauld, de broer van Antoine en bisschop van Angers, 
en van Picrre-Jcan-François de Peran de Montgaillard, bisschop van 
Saint-Pons. Uit Leuven stuurden Theodorus van Blockhoven, Martinus 
de Swaen en Petrus Melis, allen priesters van de Noordelijke Nederlan
den, hun goedkeuring toe. Van de bisschop van Arras, Guy de Sève de 
Rochcchouart, en van die van Doornik, Gilbert de Choiscul du Plcssis 
Pralin, kwamen geen goedkeunngen binnen Ncercassel was daar niet 
rouwig om. Hij vond het wel gunstig, dat er op die manier onder de 
goedkeurende prelaten en doctoren geen was die had deelgenomen aan 
de fameuze 'Assemblee du clergé de France' (1682), waar de 'IV Articles' 
werden geproclameerd, hetgeen in Rome veel kwaad bloed had gezet723 

De boven vermelde goedkeuringen moesten nog gedrukt en in het werk 
opgenomen worden. Du Vauccl maakte vanuit Rome geen bezwaar 
meer tegen publicatie, temeer daar het de bedoeling was het werk eerst 
in Frankrijk en daarna pas in de Spaanse Nederlanden ter verkoop aan te 
bieden.724 

O p 17 november 1685 was de tweede editie zo ver klaar, dat Ruth 
d'Ans en Quesnel meenden nog slechts twee dagen nodig te hebben om 
haar geheel te voltooien.723 Toch duurde het nog tot begin december 
voor de exemplaren van de nieuwe uitgave verzonden konden worden, 
eerst naar Frankrijk, het prins-bisdom Luik, Duitsland en Engeland en 

"* Du Vauccl aan Ncercassel. 20 10 1685, OI3C S93, f 4930'-4<Л1, FR 2655 
7 3 1 E Jacques, La amices d'exil. 348 
7 2 1 Ncercassel aan Quesnel, 19 10 1685, O B C 611 
7 2 2 Quesncl aan Ncercassel, 24 10 1685, O B C 590, gedrukt, J Tans, Pasqmer Quesnel, 80-81 
7 2 1 Ncercassel aan Quesncl 23 11 1685, O B C 611 J e suis tres aise qu'il n'y aura pas 

d'approbation des prélats ou docteurs qui ont assiste à l'assemblee de l'an 1682', gedrukt, 
J Tans, Pasquter Quesnel, 88 

72,1 Ncercassel aan Quesnel, 16 11 1685, O B C 611, gedrukt J Tans. Pasquter Quam I 86 
725 Ruth d'Ans aan Ncercassel, 17 11 1685, O B C 592, f 4657' ™ ' 
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even later naar de Zuidelijke Nederlanden.726 Het ging tenslotte allemaal 
nog zo overhaast, dat Ncercassel dnc weken later Ruth d'Ans moest 
opdragen er voor te zorgen, dat aan degenen die reeds een exemplaar 
van de nieuwe editie ontvangen hadden, nog enkele bladen werden 
nagezonden met later binnengekomen goedkeuringen en met addenda 
en corrigenda.727 In de Noordelijke Nederlanden werd de tweede editie 
eindjanuan 1686 te koop aangeboden.728 

Wegens de omvangrijke toevoegingen was het werk uitgegeven in 
twee delen in octavo Het eerste deel begint met een kort voorwoord 
(Adiiiorutio ad Lectorcm) van twee bladzijden, waarin gewezen wordt op 
het belang van de Epistola Pastoralis tot goed begrip van deze sterk 
uitgebreide tweede druk. Daarna volgen achttien goedkeuringen of 
gunstige beoordelingen van diverse kerkelijke instanties en enkele 
bladzijden addenda en corngenda. Vervolgens de lange pastorale brief, 
ofwel Epistola ad Clennn, waann op het grote belang van het werk wordt 
gewezen en bepaalde termen en uitdrukkingen nader worden omschre
ven en toegelicht. Na deze inleidende teksten van in totaal 94 
ongcpagmccrdc bladzijden volgt dan het eigenlijke Eerste Bock, dat 
handelt over de noodzaak van de hefde tot God bij het ontvangen van 
het sacrament van de Biecht, ingedeeld in 34 hoofdstukken, elk 
voorafgegaan door een korte opsomming van de te behandelen 
paragrafen, en 484 bladzijden omvattend. Dit eerste deel wordt 
afgesloten met een uitgebreide index (Synopsis Libri I) en een alfabetisch 
register (Index), waann de voornaamste begrippen uit het Eerste Bock 
worden vermeld en omschreven. Deze beide onderdelen omvatten 40 
niet genummerde bladzijden 

1 let tweede deel bevat het Tweede Boek, dat over het juiste gebruik 
van de sleutelmacht handelt en uit 24 hoofdstukken bestaat, te zamen 
349 bladzijden tellende, en twee Appendices m briefvorm. In de eerste, 
gericht 'ad clanssimum et eruditissimum virum Ν Ν ',™ worden enige 
moeilijkheden geopperd tegen de leer van enkele bekende theologen. In 
de tweede, gericht 'ad clanssimum virum Ν Ν ',™' wordt aangetoond 
dat gelovigen in de oude Afnkaansc kerk die zich ter ere van de heiligen 
aan slcmpcnj en dronkenschap hadden overgegeven, zonder vooraf te 

7 : ' ' Ncercassel aan Ruth d Ans, 07 12 1685, O B C 611, PR 26=54* 
7 2 " Ncercassel aan Ruth d'Ans, 28 12 1685, O B C 611 
7 2* Ncercassel aan Ruth d'Ans, 11 01 1685, O B C 611 
7-'' Hiermee is Gomarus Huygcns bedoeld Hootdstuk III, noot 378 
7 1 " Gezien de inhoud van deze Appendix, is hier ongetwijfeld Thcodorus van Ulockhovcn 

bedoeld, die over de daar behandelde kwestie veel met Ncercassel gecorrespondeerd 

heelt 
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biechten ter heilige tafel naderden;7·11 en dat het gemak waarmee men in 
de oude kerk soms de absolutie verleende, geen excuus inhield voor de 
overijlde absoluties, waartegen de Amor Poenitens zich keert. Deze beide 
appendices omvatten 82 bladzijden. Ook dit tweede deel eindigt met een 
index en een register van in totaal 38 ongenummerde bladzijden. Het 
gehele werk telt 1.087 compact gedrukte pagina's. En dat noemde 
Ncercasscl zijn 'opusculum'! 

4. Hernieuwde aanvallen 

Eind december 1685 kwam er weer minder goed nieuws uit Rome.712 

Er was een nieuwe aanval op de Amor Poenitens gelanceerd, die deze keer 
vooral uitging van de curie-kardinaal Raimundo Capizucchi O.P. In een 
fel requisitoir'33 beweerde deze kardinaal, dat Nccrcasscls werk zonder 
meer veroordeeld moest worden, omdat het, onder andere, drie kapitale 
dwalingen verkondigde: 1c dat men volgens goddelijk gebod tot een 
voortdurende en actuele liefde tot God gehouden is; 2c dat de gebeden, 
die aan de absolutie voorafgaan, een essentieel deel van de sacramentele 
absolutie uitmaken; 3e dat de vrees voor de hel de mensen meer zondaar 
maakt. Dat soort aantijgingen had Ncercasscl al eerder gehoord,™ en hij 
kon ze gemakkelijk weerleggen. Enige maanden later zou hij dat ook 
uitvoerig doen.73"1 Du Vaucel vreesde echter, dat kardinaal Capizucchi 
de theologen en de consultoren van het H. Officie mee zou knjgcn en 
dat de andere kardinalen met tegen hem opgewassen zouden zijn. Met 
de augustijn Sabbatini was Du Vaucel van mening, dat men zich nu 
maar het best direct tot de paus kon wenden om de opperherder te 
verzoeken de zaak van de Amor Poenitens door twee of drie kardinalen 
opnieuw te laten behandelen en het werk aan nieuwe theologen ter 
onderzoek te geven. Mochten er dan nog uitspraken in gevonden 
worden die aanstoot gaven, dan zou men de auteur moeten toestaan die 
in een nieuwe editie nader toe te lichten en - zo nodig - te wijzigen. Zij 
vonden het nog beter wanneer Ncercasscl zelf aan de paus schreef en 

7,1 Ncercasscl was van mening, dat die mensen ervan overtuigd waren daar geen kwaad mee 
te doen. Augustinus is tegen dat misbruik ingegaan, zodat het tenslotte verdween Vgl 
brief van Th van Ulockhovcn aan Ncercasscl, 25 01 1683, O BC 591, f 3591'-3542' 

711 Du Vaucel aan Ncercasscl. 29 12 1685, OI3C 593, f 4939'-4941', i'R 2655 
7 , 1 Votum seu libellus Cardinal» Capizucchi. Incipit Opus inscriptum 'Amor Poenitens' 

omnino prohibcndum est, etc , 14 pag H F van Heussen, llutavia Sacra, II, 484 Met stuk 
bevindt zich ook m BAV, Ottob Lat 1083, 15 folia, niet genummerd 

7 .4 Hoofdstuk IV, blz 155-156 
7.5 Noot 765. 
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opnieuw aan de kardinalen Azzohni en Casanatc en zelfs aan kardinaal 
Capizucchi. 

Du Vaucel veronderstelde en hoopte, dat de tweede editie intussen 
uitgekomen was. Dat zou volgens hem in de gegeven omstandigheden 
helemaal geen kwaad meer kunnen Integendeel, het zou de tegenstan
ders de wapenen uit de hand slaan, wanneer zij zagen, dat Necrcasscl uit 
zichzelf reeds verzachtingen en veranderingen had aangebracht in 
uitspraken waarop zij hun beschuldigingen grondden. Casoni, zo 
benchtte de Romeinse agent verder, wachtte nog steeds op een gesprek 
met de paus, die al enige tijd ziek was, maar nu aan de beterhand bleek te 
zijn. De Hcihgc Vader was zeer bang voor de dood en uit vrees weer 
ziek te worden had hij zich volkomen teruggetrokken en al zijn werk 
laten liggen. Casoni was ervan overtuigd, dat hij de zaak in goede banen 
zou kunnen leiden, zodra hij de paus kon spreken. Hij moest daar echter 
nog enkele weken op wachten. Zolang de paus onbereikbaar bleef, was 
er geen beslissing in de zaak van de Amor Poemtens te verwachten. 

De voor- en tegenstanders trachtten hun posities ondertussen te 
verbeteren. Du Vaucel en zijn mcdchelpcrs probeerden de kardinalen 
van het H Officie te bewerken door hun de geschriften voor te leggen, 
die zij ter verdediging van Necrcasscls werk hadden opgesteld. Zoals de 
reeds vermelde Breuis Expositio en de Apologia 736 De meeste moeite 
hadden zij met de kardinalen Carpcgna, Chigi en Laurea en natuurlijk 
ook met Capizucchi De laatste had bruusk geweigerd die geschriften te 
lezen, zeggend: 'Non occorre di legere queste scritture, è un libro 
condannato',717 waaruit wel bleek, dat hij vrij zeker van zijn zaak was 
Casoni was daar zeer verontwaardigd over, zo schreef Du Vaucel, en 
zou dit incident ongetwijfeld de paus ter ore brengen. 

Op 21 januari 1686 ontwierp Nccrcassel een brief aan Innocentais XI. 
Formeel was het een verslag omtrent de toestand van zijn missie-gebied, 
waarin hij uitvoerig berichtte over de verscherpte maatregelen tegen de 
katholieken naar aanleiding van de vervolging der Hugenoten in 
Frankrijk na de opheffing van het Edict van Nantes op 18 oktober 1685 
De bisschop maakte van die gelegenheid gebruik de paus te verzoeken 
de tegenstanders van zijn Amor Poemtens m te tomen. Vooral twee 
zaken, zo betoogde hij, had hij in zijn werk willen aantonen, in 
volkomen overeenstemming ovengens met de leer van de Vaders en 
van de grote theologen Vooreerst, dat geen enkele volwassene, die de 
eeuwige straf verdient, weer in Gods genade kan worden aangenomen 

^ Blz 179 
737 Du Vaucel aan Necrcasscl 26 01 1686, OBC S9'5, f 49ϊ()'-495Γ, I'll 26SS 
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als hij niet afziet van de verderfelijke instelling het schepsel boven de 
Schepper te stellen, hetgeen in strijd is met Christus' woord: 'Wie vader 
of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.' (Mt. 10,37). 
Vervolgens, dat priesters bij de toediening van het sacrament der Biecht 
niets beters kunnen doen dan de regels toe te passen, die de H. Carolus 
Borromeus hun in zijn instructie voor de biechtvaders voorhoudt. 

Kort geleden, zo deelde hij de paus mede, had hij een tweede editie 
uitgegeven, waarin hij enige al te forse uitdrukkingen van de eerste aan 
het adres van de attritionistcn wat had gematigd. Bovendien verklaarde 
hij zich bereid in die tweede editie te wijzigen, wat de H. Stoel misschien 
nog veranderd wilde zien, ja zelfs - zo nodig - naar Rome te gaan om 
van de H. Vader zelf te vernemen, waaraan hij zich te houden had.7,H 

Dat schrijven zond hij Amauld en Quesncl ter beoordeling toe met het 
verzoek het na goedkeuring door te zenden naar Rome.'3 9 

Toen de paus rond half januari 1686 zijn werkzaamheden weer 
hervatte, lichtte Casoni hem in krachtige bewoordingen in over wat er 
zich allemaal rond de kwestie van de Amor Poenitetis had afgespeeld en 
wees hij hem op de noodzaak de bescherming van het werk op zich te 
nemen. Du Vauccl van zijn kant had de kardinalen Azzolmi en Casanatc 
verzocht hun invloed op de paus aan te wenden ten gunste van 
Ncercassels geschrift. Tevens was hij nu van plan aan alle kardinalen van 
het H. Officie een exemplaar van het verdedigingsgeschrift, de Apologia, 
in handen te heven.74" 

De tegenstanders zaten echter ook niet stil. Zij schuwden zelfs geen 
laster om hun doel te bereiken. Ernest Ruth d'Ans was daar toevallig 
achter gekomen. Een hem bevriend postmeester741 had een bncf van een 

" " Necrcassel aan [nnocciitius XI, 21 01 1686, ASV, FFC, 24, f 199-202. ook m O B C 598, 
waar de brief is gedateerd 23 01 1686 'Imo, si illud probet tua Beatitude, promptiis sum 
Romain venire, ut tuis pedibus provolutus, tuo ex ore discam, quae hic a me docen 
oporteat' - 'Ja zelfs zijn WÍJ, met welnemen van Uwc Heiligheid, bereid naar Rome te 
komen om in alle nederigheid uit Uw eigen mond te vernemen etc ' 

7W Neercassel aan Ruth d'Ans, 22 01.1686, O B C 611, PR 2654' Merkwaardig is, dat 
Neercassel die brief aan de paus op dezelfde datum, dus zonder het oordeel van Amauld 
en Quesnel afte wachten, naar Du Vaucel zond met het verzoek haar ook aan Casoni ter 
hand te stellen Het origineel van deze brief aan Du Vaucel is tenminste gedateerd 
22 01 1686, O B C 598 (copie) geeft als datum 23 01 1686 Amauld vond de brief van 
Neercassel aan de paus uitstekend Alhoewel hij liever had gehad, dat de bisschop 
uitsluitend de nadruk had gelegd op de desastreuze gevolgen van een eventuele 
veroordeling voor de Missie en niet gesproken had over verbeteringen, vond hij dat, 
achteraf gevicn, in een brief aan de paus toch wel acceptabel 

74" Dn Vaucel aan Neercassel, 26 01 1686. O B C 593, f 4950Γ-495Γ, PR 2655 
'A} Volgens E Jacques, Li* ¡innirs li'extl, 425-426, is dat een zekere Chaumont, postmeester 

te Brussel, die m nauwe betrekking stond met de jansenisten 
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franciscaan, Caspar van Paeschcn (1642-1688), gcncht aan de Ierse 
franciscaan Patricius Duffy, beiden lid van het geheim genootschap ter 
bestrijding van het jansenisme in België,74" ongeopend aangetroffen en 
had de verleiding niet kunnen weerstaan die brief, gedateerd 31 januari 
1686, te lezen. Zij bevatte onder meer de volgende mededeling: 

'De veroordeling van zijn werk (Amor Poenitetis) zal nu zeker 
goed vallen, nu hij (Neercassel) - zoals gemakkelijk zal worden 
aangenomen — onder een hoedje speelt met de Hollanders die 
alle religieuzen willen uitwijzen wegens de hetze in Frankrijk 
tegen de ketters'.743 

In een lange brief aan kardinaal Carpcgna nam Neercassel stelling tegen 
die laster en zette hij de ware toedracht uiteen. De vervolging van de 
hervormden in Frankrijk744 had in de Republiek veel kwaad bloed tegen 
de katholieken gezet. Aanvankelijk wilden de Hoogmogenden, om de 
'roomsen' te treffen, alle religieuzen het land uitzetten. Later besloot 
men alleen de buitenlanders te verbannen. De keizerlijke gezant, Daniel 
Johann Kramprich, door Neercassel voorgelicht, kon dat vonnis 
voorkomen door aan te tonen, dat de inheemse clerus niet opgewassen 
was tegen het werk.743 Het gunstig gevolg was, dat de religieuzen allen 
mochten blijven. Drie jaar geleden, zo vervolgde Neercassel zijn 
uiteenzetting aan Carpcgna, had hij zelf al kunnen voorkomen, dat de 
religieuzen uit Amsterdam werden verjaagd.746 Zo namen de tegenstan
ders hun toevlucht tot list en bedrog, nu zij het uit kracht van 
argumenten met konden winnen. De beschuldiging die zij tegen zijn 
werk inbrachten, kon Neercassel namelijk gemakkelijk weerleggen 
blijkens een aan de brief toegevoegde Dedaratio mentis. Hij verzocht de 
kardinaal die weerlegging goed te lezen, want dan kon hij zien dat men 

7 , 2 L Ccvsscns. 'Een geheim genootschap ter bestrijding van het jansenisme in Helgic' m 
Jametmtica I, 345-ЗУ7 

7 4 1 'Grata modo foret eius libri condemnatio, quando, ut facile creditur, colludit Hollandis 
omncs Religiosos extirpare volentibus ob commotiones gallicanas circa haereticos' Ruth 
d'Ans aan Neercassel. 03 02 1686, O H C 592, f 4749'-475()1 

4 4 Die vervolging vond plaats na de ophefïing van het Edict van Nantes op 18 oktober 
16H5 Zij uitte zich o a in de beruchte 'dragonnades' 

74:1 ' intercessit pro Cathohcis Caesanus Ablegatus, et ut exterorum Missionanorum 
ejectionem impediret, Ordinibus significavit ex meo ore et assertione mea, indígenas 
sacerdotes numero esse pauciorcs, quam ut omnibus Hollandiac Cathohcis sacra possent 
ministrare' Neercassel aan kardinaal Carpcgna, 08 02 1686, O B C S98 

74'' Hoofdstuk III, biz 125-126 In het archief OUC bevinden zich schriftelijke verklaringen 
van de franciscanen Cornelius de Vroom (1637-1712), de latere Provinciaal (1687-1690 
en 16У6-1699 en 1705-1708), en van Egidius Morgatius (1628-1691) van 12 maart 1686, 
waarbij zij verzekeren nooit iets gemerkt te hebben van enige bedoeling bij Neercassel 
om de religieuze missionarissen uit de Missie te bannen (OUC 592, f 4780') 
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dc bisschop toedichtte wat hij niet leerde. En wat de laster betrof 
vertrouwde hij op de rechtvaardighcidszin van dc kardinaal, zoals in een 
geval van een jaar eerder. Toen had een vader, wiens zoon Necrcasscl 
geweigerd had tot priester te wijden, hem m Rome aangeklaagd. Dc 
kardinaal had dc bisschop toen in dc gelegenheid gesteld zich te 
verdedigen, en met succes. Dc vader kwam op zijn sterfbed tot 
inkeer 747 

In die dagen was Du Vauccl er achter gekomen, ondanks de 
zwijgplicht van alle betrokkenen, hoc het bij de beraadslagingen van het 
H. Officie over de Amor Poenttem was toegegaan. Van dc dnc theologen 
aan wie het werk ter onderzoek was gegeven, waren er twee voor een 
veroordeling geweest, dc conventueel Laurcntius Fabri en dc domini
caan Antonius de Monroy 748 Dc karmeliet Ludovicus Perez had een 
gunstig oordeel over het werk uitgebracht Ook dc augustijn Giuseppe 
Sabbatini had gunstig geoordeeld, doch die was niet door het 11 Officie 
aangesteld Dc kardinalen Capizucchi O P. en Laurea O Conv., die 
voor theologen doorgingen, hadden het werk eveneens aan een 
onderzoek onderworpen, en afgaande op hun rapport hadden dc 
kardinalen zich met meerderheid van stemmen voor een veroordeling 
uitgesproken. Du Vauccl was er zeker van, dat dc kardinalen Azzolmi en 
Casanatc en misschien ook Altieri tegen een veroordeling hadden 
gestemd De kardinalen Chigi en Carpcgna en wellicht ook Ottobom 
rekende hij bij dc voorstemmers, en ook kardinaal d'Estrées, ondanks 
diens vroegere gunstige uitlatingen Kardinaal Colonna was waarschijn
lijk niet aanwezig geweest wegens een oogziekte, en Cibo, van wie hij 
niet wist of hij aan de vergadering had deelgenomen, was zeker tegen dc 
Amor Povmtcns 

Alles wel beschouwd, trok Du Vauccl dc volgende conclusies dc 
kardinalen Capizucchi en Laurea, op wier oordcel men vooral was 
afgegaan, konden het werk van Necrcasscl alleen maar zien als een 
veroordeling van stellingen die zij zelf hadden verdedigd in hun 
publicaties 749 Vooral Capizucchi was zozeer in deze kwestie betrokken, 
dat hij meer partij dan rechter was Bovendien was Du Vauccl ervan 

^ 7 Necrcasscl aan kardinaal Carpcgna. 08 02 1686. O B C 598, ASV. FFC, 24, f гОэ'-гОб' 
^411 Antonius dt Monroy is geboren m 1632 in Mexico HÍJ was van 1677 tot 1686 magister 

generalis van de Orde der dominicanen, tevens qualifitator van het II Officie In 1685 
werd hij tot aartsbisschop van Compostella benoemd, waar hij op 17 november 1715 
stierf Innocentius Tanrisiano Ü Ρ . Hitrtmhia Ordims Praiilicütontm, 13 

74'' Zo had kardinaal Capuucchi o a geschreven Qtiacsttones Tlieoloçicai (1684), waarin hij 
op het stuk van de Uiecht meningen verkondigt die diametraal staan tegenover de Amor 
Poimtitis van Necrcasscl (Du Vauccl aan Arnauld, 2У 04 1684, OAA, II 414-415) 
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overtuigd dat, met uitzondering van Azzolini, geen van de kardinalen de 
Amor Poetittem gelezen had, en Capizucchi en Laurea hoogstens enkele 
uittreksels. In ieder geval had hij goede hoop, dat de paus de zaak nog 
ten goede zou keren. Casoni liet zich ook in die zm uit, zij het wat 
onduidelijker wegens zijn zwijgplicht.^" 

Amauld was ontzet, toen hij van een en ander bericht had ontvangen 
en uitte dit in de hartstochtelijke woorden: 'Wie geeft mij voldoende 
tranen voor mijn smart?'7"'1 Hij achtte een veroordeling van de Amor 
Poenitem een ramp voor de Kerk en speciaal voor de Hollandse Missie: 
de kloof tussen scculicrcn en regulieren zou nog groter worden 
misschien wel tot een schisma (!) leiden, de mensen zouden niet meer 
weten waar zij aan toe waren, de protestanten zouden er munt uit slaan. 

Op 15 februari 1686 had Du Vaucel een exemplaar van de voltooide 
tweede editie van de Amor Poenitem en de brief aan de paus ontvan
gen,732 die Neercasscl hem op 22 januari had toegezonden ter uitreiking 
aan Casoni.7"13 Deze had in een gesprek met Innoccntius XI de inhoud 
van de brief van Neercasscl aan Zijne Heiligheid te berde gebracht. Hij 
had de paus de brief echter niet overhandigd om te voorkomen, dat het 
stuk in handen van de kardinaal-staatssecretaris Aldcrano Cibo kwam, 
die het naar gewoonte direct zou hebben opgeborgen in het archief van 
het H. Officie. Tevens had Casoni de consultor Perez ook de tweede 
editie van de Amor Poenitens ter onderzoek gegeven.7S4 Ook enige andere 
theologen, waaronder een franciscaan van het klooster San Pietro in 
Montono7'1'' te Rome, hadden van de paus en het H. Officie opdracht 
gekregen het werk van Neercasscl opnieuw aan een onderzoek te 
onderwerpen. Du Vaucel zou zorgen, dat die franciscaan de schriftelijke 
verdedigingen van de Amor Poenitens in handen kreeg.756 

7511 Du Vaucel aan Neercasscl, 16 02 1686, O B C 593, f 4956'-4957, PR 2655 
7 1 1 'Quis dabit capiti meo aquam et oculis ineis fontem lacrymarum?' (Jer 9,1), Arimild J.in 

Du Vaucel. Ol 03 1686, ΟΛΑ, II. 637-643 
^1 Noot 750. 
7 5 1 Noot 739 
7 5 4 Du Vaucel aan Neercasscl, 02 03 1686, OÜC 593, f. 4961^t962\ PR 2655. 
' ^ Dat is Carolus f-ranciscus de Vansio Noot 698 
75'' Du Vaucel aan Neercasscl, 09 03 1686, OÜC 593, f 4963,-4966,, PR 2655 Du Vaucel 

veronderstelde, dat deze theologen de tweede editie moesten onderzoeken I let verslag 
van de Vansio gaat echter over de eerste Een exemplaar daarvan bevindt zich in liet 
archief van de Propaganda Fide, Miscellanea Generale, vol IX, f 3694382' Deze 
quahfïcator van het H Officie is nog milder in zijn oordeel over de Amor Роашан dan 
Perez de Castro Hij beoordeelt het werk met alleen met alle billijkheid maar zelfs met 
grote welwillendheid Wat goed geïnterpreteerd kan worden, interpreteert hij ook goed 
Het ligt in mijn bedoeling dit votum, voorzien van verklarende noten, eerlang uit te 
geven 
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5. Een veroordeling voorkomen 

De verwachting van Casoni en Du Vauccl, dat de paus, die tenslotte de 
eindbeslissing had, de zaak nog ten goede zou keren en een veroordeling 
van Neercasscls geschrift zou voorkomen, bleek gegrond. In de eerste 
helft van maart 1686 was iemand die niet gebonden was aan het 
ambtsgeheim, toevallig aanwezig geweest bij een gesprek tussen drie 
functionarissen van het H. Officie. Hij bracht de grote lijnen van 
hetgeen hij bij die gelegenheid gehoord had aan Du Vauccl over. Een 
van die functionarissen, waarschijnlijk de commissaris van het H. 
Officie Camillo Piazza, had aan de anderen verteld, hoe hij aan de paus 
verslag had uitgebracht van de stemming en toen gezegd had, dat de 
meerderheid voor een veroordeling was geweest. De paus had daarop 
met stemverheffing letterlijk gezegd: 'Come' E un libro di buona 
dottrina, e l'autore è un sant'uomo!'717 Men had hieruit begrepen, dat de 
paus de zaak zelf in handen wilde nemen en dat ondertussen alles was 
opgeschort Bij datzelfde gesprek had een van de drie functionarissen, 
ongetwijfeld een van de consultoren die vijandig stond tegen de Amor 
Poenitem, aangeboden de tweede editie aan een onderzoek te onderwer
pen En toen een van de anderen daar bezwaar tegen maakte, het hij zich 
ontvallen, dat hij in zijn rapport alleen zou zetten wat het beste uitkwam. 
Daarop had de derde hem een flink standje gegeven zeggende, dat een 
theoloog in zo'n belangrijke kwestie eerlijk en naar waarheid te werk 
moest gaan ^ 

Nccrcasscl, nog onkundig van die gunstige ontwikkeling in zijn zaak, 
was intussen druk bezig met een wijdlopige verdediging van zijn werk, 
bestemd voor de kardinalen. Daarin weerlegde hij het requisitoir7"19 van 
kardinaal Capizucchi tegen zijn Amor Poenitcns, zonder ovengens diens 
naam te noemen. Hij liet het voorkomen alsof hij de beweringen van de 
dominicaan Wijnants erin weerlegde, die m deze trouwens op één lijn zat 
met de kardinaal, zijn ordegenoot. Dringend verzocht hij Du Vauccl 
van Casoni gedaan te krijgen, dat de zaak met zijn beslag kreeg vóór zijn 
verdediging in handen van de kardinalen was gekomen.'6" Van zijn kant 
wees Du Vauccl Nccrcasscl erop, dat hij in zijn verweer tegen het 

7:17 Hu Vaucil aan Ruth d'Ans, 16 03 1686, AAM, Jans 10 Zie ook Arnauld aan Prins 
Ernest, landgraaf van Hesse Rhcmfcls juli 16H6, ОЛЛ, II. 683 

"* Du V lucci aan Nccrcasscl, 16 03 1686, OBC S93 f 4 % 7 r ^ % 9 ' , PR 2655 In deze brie! 
liad Du Vauccl de uitlating van de paus in het Frans weergegeven ' C o m m e n t ' С est un 
livre d'une bonne doctrine et l'Auteur est un grand homme de bien1' 

"'''' Noot 733 
™' Nccrcasscl aan Du Vauccl 22 03 1686, ОІІС 598 en О Б С 632 (or ) 
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geschrift van Capizucchi vooral diende aan te tonen: 1. dat men God 
zonder ophouden moet beminnen; 2. dat baatzuchtige hoop of slaafse 
vrees op zich niet verkeerd zijn, doch dat ze zonder de liefde tot God met 
het hart bekeren noch de rechtvaardiging bewerken in het sacrament der 
Biecht; 3. dat de sacramentele absolutie haar uitwerking niet mist al 
moet er een volmaakte liefde aan voorafgaan, want die liefde dient 
gepaard te gaan met het verlangen naar het sacrament;761 4. dat de 
attntio de wil om te zondigen niet uitsluit; 5. dat de auteur het decreet 
van Alexander VII niet overtreden had door de opvatting van de 
attritionisten te weerleggen.762 

Necrcasscl verkeerde in twijfel over de beste manier om de contritio 
(volmaakte liefde tot God) te doen rijmen met de uitwerking van de 
absolutie.763 Maar Du Vaucel had hem al eerder aangeraden beide 
waarheden te poneren zonder zich het hoofd te breken over de manier, 
waarop zij met elkander in overeenstemming zijn te brengen. Dat had 
ook het Concilie van Trente niet gedaan.764 

Op 27 maart 1686 verzond Neercassel de bnef voor de kardinalen aan 
Du Vaucel en verzocht hij hem dit verdedigingsgeschrift zo bij te 
werken, dat het aangeboden kon worden.'65 In dit stuk betoogt 
Neercassel, dat zijn tegenstander geen enkel steekhoudend argument 
aanhaalt en dat hij ófwel leerstellingen afwijst die geheel juist zijn en 
bevestigd worden door de Schrift, de Vaders en de voornaamste 
Scholastiri, ófwel hem opvattingen toedicht die hij helemaal niet 
huldigt. 

De berichten uit Rome werden nu werkelijk zeer gunstig. Bij Du 
Vaucel en zijn vrienden groeide de overtuiging, dat de paus in geen 
geval een veroordeling van de Amor Poenitens zou toelaten.766 Op 6 april 
1686 deelde de Romeinse agent mee, dat Casoni het niet meer nodig 

761 Ter argumentering van de waarde der absolutie ondanks de voorafgaande vergevende 
volmaakte liefde, gebruikt Neercassel nog het volgende argument. 'Net zo goed als 
Christus' verlossingswerk toepasselijk is met alleen op degenen die na Hem gekomen 
zijn, maar ook op hen die Hem vooraf zijn gegaan, zo hebben ook het doopsel en de 
sacramentele absolutie hun uitwerking, al gaan rechtvaardiging en verzoening er 
noodzakelijkerwijze aan vooraf ' (Лтог Poenitens, Boek I, hoofdstuk 25, par 2, 267 in de 
eerste editie, Boek I, hoofdstuk 29, par 2, 407 in de tweede editie) 

7 6 2 Du Vaucel aan Neercassel, 23 03.1686, O B C 593, f 4971'-4973\ PR 2655 
7 6 3 Neercassel aan Du Vaucel, 27 03 1686, O B C 598 en O B C 632 (or ). 
7 6 4 Du Vaucel aan Neercassel, 09 03 1686, O B C 593, f 4%3 r-4%6 r, PR 2655 
ш Neercassel aan Du Vaucel, 27.03 1686, O B C 598 en O B C 632 (or.) Die brief aan de 

kardinalen is te vinden m BAV, fondo Borghese Latino, 38, f Г-28\ 27 03 1686, ook te 
vinden in O B C 620' (72 bladzijden) 

" * Du Vaucel aan Neercassel, 30.03 1686, O B C 593, f 4974'-4975\ PR 2655 
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achtte nog verweerschriften op te stellen. Er was iets gebeurd, waarover 
Casoni, gehouden als hij was door zijn ambtsgeheim, geen nadere 
bijzonderheden kon geven, maar dat hen allen zeer zou verbazen, als ze 
ervan op de hoogte zouden komen 7 6 Aangezocht om iets meer te 
zeggen, wilde de naaste medewerker van de paus alleen maar loslaten, 
dat de zaak er goed voor stond: 'Camina ben' il negotio '7''к 

Amauld was natuurlijk ook zeer ingenomen met de reactie van de 
paus op het vernemen van de door het H. Officie met meerderheid van 
stemmen voorgestelde veroordeling van de Amor Pocmtens Alleen 
begreep hij niet, dat de paus geen paal en perk stelde aan al die agitatie 
tegen een werk, waarvan hij de leer onderschreef en de auteur een heilige 
noemde.7(W 

Totdat Nccrcassel het geruststellende bencht uit Rome had ontvan
gen, dat er geen nieuwe verweerschriften meer nodig waren, ging hij 
onverdroten voort lange vertogen te schrijven aan de kardinalen en 
andere autoriteiten ter veiligstelling van zijn werk Hij had haast, want 
hij maakte zich klaar voor een belangrijke en langdurige visitatie-reis m 
het oostelijk gedeelte van zijn missie-gebied. Zijn secretaris, Bartholo-
mcus Pesscr, en Hugo Franciscus van Hcussen, die Nccrcassel zijn 
Timothcus noemde en reeds geruime tijd als coadjutor wenste, zouden 
hem op die reis vergezellen. Het was alsof hij een voorgevoel van zijn 
naderend einde had, toen hij op het punt stond die tocht, die niet zonder 
gevaren was, te aanvaarden Op 18 april 1686 schreef hij aan Du Vauccl: 

'De volgende weck beginnen wc onze visitatie-reis naar onze 
verdrukte en arme kudde Ik bereid mij op die reis voor alsof 
ik uit het leven zal gaan scheiden.'770 

En aan zijn geestelijke dochter Marianne Vocllcr te Brussel schreef hij: 
'Nous sommes sur le point de faire un grand voyage pour 
visiter mes ouailles du pays de Clèvcs, Overijssel et Comté de 
Lingen Aussi je me suis préparc et m'y prépare comme à 

une oeuvre qui sera pleine de difficultés et périls, et comme une 
dernière oeuvre de ma vie Je demande pour cette fin 

767 Du Vaucel aan Nccrcassel, 06 (M 1686, O B C 593. f 4976'-t977', PR 2655 Misschien 
heeft de bijzondere ¡»cbeurtenis, waarvan hier sprake is, iets te maken met de bewering 
van kardinaal Casanate, enige maanden na de dood van Nccrcassel, dat de apostolisch 
vicaris ongetwijfeld tot het kardinalaat zou zijn verheven, 'si Dieu ne l'avait retire a lui' 
(Du Vaucel aan H van Heussen, 16 11 1686, O B C 762) 

7'* Du Vauccl aan Nccrcassel, 20 04 1686, ОІЗС 593 f 4У78г-4979\ PR 2655 
w ' Amauld aan Du Vaucel, I l 04 1686, OAA, II, 657 
7 7" 'Scptimana próxima iter nostrum sive visitationcm afflicti et paupens gregis nostri 

aggrediamur Ita me ad illud iter dispono ac si с vita discessurus essem' Nccrcassel aan 
Du Vaucel, 18 04 1686, O B C 598 en O B C 623 (or ) 
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l'assistance de vos saintes prières.'771 

Kort voor zijn reis schreef Necrcassel nog aan Cornelius de Vroom,772 

de missie-overste van de franciscanen in de Noordelijke Nederlanden, 
en verzocht hij hem de laster die diens medebroeder Caspar van 
Pacschen had rondgestrooid, door brieven aan de Romeinse autoriteiten 
te weerspreken.773 Ook schreef hij een lange bncf aan de Prefect van de 
Propaganda Fide, kardinaal Altieri, om hem en zijn mcdekardinalcn te 
danken voor de steun, die hijzelf en zijn kerk van hen ontvangen 
hadden, en om hem te verzoeken die steun aan zijn missiegebied te 
blijven verlenen, ook als hij tijdens zijn aanstaande visitatie-reis mocht 
komen te overlijden. Vooral echter verdedigde hij zich in die brief 
nogmaals tegen de valse aantijgingen, die zijn vijanden tegen de Amor 

Poemtens hadden ingebracht, en herhaalde hij zijn bereidheid alles te 
wijzigen wat de H. Stoel gewijzigd zou willen zien: 

'Als er iets in mijn geschriften staat dat de H. Stoel niet goed 

kan keuren, in wiens geloof, gemeenschap en gehoorzaamheid 

ik wil leven en sterven, dan wens ik dat men mij daarop wijst, 

opdat ik het kan verbeteren, daar ik altijd wil doen wat degene 

past, die zich de toegewijde en gehoorzame zoon verklaart van 

d e H . Vader . . ,'774 

Dit schrijven stuurde Necrcassel naar Du Vaucel ter beoordeling. Deze 

moest het na akkoordbevinding aan Buonvicini overhandigen, die dan 

wel zou zorgen dat het bij de kardinaal terecht kwam. De bisschop had 

zijn reis toen al aanvaard. Vanaf Utrecht vertrok hij de 25e apnl ІбВб773 

via de sterk geprotestantisecrde Veluwe en/of Betuwe 7 7 6 naar Huisscn, 

waar hij de 26e april arnveerde. Vanuit die vertrouwde omgeving 

schreef hij naar zijn agent in Rome: 

'Gisteren bevond ik mij, o m zo te zeggen, temidden van de 

leeuwen. Doch de Allerhoogste heeft hun muil gesloten 

gehouden, zodat ik ze ongedeerd ontsnappen kon. ' 7 7 7 

7 7 1 Ncercasscl aan m q Vocllcr, 18.04 1686, O B C 612 
7 7 2 Cornelius de Vroom O F M , geboren 1637 te Roosendaal, gestorven 1 juli 1712 
7 7 3 Necrcassel aan Corn de Vroom O F M , 20 04 1686, O B C 611 
^ 'Cacterum si quid sit quod in libris mcis Apostolicac Sedi, in cuius fide, commumone 

acque obcdientia vivere et m o n volo, displiccat, illud mihi, ut emendare possim, cupio 
indican, facturus semper, quod cum decet, qui sesc devotissima observancia profitetur 
Sancti Domini Nostri obedientissimum fihum etc ' Neercassel aan kardinaal Altieri, 
23 04 1686, O B C 598 

7 7 3 H F van Heussen, litttavia Sacra, II, 487 
7 7 6 L J Rogier, Gcschteclents van het katholuitnte, II, 415 ν 
7 7 7 'Hen fui quasi m medio leonum, sed Altissimus illorum ora conclusie ut incactus ab lilis 

evaderem' Neercassel aan Du Vaucel, 25 04 1686, O B C 598. 
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De volgende dag zou hij het Land van Kleef verder intrekken en daarna 
naar het gebied van het voormalige bisdom Deventer gaan, waar het 
moeilijk zou zijn brieven te ontvangen, zodat hij een maand lang geen 
correspondentie zou voeren. De gezusters Van Heussen had hij verzocht 
de door Du Vaucel aan hem gerichte brieven te openen om te zien of er 
ook post voor zijn provicaris Coddc bij was en die dan aan deze door te 
sturen. Zij zouden zijn bneven ongetwijfeld geheim houden en aan 
niemand ter hand stellen. Zelf konden zij ze niet lezen, daar ze in het 
Frans gesteld waren, en al zouden ze dat kunnen, dan konden zij ze toch 
niet begrijpen.778 

In de maanden mei en juni 1686 schreef Du Vaucel nog enkele 
brieven aan Nccrcassel, die deze niet meer in handen heeft gekregen.779 

Geveld door de vermoeienissen van zijn zware visitatie-reis, waarbij hij 
dagelijks meermalen predikte, dikwijls in de open lucht, en aan 
duizenden gelovigen het sacrament van het Vormsel toediende, stierf de 
bisschop op 6 juni 1686 in het huis van de seculiere missionaris Alard 
van Blockhoven te Zwolle. Hij werd begraven in de kerk van het 
klooster der vrouwelijke reguliere tertiarissen op de Glaan ter hoogte 
van Glanerbrug tussen Enschede en Gronau.780 Dezelfde dag nog bracht 
Pcsser, Neercassels secretaris en reisgenoot, de provicaris Coddc per 
ijlbode van dit overlijden op de hoogte,781 die op zijn beurt onverwijld 
Casoni inlichtte782 in afwachting van de officiële brief aan de paus. 

6. Na de dood van Neercassel 

Nog onkundig van Neercassels overlijden, meldde Du Vaucel weer 
goede berichten uit Rome. Casoni had hem nogmaals uitdrukkelijk 
verzekerd, dat de zaak van de Amor Poenitens er uitstekend voor stond, 
dat er mets meer te vrezen was en dat het er nu alleen nog maar om ging 
een uitspraak van het H. Officie te verkrijgen, waardoor het werk ook 
voor de toekomst veilig gesteld werd. Hij zou alles doen om dat te 

™ Ibidem 
77', Di t zijn de brieven van 19 05.1686, O B C 593, f 4985'-4986", PR 2655 en van 

08 06.1686, O B C 593, f. 4987M988"; PR 2655, die over het algemeen gunstige berichten 
bevatten. 

780 L Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, II, 218-221, geeft aan de hand van het in 
H.F van Heussens Batavia Sacra (II, 487-489) afgedrukte verslag, een uitvoerige 
beschrijving van die vormreis en van Neercassels einde 

7 β ι Pesser aan Codde, 06 06 1686, O B C 641, f 39 
7 8 2 Codde aan Casoni, 07.06 1686, ASV, FFC, 24, f 247,-248,. 
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bereiken. Du Vaucel had er echter zijn twijfels over of hem dat zou 
lukken, gezien de traagheid van het bestuursapparaat en de sterke 
oppositie.783 

Nadat Du Vaucel op de hoogte was gebracht van de dood van 
Neercasscl, richtte hij zijn brieven aangaande de aangelegenheden van 
het Noord-Nederlandse missie-gebied en van de Amor Poemtens voort
aan aan Hugo Francisais van Heussen. Deze werd door het kapittel van 
Haarlem en het vicariaat Utrecht eenstemmig als opvolger van Neercas
scl geopteerd. Op 18 Jum 1686 waren de beide colleges in het huis van 
de Amsterdamse pastoor Moedersohn bijeen gekomen en hadden toen, 
in overeenstemming met de wens van Neercassel, dat unaniem besluit 
genomen.784 Ook Amauld vond in het overlijden van Neercassel 
aanleiding om bij de invloedrijke Casom te pleiten voor een snelle 
voorziening in de ontstane vacature en wel door de benoeming van de 
door Neercassel gewenste kandidaat.783 

De regulieren waren echter fel gekant tegen de kandidatuur van Van 
Heussen, daar zij hem verdachten van onrechtzinnigheid m de leer 7 8 6 En 
het schijnt, dat zij door hun streven de Amor Poemtens veroordeeld te 
knjgen de verdedigers ervan in een slecht daghcht wilden stellen om ze 
aldus als eventuele opvolgers van Neercassel onmogelijk te maken. Du 
Vaucel althans was bang, dat men weer mcuwe pogingen zou aanwen
den om het werk van Neercassel te doen veroordelen De uitvoerige 
bnef van de overleden bisschop aan de kardinalen had echter een goede 
indruk gemaakt. Kardinaal Casanate stelde zelfs voor die bnef te 
publiceren ter rechtvaardiging en nadere verklaring van Neercassels 
tractaat over de Biecht. Ook Casom en zelfs de paus voelden daar wel 
voor. Dit was voor Du Vaucel aanleiding Van Heussen te verzoeken de 
verkoop van de tweede editie even stop te zetten ten einde de 
mogelijkheid te onderzoeken die bnef aan de kardinalen er voorin af te 
drukken. Hij veronderstelde tenminste, dat men niet zo gauw aan een 
derde edioe toe zou komen.787 

Tegenover Ruth d'Ans het Du Vaucel zich wat optimistischer uit. 
Hij had goede hoop, zo schreef hij hem, dat de tegenstanders wegens de 

7 8 3 Du Vaucel aan Neercassel, 08 06 1686, OBC 593, f 4987'-4988\ PR 2655 
7 8 4 Het Haarlemse Kapittel en het Utrechtse Vicariaat aan Innocentius XI, 18 06 1686, O B C 

627, gedrukt, H van Heussen, Batavia Sacra, II, 504 Idem aan de Congregatie van de 

Propaganda Fide. 18 06 1686, OBC 765, gedrukt, ibidem, 505 
7 8 3 Amauld aan Casom, 11 06 1686, ΟΛΛ, II, 674-676 
7 8 6 Zie b ν de brief van Cornelius de Vroom O F M aan de kardinaal-prefect van de 

Propaganda Fide van 19 07 1686, gedrukt, ΑΑυ, XIV (1886), 233-235 
7 8 7 Du Vaucel aan Van Heussen, 28 06 1686, OBC 762 
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dood van Neercassel, die hoog in aanzien stond in Rome, enige tijd 
zouden zwijgen. Zij zouden wel weer beginnen, maar voorlopig ging 
het er vooral om een goede opvolger te krijgen. Met Casoni wachtte hij 
op de uitslag van het beraad van de Utrechtse en Haarlemse geestelijk
heid.788 In de loop van de maand juli 1686 kregen ze er bericht van. 
Casoni beloofde de kandidatuur van Van Hcussen bij de paus te 
bepleiten.789 

In een later schrijven aan Van Heussen kwam Du Vaucel weer terug 
op de nieuwe actie van de regulieren tegen de Amor Poenitens. Hij 
meende te weten, dat zij daarmee allen die het werk goedgekeurd 
hadden en in het algemeen de geestverwanten van Neercassel wilden 
treffen om ze als mogelijke opvolgers uit te sluiten. Casoni was ervan 
overtuigd, dat ze hiermee niets zouden bereiken, daar de zaak nu in 
handen was van de paus, die zeker niet zou toestaan, dat men iets tegen 
het werk of de nagedachtenis van de bisschop in zou brengen.790 Du 
Vaucel bleef echter vrezen, dat de vijanden het werk van Neercassel 
weer zouden aanvallen, vooral nu de grootste verdediger ervan, de 
auteur zelf, was weggevallen. Daarom wilde de Romeinse agent de 
grote brief van de bisschop zelf aan de kardinalen en ook andere 
verdedigingsgeschriften van zijn hand publiceren. Casoni daarentegen 
achtte de kwestie van de opvolging van Neercassel voorlopig van groter 
belang.791 

De tegenstanders hielden zich echter rustig, en wel zozeer, dat zelfs 
Du Vaucel zijn pessimisme enigszins liet varen: 

'Je n'ai rien pu découvrir de nouveau touchant l'Amor Poeni
tens. Peut-être que les adversaires se tairont pour quelque 
temps, ne croyant pas pouvoir rien avancer présentement, mais 
je ne sais s'ils ne se réveilleront point dans la suite.'792 

Van Heussen was uiteraard blij, dat de Amor Poenitens met rust werd 
gelaten. Toch was hij van mening, dat degene die tot apostolisch vicaris 
benoemd zou worden, die taak niet moest aanvaarden alvorens het H. 
Officie de kwestie had afgehandeld. Immers, indien het werk veroor
deeld zou worden, terwijl de benoemde het wellicht zelf goedgekeurd 
had, zou diens gezag er sterk onder lijden.793 

Ondanks de betrekkelijke rust in zake de Amor Poenitens werden er 
788 Du Vaucel aan Ruth d'Ans, 05.07.1686, AAM, Jans. 10. 
789 Du Vaucel aan Van Heussen, 13.07.1686, OBC 762. 
790 Ibidem. 
791 Du Vaucel aan Van Heussen, 20.07.1686, OBC 762. 
7 . 2 Du Vaucel aan Van Heussen, 17.08.1686, OBC 762. 
7 . 3 Van Heussen aan Du Vaucel, 06.09.1686, OBC 765. 
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toch weer nieuwe voorstanders en helpers aangeworven. Paus Innocen-
tius XI had in september 1686 enige nieuwe kardinalen gecreëerd, 
waaronder Johan Walter Sluse,794 ook wel Slusius genaamd. Arnauld 
haastte zich deze prelaat, die hij reeds lang kende en hoogachtte, te 
verzoeken alles in het werk te stellen om de benoeming van Van 
Heussen te bewerkstelligen en om een veroordeling van de Amor 
Poenttens te voorkomen: 

'Ce sera donc un grand service que Votre Eminence rendra à 
Dieu, de faire ce qu'elle pourra pour la conclusion de cette 
affaire (de opvolging van Nccrcasscl), comme aussi pour 
empêcher que les ennemis du défunt Evoque, qui a laisse une si 
grande odeur de sainteté, ne fassent donner quelque atteinte à 
l'excellent livre de l'Amor Poetiitens par leurs intrigues et par 
leurs cabales.'79' 

Doch al bleef het dan rustig rond het omstreden werk van Nccrcasscl, 
alle gevaar was nog niet geweken. Het H. Officie was met gewend over 
een geschrift, dat daar was aangeklaagd en waarop niets bleek aan te 
merken, een gunstig oordcel uit te spreken. In het gunstigste geval werd 
het niet veroordeeld. De grote zorg van Du Vaucel was dan ook om, 
zodra de kwestie van de opvolging geregeld was, de zaak van de Amor 

Poenitens zo opgelost te krijgen, dat men er niet meer op terug kon 
komen, ook niet in een volgend pontificaat.7* In dat verband kwamen 
de aan de Romeinse agent toegezonden zeven exemplaren van de 
tweede editie van Nccrcasscls werk goed van pas. Hij gaf ze bijna 
allemaal aan Casoni, die op zijn beurt zou zorgen, dat ze in handen 
kwamen van de paus en van de kardinalen Azzolini, Casanatc en 
Norfolk. Ook Buonvicini, de rector van het College der Propaganda, 
kreeg een exemplaar. De pas benoemde kardinaal Leandro Collorcdo797 

had de rector reeds meegedeeld, dat de franciscaan Carolus Francisais de 
Varisio zich zeer gunstig over de Amor Poenitens had uitgelaten.798 Deze 

Johan Walter Slusc werd geboren op 14 januari 1628 cc Wezet (Visé) Na aanvankelijk m 
Luik gestudeerd te hebben zette hij zijn studie voort in Rome, waar hij al spoedig in de 
pauselijke Curie te werk werd gesteld en uiteindelijk secretaris van de Breven werd. O p 
2 september 1686 werd hl] door Innoccntius XI tot het kardinalaat verheven Hij achtte 
Arnauld zeer hoog Op 7 juli 16Й7 stierf hij te Rome. B\I), XXII, kol 708-716. 

7 , 5 Arnauld aan kard' Sluse, 20 09 1686, OAA, II. 713 
7 4 6 Du Vaucel aan Van Heussen, 12 10 1686, O B C 762 
7 4 7 Leandro Colloredo, geboren op 2S september 1639 Hij was priester van het Romeinse 

Oratorium en vermaard theoloog en predikant Innocentius XI verhief hem in 1686 tot 
het kardinalaat en beval hem op zijn sterfbed aan als zijn opvolger Hij stierf als groot-
pcmtencicr te Rome op 18 januari 1709 J S Ersch-J.G Gruber, ΛΠΗ'Κ, 18, 287 

™ Du Vaucel aan Van Heussen, 09 11 1686, O B C 762 
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overste van het klooster San Pietro in Montorio had van de paus zelf 
opdracht gekregen het werk van Ncercassel te beoordelen.799 

Toen kardinaal Casanate het voor hem bestemde exemplaar van de 
tweede editie had ontvangen, had hij volgens Du Vaucel twee zeer 
belangrijke uitspraken gedaan. Ten eerste, dat Ncercassel bij de laatste 
benoemingen ongetwijfeld tot kardinaal zou zijn verheven, als hij niet 
voortijdig gestorven was. Ten tweede, dat er volgens hem niets meer 
tegen de Amor Poenitens ingebracht zou worden.""" Zo groeide ook bij 
Du Vaucel de overtuiging, dat er, althans onder het pontificaat van 
Innocentius XI, niets meer voor het werk te vrezen was. Daarom was 
hij er zo voor geporteerd van die gunstige situatie gebruik te maken om 
het ook voor de toekomst veilig te stellen door een of ander officieel 
document van het H. Officie: 

'Cc que nous pourrons faire lorsque l'affaire du Vicariat sera 
terminée, ce sera de tâcher de faire prendre quelque délibéra
tion positive dans le S. Office, dont le Registre de la 
Congrégation soit chargé, afin qu'on ne puisse pas recommen
cer un jour cette poursuite contre Y Amor Poenitens.mì 

Toch moest hij twee weken later Van Hcussen meedelen,802 dat de 
attntionistcn, zoals hij de tegenstanders noemde, weer begonnen te 
ageren. Casoni maakte zich daar echter niet ongerust over. Nu de paus 
zelfde zaak in handen had genomen, behoorde ze namelijk niet meer tot 
de competentie van het H. Officie. En hij was ervan overtuigd, dat de 
opperherder bij zijn gunstig standpunt zou blijven. Die actie van de 
tegenstanders bestond hierin, dat zij, naast de reeds door de paus 
aangewezen censor, de franciscaan Carolus Franciscus de Varisio uit het 
klooster San Pietro in Montorio, een andere franciscaan uit hetzelfde 
klooster hadden belast met een onderzoek van Ncercasscls geschrift. 
Deze religieus, Franciscus Burgh803 geheten, was naar hun mening meer 
op hun hand. 

7*> Zie de noten 755 en 756. 
m' Du VJUCCI jan Van Hcussen, 16.11 1686, O B C 762 
m Du Vaucel aan Van Heussen, 23.11 1686, O B C 762 
ÍЮ- Du Vaucel aan Van Heussen, 07 12 1686, O B C 762 

) 3 Franciscus Burgh, ook wel genaamd Franciscus de Hollandia. in de wereld Albert Burgh, 
werd geboren in 1650 Van moederszijde was hij een kleinzoon van P.C. Hooft Hij 
bekeerde zich tot het katholieke geloof en trad m bij de franciscanen Hij stierf op 20 
november 1708 Voor nadere bijzonderheden over Albert Burgh, zie Aquilinus Emmen 
O F M . 'P Franciscus de Hollandia O F M , 1650-1708, in saeculo Albertus Burgh 
Nova documenta biobibliographica', 202-306, verschenen in 1947, ook Ρ A.M Gcurts 
O F M , 'Niels Stenscn en Albert Burgh', 139-152, en Ρ Polman O.F M , Romeinse 

Bronnen, III, 46-47 
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Sommige kardinalen, zoals Colonna en Ottoboni, waren wel onder 
de indruk van de argumenten van de tegenstanders. Zij hadden nooit het 
gevoel van zich af kunnen zetten, dat Neercassel en zijn geestverwanten 
door al te grote gestrengheid naar het onbereikbare streefden. ̂ *4 Die 
houding lieten zij niet varen, want bijna eenjaar later moest Du Vaucel 
weer melden, dat de genoemde kardinalen nog steeds bedenkingen 
hadden tegen de Amor Poenitens. Het kan ook zijn, zo schreef hij, dat zij 
niet goed kunnen verkroppen, dat de paus hun poging om het werk te 
veroordelen had verijdeld.805 Doch afgezien daarvan, was het rumoer 
rond het omstreden werk toch wel wat bedaard. Zelfs de grote 
tegenstander, de dominicaan Wijnants, was van het toneel verdwenen. 
In het begin van het jaar 1687 was hij aangewezen als visitator en 
reformator van de kloosters van zijn Orde in het pas van de Turken 
bevrijde Hongarije.006 

Na lang beraad ging Rome er op 9 oktober 1688 eindelijk toe over, 
met voorbijzien van de door de clerus gewenste Hugo van Hcussen,807 

Petrus Codde808 te benoemen tot opvolger van Neercassel met de titel 
aartsbisschop van Sebaste. Deze benoeming was geenszins naar de 
smaak van de kringen die Neercassel en zijn geschrift over de Biecht niet 
goed gezind waren. Zij zagen in Codde een representant van dezelfde 
jansenistische mentaliteit en van hetzelfde rigorisme. En misschien 

801 Du Vaucel aan Van Heussen, 21 12.1686, O B C 762. 
805 Du Vaucel aan Van Heussen, 04 10 1687, O B C 762. 
806 Du Vaucel aan Van Heussen, 15 02.1687, O B C 762: 'Le P. Winand . . . qui s'est si fort 

signalé contre Атот Poemtens s'en va en Hongrie pour visiter et réformer les maisons de 
son Ordre Dieu sait s'il est bien propre pour une telle commission Au moins il ne 
brouillera plus rien ici contre l 'Amor Poemtens ni contre la Mission' 

807 Hugo Franciscus van Heussen werd uiteindelijk, op beschuldiging van onrechtzinmg-
heid in de leer, met benoemd Zijn geschrift Tractatus de mdulgentia et jubileo (1681), werd 
bij decreet van 15 mei 1687 op de Index geplaatst. F.H. Reusch, Der Index der verbalenen 
Bûcher, II, 713. 

808 Petrus Codde werd op 27 november 1648 te Amsterdam geboren. In 1667 werd hij lid 
van het Oratorium te Mcchclen. Neercassel stelde hem aan tot biechtvader van de zusters 
van het Sint-Ehsabethklooster te Huissen, waar de apostolisch vicaris zelf ook veel 
verbleef. In 1683 volgde hij Abraham van Bnenen op als pastoor van de Sint Gertrudis te 
Utrecht, hd van het vicariaat en provicans van de voormalige bisdommen Utrecht, 
Deventer en Middelburg O p 6 februari 1689 werd Codde te Brussel geconsacreerd door 
Alphonse de Berghes, aartsbisschop van Mechelen. Hij werd op 13 mei 1702 geschorst in 
de uitoefening van zijn ambt wegens onrechtzinmgheid m de leer. Theodorus de Cock 
werd toen als provicans aangesteld. O p 3 april 1704 werd Codde definitief uit zijn ambt 
ontslagen. Hij stierf op 18 december 1710 te Utrecht, onverzoend met Rome 
LJ Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, II, 275-278 en 311-339; H G.J Buijks, 
'Pieter Codde (1648-1710), een Amsterdamse koopmanszoon wordt 'Vicanus Apostoh-
cus' (1648-1688)', 141-197, A H M . van Schalk,' 'Salva Conscientia' De Nederlandse 
aartsbisschop Petrus Codde en het Formulier van Alexander VII (1688-1710)', 198-272. 
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ontstond juist daarom weer enig rumoer rond de Amor Poemtens, daar 
verdachtmaking in de leer de beste methode bleek te zijn om een 
tegenstander dwars te zitten m 

Op 11 augustus 1689 stierf Paus Innocentius XI. Hij had de 
veroordeling van Ncercassels geschrift tegengehouden en de kwestie aan 
zich getrokken Op 6 oktober van hetzelfde jaar volgde kardinaal Pietro 
Ottoboni, een van de kardinalen die de veroordeling van de Amor 
Poemtens had voorgestaan, hem op onder de naam Alexander VIII. Het 
duurde dan ook met lang of de reeds in het begin van 1686 door het H. 
Officie voorgestelde veroordeling, welke Innocentius XI geweigerd had 
te bekrachtigen, werd door de nieuwe paus aanvaard en ondertekend. 
En zo werd de Amor Poemtens bij een decreet van 20 juni 1690 
gesuspendeerd tot het werk verbeterd was ('suspcnditur donee corn-

gatur').810 

Zodra het gerucht van de kerkelijke censuur tot de Noordelijke 
Nederlanden was doorgedrongen, schreef Petrus Coddc brieven aan de 
paus en aan de kardinalen Colonna en Altieri, waann hij de onheilen, die 
uit een suspensie van het werk van Necrcassel zouden voortkomen, 
breed uitmat de mensen zouden zeggen, dat het boek veroordeeld en 
dus ketters was, dat zou zijn weerslag hebben op de naam van Codde 
zelf en van de priesters die met hem het werk hadden aanbevolen, 
vandaar ruzie onder de geestelijken en de katholieken, hetgeen weer 
ergernis zou veroorzaken bij de met-katholieken; bevordering van 
laxisme, enzovoorts Daarom deed hij een dringend beroep op de paus 
en de kardinalen die onheilen door hun gezag te voorkomen en met toe 
te laten, dat het werk een censuur zou inlopen.811 

Qucsncl reageerde heel nuchter op het bencht van het decreet Hij 
was van oordcel, dat men rustig moest afwachten wat er voor kwaad uit 
voort zou komen en welk goed God er uit zou trekken. Hij achtte al heel 
wat gewonnen als kardinaal Casanate opdracht kreeg om duidelijk aan 
te geven, wat er verbeterd diende te worden. En als dat bekend was, 
vond hij het het beste de eerste pagina van de tweede editie door een 
nieuwe te vervangen met het opschrift derde uitgave, op last van de 
Congregatie (of van de H. Stoel) verbeterd Een heel nieuwe derde 

"^ In zijn brief van 25 maart 1689 aan Du Vaucel heeft Arnauld het tenminste over 'cabales 
que vous dites qui recommencent contre Y Amor Poemtens', OAA, III, 183 

"" H Rcusch, Der índex, II, 536 De tekst van het decreet is te vinden in OBC 620' 
8" Coddc aan kardinaal Colonna, 12 07 1690. OHC 662 f 233'-235v Coddc aan Alexander 

Vili. 18 07 1690, OBC 662, f 236'-237' Coddc aan kard Altieri, Quii 1690), OUC 662, 
f 238'-239' 
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uitgave vond hij met haalbaar, temeer omdat de tweede editie niet zo 
best liep De boekverkoper klaagde daar althans over.1"2 

Stnkt genomen trof het decreet van het H Officie slechts de eerste 
editie van de Amor Poenitens Doch omdat men vreesde, dat de in de 
tweede editie opgenomen verzachtingen en wijzigingen en toelichtingen 
wellicht niet voldoende waren, vond ook Du Vauccl het nodig, dat 
Codde aan de paus en aan de kardinalen Casanatc en Colonna voorstelde 
een derde editie uit te geven, waarin verbeterd zou worden hetgeen het 
H Offiae laakbaar achtte. Op die manier zou de zaak in een staat van 
onderhandeling komen, hetgeen zou kunnen voorkomen dat ook de 
tweede editie veroordeeld werd. Van de andere kant had Buonvicini 
erop gewezen, dat het beter was er niet al te veel de nadruk op te leggen, 
dat alleen de eerste editie veroordeeld en de tweede dus buiten schot 
gebleven was Dat zou de tegenstanders misschien aanleiding geven om 
ook die editie te doen veroordelen Hl3 

Toen Codde officieel bencht had ontvangen, dat de Amor Poemtens 
werkelijk gesuspendeerd was, schreef hij dan ook weer naar kardinaal 
Colonna en deze keer ook naar Casanatc, en verzocht hij hen te 
bevorderen, dat het werk na een welwillende correctie spoedig weer 
verschijnen mocht.814 Het mocht allemaal niet baten 

De en du coeur van Bartholomeus Pcsscr van Velsen had evenmin 
succes Deze voormalige scerctans van Nccrcassel en oud-leerhng van 
het College der Propaganda schreef in de maand januari 1691 zijn 
jaarlijks verslag aan de kardinalen van de Congregatie Hb Deze keer 
maakte hij van die gelegenheid gebruik om hunne Eminenties een soort 
gewetenskwestie voor te leggen Hij had, zo schreef hij, tijdens het leven 
van Nccrcassel eigenhandig de hele Amor Poemtens uitgeschreven De 
inhoud van het werk lag daarom vast in zijn geheugen verankerd. Nu 
het echter gesuspendeerd was tot het verbeterd werd en de lezing ervan 
dus verboden was, kon hij zich wel van lezing onthouden, doch was het 
hem onmogelijk de inhoud van het werk uit zijn geheugen te wissen. 
Daarom verzocht hij de betreffende autoriteiten dringend aan te geven 
wat er verbeterd moest worden, opdat hij niet in een gewetenscrisis zou 
geraken 816 

812 Quesnel aan Du Vaucel, 02 08 1690, O B C 631 (or ) en PR 2658 (copie) 
8 , 1 Du Vaucel aan Codde, 06 08 1690, O B C 651 
^ 4 Codde aan kardinaal Casanatc. 23 08 1690, O B C 662, f 250'-253" 

13 Iedere oud-lcerling van het College der Propaganda was verplicht elk jaar een verslag 
van eigen werk en wedervaren aan de kardinalen te zenden 

816 Pesscr aan de kardinalen van de Propaganda Fide, 06 01 1691, O B C 627 
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Op dergelijke verzoeken is het H Officie niet ingegaan Ook wacht 
men tot op de dag van heden op nadere aanduidingen wat het 'donec 
corngatur' precies inhoudt. 

7 Beoordeling van het werk in latere tijden 

Toen de tegenstanders van Petrus Codde hun aantijging, dat de 
apostohsch vicaris en een deel van de Noord-Nederlandse clerus 
jansenistischc opvattingen waren toegedaan, met harde gegevens wilden 
waar maken, stelden zij een soort zwartboek samen. Dit geschrift, dat 
bekend staat onder de naam Prohxum Memoriale en waaraan verschei
dene mensen hebben gewerkt, zoals de jezuïeten Francisais Verbiest en 
Norbertus Aerts en de pastoor van Kcthel, de seculier Adnaan van 
Wijck, is nooit in druk verschenen. Er bestaan echter wel handgeschre
ven exemplaren van.817 In het Prohxum Memoriale bevindt zich een 
Informatw de Illustrissimo et Reverendissimo Domino Petro Codde, met 27 
beschuldigingen tegen de apostolisch vicans, waarvan er enkele betrek
king hebben op Coddcs houding ten aanzien van Neercassels Amor 
Poemtens ö18 Codde wordt ervan beschuldigd het decreet van 1690, 
waardoor dit werk werd gesuspendeerd 'donec corngatur', niet bekend 
gemaakt te hebben.819 Tevens verwijten de schrijvers hem en zijn 
medestanders de tweede editie van Neercassels hoofdwerk op hoge pnjs 
te stellen Ik wil me hier beperken tot een nadere analyse van de tweede 
beschuldiging. 

De auteurs hebben een eigenaardige manier van argumenteren. Als 
men zo welwillend is hen niet van bewuste verdraanng der feiten te 
beschuldigen, dan moet men hun toch minstens alle gevoel voor logica 
ontzeggen. Zij beginnen met op te merken, dat de Amor Poemtens in 
1685 voor de tweede keer is uitgegeven, alhoewel de uitgave van 1683 te 
Rome was veroordeeld 'donec corngatur', Aangezien de bedoelde 
veroordeling pas van 20 juni 1690 dateert, heeft die opmerking geen 
enkele zin. 

Vervolgens beweren zij, dat de tweede editie blijkt te zijn uitgegeven 
in de hoop dat men de Romeinse veroordeling als van nul en gener 
waarde zou beschouwen of althans zou geloven, dat de veroordeling 
door Rome was ingetrokken. Ook deze bewering raakt kant noch wal, 

8 , 7 Ρ Polman, 'Het Breve en het Prohxum Memoriale', 186-225 
8 1 8 Biblioteca Fabroniana te Pistoia, Codice 339, 506-512 
8 1 9 Ρ Polman, Romeinse Bronnen, III, 358 
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als we de datum van de veroordeling in acht nemen. Die ongerijmdheid 
verhindert de schrijvers echter niet er op te wijzen, dat in de opgenomen 
approbaties van de eigen geestelijkheid een diep stilzwijgen wordt 
bewaard aangaande de veroordeling van de eerste editie, die toen nog 
niet uitgevaardigd was! Met dezelfde onlogische redeneertrant lijken de 
schrijvers naar voren te brengen, dat er in de tweede editie geen enkele 
verbetering ingevolge de Romeinse bepaling 'donec corrigatur' is 
aangebracht, en dat die tweede editie derhalve met gecorngeerd is op de 
punten, door de H. Stoel bedoeld, en dus eveneens onder de veroorde
ling valt. 

Deze Informatio voert verder nog de getuigenis aan 'van een in 
godsdienstig opzicht zeer hoogstaand man',820 die aantoont dat er in de 
tweede editie uitspraken voorkomen die volkomen overeenkomen met 
enkele van de door Alexander VIII veroordeelde ngoristische stellingen. 
Het gaat in deze voornamelijk over Neercassels uitspraken betrefFende 
de 'timor servilitcr servilis gehennae'. Neercassel verklaart uitdrukkelijk, 
dat de vrees voor de hel een gave Gods is, alhoewel het verkeerd is meer 
als slaaf de straffen van de hel dan als zoon de belediging Gods te 
vrezen.821 De hier bedoelde zegsman, die blijkbaar op de hoogte is van 
het indertijd door Joannes Peresius uit Mainz uitgegeven requisitoir 
tegen de Amor Poenitens en dat breed uitmeet, bestempelt echter als 
heterodox de uitspraak in Boek I, hoofdstuk 8, p. 115: 'De eigenliefde 
die blijkt uit de vrees voor de straffen, sluit niet zozeer de wil om te 
zondigen uit alswel de wil om te lijden'.822 Dit is een variant op het door 
Neercassel geciteerde gezegde van Sint Augustinus: 'Wie de hel vreest, 
vreest niet te zondigen maar te branden'.823 Henri Bremond zei 

8 2 0 Volgens het Summanum lesttmomorum is hier bedoeld een zekere reguliere priester 

Phihppus van Couwenhoven uit Utrecht, over wie ik geen nadere bijzonderheden heb 

kunnen achterhalen Zijn getuigenis is opgenomen in dat Summanum testimomorum, dat 

zich bevindt in de Biblioteca Fabromana te Pistoia, Codice 335, parte 8, η 22, van 

25 10 1688 
8 2 1 Epistola ad Clerum in de tweede editie van de Amor Poemtens Zie ook hoofdstuk IV van 

deze studie, noot 575 
8 2 2 'Amor proprius per timorem poenarum excludit non tam volumtatem peccandi quam 

voluntatem patiendi' 
8 2 3 'Qui gehennas metuit, non peccare metuit sed ardere' Augustinus, Epistola 145, par 4, 

Migne, PL, 33, kol 594, aangehaald door Neercassel in zijn Amor Poenitens, Boek I, 

hoofdstuk 7, 85 (Ie editie), 93 (2c editie) en daar genummerd Epistola 144 De 

aangehaalde zin staat in de volgende context 'Immicus ergo justitiac est, qui pocnae 

timore non peccat, amicus autem ent, si ejus amore non peccat, tunc enim vero timebit 

peccare N a m qui gehennas metuit, non peccare metuit, sed ardere Ule autem peccare 

metuit, qui peccatum ipsum sicut gehennas odit' 
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aangaande dit a taaf 'J'avoue humblement que mon petit cerveau 
n'arrive pas à voir ce qu'on peut répondre à cet argument' ^24 

Ruim een halve eeuw later blijkt die onwelwillendheid in de 
interpretatie van Neercassels opvattingen nog steeds te bestaan Zo 
beweert, bij voorbeeld, de Dtctionnmre des livres jansénistes ou quifavorisent 
le Jansénisme, in 1750 te Antwerpen anoniem verschenen en toegeschre
ven aan Louis Patouillct,82' het volgende· 'Cet ouvrage favonse 
ouvertement l'erreur condamnée par le Concile de Trente, que la crainte 
des peines de l'enfer est mauvaise et nous rend encore plus méchants'.826 

Henri Brcmond wees er reeds op, dat deze bewering door geen enkel 
citaat uit het bock zelf gestaafd wordt en dat zulks ook niet mogelijk is, 
omdat zo'n citaat er niet in te vinden iss27 en Ncercasscl juist het 
tegenovergestelde leert, zoals we boven gezien hebben s28 En ook het 
decreet van het H. Officie van 20 juni 1690,82<; waardoor het werk 
uiteindelijk werd gesuspendeerd 'doncc corngatur', biedt geen enkel 
houvast voor de bewering van de boven vermelde Dictionnaire des livres 
jansénistes als zou Ncercasscl geleerd hebben dat de vrees voor de hel 
verkeerd is. Toch haalt J. Carreyrc in zijn artikel over Ncercasscl in de 
Dictionnaire de Théologie Catholique de daar geciteerde woorden aan en 
wekt hij de indruk alsof het om een tekst uit het veroordelingsdecreet 
gaat.8"10 En zo schrijven die auteurs elkaar klakkeloos na, zonder bij de 
auteur zelf te rade te gaan 

Het is echter niet uitgesloten, dat medestanders van Ncercasscl, in 
hun ijver om de bisschop te verdedigen, zijn opvattingen scheef 
weergaven en zo de tegenstanders in de kaart speelden Wanneer die 
medestanders namelijk niet voldoende ondcrscheidings- of abstractie-
vermogen bezaten, is het heel wel mogelijk, dat zij, bij voorbeeld, de 
sacramentele absolutie tot een loutere formaliteit degradeerden, omdat 
door de vereiste voorafgaande contntio perfecta de zonden reeds waren 
vergeven. Deze opvatting nu gaat lijnrecht in tegen het Concilie van 
Trente, dat degene veroordeelt die de sacramentele priesterlijke absolutie 

%2A Henri Brcmond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France, XI 304 
*ъ Louis Patouillct S J , geboren 1699 te Dijon en gestorven in 1779 te Avignon 

С Sommervogel Bibliothèque, VI, 3S1-357 
•̂  Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le Jansenisme, I, 48 

827 H Brcmond, Histoire litteram, XI, 303 
R2e Noot R21 
H2" Noot 810 
в з" D 7 C , XI, kol fiO Alexandre VII, par un décret du 20 juin 1690, le condamna jusqu'à 

correction 'comme favorisant ouvertement la doctrine proscrite par le С oncilc de Trente 
que la crainte des peines de l'enfer est mauvaise et nous rend encore plus méchants' 
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niet beschouwt als een rechterlijke handeling, doch slechts als een 
verklaring dat de zonden vergeven zijn.831 Nccrcassel zelf drukt zich heel 
voorzichtig uit. Hij onderscheidt verschillende graden van liefde tot God 
en eist voor de Biecht niet de allerhoogste graad: 'Onder de alles 
overtreffende liefde verstaan wij een liefde waardoor iemand niets meer 
of evenveel bemint als God, doch niet zulk een sterke liefde, dat zij onder 
alle omstandigheden tegen de bekoring stand houdt';"32 en verder: 

'Wij willen geenszins beweren dat de liefde tot God, vereist in 
het sacrament der Biecht, tot de hoogste volmaaktheid moet 
zijn gekomen.'833 

Bovendien leert Neercasscl, dat de amor pracdominans de wil om te 
biechten dient in te sluiten en sauveert hij aldus de waarde van Biecht en 
absolutie. 

Na de boven vermelde reacties op de Amor Poenitens is er in de 
achttiende en negentiende eeuw en in onze tijd niet bijzonder veel 
geschreven over het hoofdwerk van Nccrcassel. Wel wordt het bock 
plichtmatig vermeld door bepaalde verzamelwerken, alhoewel er op dit 
terrein merkwaardige lacunes bestaan. Het wordt min of meer uitvoerig 
behandeld door enkele auteurs die sympathiseren met de Oud-Bis-
schoppelijkc Clcrczie, zoals H.F. van Hcussen in zijn Batavia Sacra 
(1714), G. Dupac de Bellegarde in Histoire abrégée de l'Eglise Métropoli
taine d'Utrecht (1765), С. Decider in Bijdragen voor de geschiedenis van de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (1888), Β. Α. van Kleef in Geschiedenis 
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (1937). In 1741 is er te Utrecht 
zelfs een Franse vertaling van de Amor Poenitens verschenen van de hand 
van Pierre Guilbcrt.834 De Nederlandse vertaling, waarmee de Delftse 
pastoor Johan Roos zich in 1684 belastte,833 schijnt nooit uitgekomen te 
zijn, alhoewel de boven vermelde Informatw over Codde die vertaling ter 
sprake brengt, maar niet zegt of het over een manuscript dan wel over 
een gedrukte tekst gaat. 

8 3 1 Dcnzingcr-Schonmctzcr, Enchmdion, n. 1709, 402 
1 0 2 Pracfalto van de Ie editie van de Amor Poetiuens, par 2 'Per amorem itaque 

praedominantem intelligiinus amorem, quo quis hie et nunc nihil magis aut acque amat 
ac Deum suum amat ac vencratur, non vero intclligimus talem amorem, qui tam fortis 
sit, ut crescentibus per illatas illcccbras, minas atque tormenta concupisccntiis, mhilonii-
nus ipse vincerci . ' 

Pracfatio van de Ie editie van de Amor Poenitens, par 3: ' . nullatcnus autem diccre 
intendimus, quod Creatons amor, ut hominem in sacramcntis Deo reconcihct, ad apicem 
suae perfcctionis debeat esse provectus' 

1,34 L'Amour Penitent, de M l'évlque de Castone, (par l'abbé Guilbert), cfr L Morén, Legrand 
dictionnaire Iwtontjue, Vili 

835 С . Ρ Voorvelt. 'De eerste editie van de 'Amor Poenitens", in AGKKN, 23(1981), 265. 
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Veel meer is niet te vinden in de kerkhistorische literatuur van vorige 
eeuwen over Neercassels hoofdwerk. Zelfs de moraal- en de dogma-
tiek-handboekcn van de laatste honderd jaar vermelden het nauwelijks. 
Het is mogelijk, dat de suspensie van het werk daartoe heeft bijgedra
gen, doch het bhjft vreemd, dat het amper vermeld wordt, zelfs niet om 
het te bestrijden. 

In onze tijd heeft J. de Jong, docent kerkgeschiedenis aan het 
seminarie Rijsenburg en later kardinaal-aartsbisschop van Utrecht, dit 
werk van Neercasscl over de Biecht zeer ongunstig beoordeeld. 'Er is 
geen geschikter boek', zo schreef hij, 'om de mensen tot vertwijfeling te 
brengen. De eisen, die Neercasscl stelt, zijn hoogstens door een kleine 
elite te vervullen, het kleine getal der uitverkorenen. Voor de massa der 
gelovigen is de weg naar de hemel onbegaanbaar'.836 L. Rogier, in zijn 
Geschiedenis van het Katholicisme, steunt in deze op De Jong en sluit zich 
bij diens strenge beoordeling van Neercassels werk aan.837 In het Lexicon 
fiir Theologie und Kirche komt Neercasscl, op een enkele vermelding na, 
helemaal niet voor, noch in de editie van 1930-1938 noch in die van 
1957-1967. A. Schuchart vermeldt het werk niet eens in zijn Der 'Pastor 
Bonus' des Johannes Opstraet (1972), waarin hij toch een thema behandelt 
dat heel dicht bij dat van Neercassels werk staat. En alhoewel E. Jacques 
in zijn Les années d'exil d'Antoine Amauld (Î679-Î694) (1976) ruim 
aandacht aan Neercasscl zelf schenkt, vermeldt hij diens Amor Poenitens 
slechts op summiere wijze. 

W.L.S. KnuifenJ. de Jong, 'Phihppus Rovenius en zyn bestuur der Hollandse Zending', 
136 Dit citaat bevindt zich in dat gedeelte van dit omvangrijke artikel, dat voornamelijk 
door J. de Jong geschreven is; ookj . de Jong, Hündboek der Kerkgeschiedenis, III, 268 ν In 
een latere redactie van dit Handboek komt in deel IV. De Kerk len tijde van het vorstelijk 
Absolutisme en de Verlichting (ile en 18e eeuw) (Nijmegen/Utrecht 1965), waarvoor 
G A M . Abbink verantwoordelijk is, het aangehaalde citaat niet meer voor. 
L Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, II, 225 
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NABESCHOUWING 

Deze verhandeling over de Amor Poemtens van Neercasscl wil ik 
besluiten met een summier overzicht van de bronnen en de literatuur, 
die de auteur geraadpleegd heeft, en met een korte schets van zijn 
persoon 

Zoals ik in de Inleiding reeds benadrukt heb, is het niet mijn bedoeling 
de bronnen en de Literatuur, waarop Neercassel blijkens zijn notenmate-
naal steunt, inhoudelijk te behandelen Zulk een benadering zou de 
opzet van deze studie ver te buiten gaan Mijn bedoeling is de 
betreffende werken slechts kwantitatief de revue te laten passeren 

Het zou interessant zijn te weten, welke verzamelingen en bibliothe
ken Neercassel ter beschikking stonden Daar de bisschop echter een 
weinig sedentair leven heeft geleid en tijdens de redactie van de Amor 
Poemtens geen vaste woonplaats had, is dat moeilijk na te gaan Hij was 
dikwijls te gast by Justus Moedcrsohn in diens huis aan de Brouwers
gracht te Amsterdam Deze erudiete priester had een goed voorziene 
bibliotheek, die ongetwijfeld door Neercassel geraadpleegd is, doch die 
met meer als aparte verzameling bestaat Zij is gevoegd bij de 
bibliotheek van het bisdom Haarlem, welke zich bevindt in de pastone 
van de oud-kathoheke kathedrale kerk in die stad818 en is daar moeilijk te 
retraceren Het geheel is namelijk zeer onoverzichtelijk opgeslagen en 
uiterst gebrekkig gecatalogiseerd 

Het zou aan te bevelen zijn verdergaande onderzoekingen te doen 
naar de bibliotheken die Neercassel geraadpleegd zou kunnen hebben of 
zelf bezeten heeft 

Wat nu de persoon van Neercassel betreft in de Inleiding op deze 
studie heb ik erop gewezen, dat de manier waarop een werk tot stand 
komt onder meer nadere informatie over de persoon en het karakter van 
de auteur kan verschaffen In verband daarmee heb ik met instemming 
de woorden van Rogier aangehaald, die het nodig achtte, alvorens over 
de mens Neercasscl een oordeel te vellen, de auteur Neercassel te 
bestuderen In de loop van deze studie echter heeft de overtuiging bij mij 
postgevat, dat Rogier te hoge verwachtingen van Neercasscls auteur
schap had De apostolisch vicans is als auteur te afhankelijk van anderen 
om als iets meer dan als compilator beschouwd te kunnen worden Deze 

"̂ Deze gegevens zijn mij welwillend verstrekt door F Smit, oud-kathohek pastoor te 
Ijmuiden 
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studie over het hoofdwerk van de bisschop heeft dan ook inzake de 
precisering van de persoon van Nccrcasscl met opgeleverd wat Rogier 
ervan verwachtte. Ook dit is een resultaat van mijn studie, zij het dan 
negatief Dit wil niet zeggen, dat mijn onderzoek geen enkel licht op de 
persoon van Nccrcasscl heeft geworpen. 

Í Neenassel en zijn bronnen 

In een bnef van 15 apnl 1667 aan William Leslie, zijn zaakgelastigde m 
Rome, schrijft Nccrcasscl 

'Ik wil niet verhelen, dat ik veel belangstelling heb voor de 
Vaders, en in het bijzonder de vier Kerkvaders, vooral 
Augustinus en Gregonus, vaak aandachtig lees en vroeger ook 
dikwijls gelezen heb, alhoewel ik, wegens mijn drukke 
bezigheden, amper in staat ben andere Vaders te lezen dan die 
welke mij de meeste preckstof verschaffen H39 

Nu zijn de citaten in Nccrcasscls werk over de Biecht zeer talrijk. 
Afgezien van de vele, ontleend aan de H Schrift, heb ik er in de eerste 
editie omtrent 590 geteld en in de tweede editie nog honderd meer. Het 
grootste gedeelte daarvan is aan de Vaders ontleend, voornamelijk aan 
Augustinus Dit stemt overeen met de boven aangehaalde woorden van 
Nccrcasscl Uit de werken van Augustinus trof ik namelijk 298 citaten 
aan, uit die van Gregonus de Grote, na Augustinus de door Nccrcasscl 
meest geciteerde schrijver, 34 Dan volgen Ambrosius met 27 citaten, 
Fulgcntius met 26, Cypnanus met 19, Tcrtulhanus met 17, Chrysosto-
mus met 11, paus Leo de Grote met 10 en Hieronymus met 7. 

Weinig geciteerd zijn de volgende schrijvers uit de vroege Christen
kerk. Orígenes, Basihus, Gregonus van Nazianze, Gregonus van Nyssa, 
Pacianus van Barcelona, Chrysologus. Uit de vroege middeleeuwen 
trof ik citaten aan van Cacsanus van Arles, Ehgius, Isidorus van Sevilla, 
Chrodogang van Metz, Ansclmus, Gregonus VII, Ivo 

Van de middeleeuwse kerkleraren worden voornamelijk Bernardus 
en Thomas van Aquino aangehaald, rcspectivclijk 18 en 25 maal Uit 
diezelfde tijd vinden wij terloops nog citaten, ontleend aan Francisais 

939 Neercassel aan William Leslie, 15 (H 1667, O B C 595, 13-14 'Fateor me divorum et 
antiquoruni Patrum esse studiosum, et inttr illos quator Ecclesiae doctores, pracscrtim 
Augustinum et Grcgonum diligentms et frequentius legere et legisse quamvis quae 
mcac sunt occupationes vix alios legere possim quam illos Patres qui mihi matenam 
piaedicandi verbum Dei copiosiorem suppeditant ' 
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van Assisi, Hugo van Sint Victor, Petrus van Blois, Richard van Sint 
Victor, Thomas Beckct, Albertus Magnus, Bonaventura, Scotus en 
anderen. 

De kerkelijke schrijvers van de zestiende eeuw zijn voornamelijk 
vertegenwoordigd door Carolus Borromeus, Thomas van Villanova, 
Franciscus van Sales en Alfonsus de Castro. Deze laatste is twee volle 
hoofdstukken in Boek I van de tweede editie aan het woord (hoofdstuk
ken 17 en 18). Ook Estius en Bellarminus840 worden enige malen 
aangehaald. 

Van de tijdgenoten-theologen citeert Neercassel voornamelijk zijn 
leermeester Jean Morin en Vincent Contenson O.P. Ook Antoine 
Godeau,841 Joannes de Lugo SJ.842 en Denys Petau S.J. worden enige 
malen aangehaald. 

In totaal beroept Neercassel zich op 119 auteurs van de vroegste 
tijden der Kerk tot aan zijn tijd toe. Daarbij verwijst hij ook nog naar 
enkele Concilies en Catechismussen. Van de aangehaalde auteurs 
behoren er 46 (39%) tot de Kerkvaders en de vrocg-christelijkc 
schrijvers en zij leveren 74,5% van de citaten; 25 (21%) leefden in de 
vroege of de late middeleeuwen en aan hen werden 11,5% van de citaten 
ontleend; 25 (21%) zijn van de zestiende en 23 (19%) van de zeventiende 
eeuw, met respectievelijk 6,8% en 7,2% van de citaten. Naar volgorde 
van frequentie behandelen de aangehaalde teksten dogmatische, morele, 
pastorale en kerkhistorische kwesties.843 

Zoals reeds is opgemerkt, gaat Neercassel, in navolging van 
Jansenius en vele andere auteurs, zeer veel te rade bij de Doctor gratiae. 
Naast de talloze Epistolae, Sermones en Homiliae van Augustinus, vinden 
we in de Amor Poenitens verwijzingen naar diens tractaten De gratia et 
libero arbitrio, De gratia Christi, De doctrina Christiana, De correptione et gratia, 

640 Robertus Bellarminus S J werd te Montepulciano (Italie) geboren in 1542. In 1560 trad 
hij te Rome in de orde van de jezuïeten Hij was een groot apologeet en een van de 
belangrijkste theologen van zijn tijd. In 1599 werd hij tot het kardinalaat verheven Hij 
stierf in 1621 In 1930 werd hij door paus Pms XI heilig verklaard LTK, II, kol. 160-162. 

941 Antoine Godeau werd in 1605 te Dreux geboren en stierf te Vence in 1672 Hij werd in 
1635 tot priester gewijd en hetzelfde jaar door Richelieu benoemd tot bisschop van 
Grasse en Vence. Hij begunstigde het jansenisme. Zijn hoofdwerk is Morale chrétienne 
(1705), waarin hij het probabilisme bestreed LTK, IV, kol 1034. 

842 Johannes de Lugo S J werd geboren m 1583 te Madrid In 1643 werd hij door Urbanus 
Vili tot het kardinalaat verheven Ну was een zeer belangrijk theoloog In 1660 stierf hij 
te Valladohd LTK, VI, kol 1201. 

9 4 3 In Appendix V worden alle citaten alfabetisch gerangschikt naar de verschillende auteurs, 
en chronologisch naar de Kerkvaders, de middeleeuwen, de zestiende en de zeventiende 
eeuw Daarbij wordt tevens een verdeling over de diverse disciplinae (dogmatiek, 
moraal, pastoraal en kerkgeschiedenis) aangegeven. 
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Liber de natura et gratia, De civitate Dei, Confessiones, de Commentaren op de 
psalmen, vooral op psalm 118, en op de brieven van Sint Jan en nog vele 
andere geschriften. 

De citaten, ontleend aan de werken van Gregorius de Grote, hebben 
voornamelijk betrekking op de Moralia, een allegorisch commentaar op 
het boek Job, met moraliserende uiteenzettingen, die de hele Middeleeu
wen door als moraalhandboek gold. Ook aan zijn talrijke Homiliae 
ontleent Neercassel bepaalde gegevens. 

Ontegenzeggelijk lijken al die citaten te wijzen op een grote 
belezenheid van de auteur. Maar omdat zij zo talrijk en uiteenlopend 
zijn, is de vraag gewettigd of de bisschop al die citaten door eigen lezing 
aan de bctrefFcnde auteurs heeft ontleend of ze bij anderen heeft 
aangetroffen. In zijn boven aangehaalde brief aan Leslie zegt hij de vier 
grote Westerse Kerkvaders wel gelezen te hebben. Bovendien zal hij 
tijdens zijn studie in Frankrijk en zijn docentschap te Panjs en te 
Mechelen veel kennis opgedaan hebben aangaande diverse kerkelijke 
schrijvers. Van de andere kant bekent hij in diezelfde brief, dat zijn 
bezigheden later hem nauwelijks in staat stelden andere Vaders - laat 
staan andere kerkelijke schrijvers - te lezen dan die welke hem de meeste 
preekstof verschaften. 

Maar als Neercassel voor de aanhalingen van zulk een groot aantal 
kerkelijke schrijvers bij derden te rade is gegaan, blijft de vraag, wie hij 
leenplichtig is. Hierop is met gemakkelijk een antwoord te geven, 
omdat de geschriften en de brieven van Neercassel ons op dit punt geen 
zekerheid verschaffen.*44 De apostolisch vicaris was geen geleerde, maar 
op de eerste plaats zielzorger. Minder dan een professionele wetenschap
per, voelde hij zich gedwongen zijn vindplaatsen aan te geven en 
ontleningen aan andere geschriften steeds nauwkeurig te verantwoor
den. Uit verschillende steekproeven bleek mij echter wel, dat zijn citaten 
correct zijn. 

Al is het moeilijk na te gaan waar Neercassel zijn gegevens precies 
vandaan heeft, ongetwijfeld heeft hij veel profijt gehad van de raad en de 
steun van zijn Franse vrienden Arnauld, Quesnel, Nicole, Gerberon, Du 

"^ Wel schrijft Neercassel m een Brief van 6 juni 1675 aan Philip Mcnsinck, pastoor te 
Deventer (OBC 603) 'Ut agas cum Cnobberto de Bibliotheca S S Ρ P. mihi compa-
randa improbare non possum ' - 'Ik vind het uitstekend dat u met Cnobbcrts 
(Knobbaert, uitgever te Antwerpen?) ten behoeve van mij onderhandelt over de aanschaf 
van de Bibliotheca Sanctorum Patrum ' Maar het is niet duidelijk of het hier gaat over 
het verderop te noemen gelijknamige werk van Marguann de la Bignè of over de 
aanschaf van teksten van Kerkvaders in het algemeen 
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Vaucel en de uit het Luikse afkomstige Ruth d'Ans. Ook verleenden 
deskundigen uit zijn eigen clerus hem assistentie, zoals Theodorus van 
Blockhoven, hoogleraar te Leuven, Martinus de Swaen, praeses van het 
College 'De Hoge Heuvel' te Leuven, de Utrechtse pastoors Abraham 
van Bnenen, Johannes Lindebom en Petrus Codde, alsook zijn 'Timo-
theus' Hugo van Hcusscn en Justus Mocdersohn, die toezag op het 
drukken van de Amor Poemtens Wellicht zal hij ook wel enkele werken 
van Augustinus en andere grote Kerkvaders tot zijn beschikking hebben 
gehad en zo een aantal citaten des te gemakkelijker door eigen lezing 
hebben verzameld. 

In Neercassels tijd bestonden er overigens reeds Concordantiae op de 
werken van Augustinus ^5 Ook van de Vaders in het algemeen waren 
in die tijd uitgaven en verzamchngen voorhanden, zoals de Btbliotheca 
Sanctorum Patrum van Marguann de la Bignè, verschenen van 1575 tot 
1579 te Parijs in negen delen. Dit werk heeft zeer veel her-uitgaven en 
aanvullingen gekend. In de Middeleeuwen kende men trouwens reeds 
de Tabulae Ongimhum en de Auctontates oftewel Libn Auctontatum, waar 
men, zonder de werken van de kerkelijke schrijvers zelf te raadplegen, 
terecht kon voor hun uitspraken en opvattingen.846 Met uitzondering 
misschien van het werk van Marguann de la Bignè,847 blijkt uit 
Neercassels correspondentie niet, dat hij genoemde uitgaven gekend 
heeft. 

De citaten, ontleend aan werken van zijn tijdgenoten, zal de 
apostolisch vicans voor het merendeel door eigen lezing hebben 
verkregen. Dit geldt zeker voor het standaardwerk van Jean Monn 
Commentanus historicus de disciplina in admimstratione sacramenti poenitentiae 
(1651), dat de auteur hem zelf had toegezonden,848 maar evenzeer voor 
de werken van Vincent Contenson O P., waarop Franascus van Viancn 
hem reeds in 1677 gewezen had,849 welke tip Necrcassel, gezien zijn 
aanhalingen uit de betreffende werken, blijkbaar ter harte had genomen. 

Bij voorbeeld die van David Lenfant O Ρ , Concordantiae augushmanae swe coiiectio 

отшит sententiarum quae sparsim repenuntur in omnibus S Augustim openbus, ad instar 
concordantiamm S Scrtpturae (1656 en 1665), en het werk van Mathias Hauzeur O F M , 
een Belgische franciscaan, getiteld Anatomia totius auçustissimae doctnnae S Augustim 
(1643-1645) 

"^ J de Ghcllinck S J , Patnstique et Moyen-Age, 1 
847 Biblwlheca Sanctorum Patmm 
m Senault aan Neercassel, 25 11 (1668), O B C 583, f 952-953, vgl noten 112 en 114 van 

hoofdstuk II 
849 Van Vianen aan Neercassel, 12 05 1677, O B C 588, gedrukt, L Ceyssens O F M , 

Sources, 83 
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2 De persoon van Neenassel 

Tot nog toe is in deze studie over Nccrcasscls voornaamste werk, de 
Amor Poenitens, hoofdzakelijk aandacht besteed aan de wederwaardighe
den van de wordingsgeschiedenis van dit werk. Hierdoor werd enig 
licht verschaft over de persoon van Necrcassel en over hetgeen hij 
voorstond. Op de vraag, waarom hij dit werk over de Biecht schreef, is 
tot hier toe slechts incidentcel antwoord gegeven. Een nadere analyse 
van de inhoud ervan kan dit antwoord completeren. 

Uit de correspondentie van Neercasscl komt duidelijk naar voren, 
dat zijn hoofddoel bij de samenstelling van dit werk van pastorale aard 
was Vanaf zijn vorming m Frankrijk was hij, onder invloed van zijn 
leermeester Jean Monn, sterk gepreoccupeerd met de juiste toediening 
van het sacrament der Biecht. Naar zijn mening waren er, onder invloed 
van het probabihsme en het laxisme, in de praktijk van het biechten en 
het biechthoren zulke ergerlijke misbruiken ingeslopen, dat het sacra
ment m de meeste gevallen - om het zacht uit te drukken - geen 
uitwerking meer had, en - om het onverbloemd te zeggen - hcihgschen-
nend werd ontvangen en toegediend 8:Ю Tot geestelijk heil van de hem 
toevertrouwde gelovigen, tot steun van degenen onder zijn clerus die, 
ondanks tegenwerking en spotternijen, de strenge tucht wilden handha
ven,8'51 en tot verheffing van het priesterlijk functioneren, wilde hij zijn 
clerus er toe brengen de veilige weg van de oude Vaders te volgen en 
zich aan de ¡nstructwnes van de heilige Carolus Borromeus te houden 852 

Daar komt hij in zijn correspondentie herhaaldelijk op terug. Wanneer 
het gaat over zaken, waarbij onze ziel en zaligheid in het geding zijn, zo 
redeneerde de apostolisch vicaris met Jacob Boonen,8'3 de aartsbisschop 
van Mcchclcn, dan is het onverantwoord en onlogisch tevens zich door 
probabihsme te laten leiden Alleen de veilige weg is dan verantwoord 
Een belangrijk motief was voor de bisschop ook het streven om de 
kritiek van de protestanten, die de katholieken een al te gemakkelijke 
opvatting over zonden en vergeving verweten, de wind uit de zeilen te 

ю Neercasscl aan Vianen, 19 05 1679, O B C 606, gedrukt, L Ceyssens O F M , Sounes, 

449 
* Necrcassel aan Vianen, 23 10 1682, O B C 609 
'2 Neercasscl aan Vianen, 20 02 1682, O B C 609, Neercasscl aan Ernest, landgraaf van 

Hessen Rhcmfcls, 19 02 ІбЙ"?, O B C 597, vgl ook Neercasscl aan Vianen 13 02 1675, 
O B C 603, gedrukt, L Ccysscns O F M , Sources, 346 ν 

11 L Ccysscns O F M , 'Jacques Boonen face au laxisme pcnitcntiel', 9-61 
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halen door ccn strenge en serieuze boetepraktijk en door de noodzaak 
van de liefde tot God te benadrukken ^ 4 

Er zat ook een apologetisch motief bij hem voor Levend onder een 
dominerende protestantse meerderheid, wilde Necrcassel aantonen, dat 
de katholieken in godsliefde niet voor hun protestantse medeburgers 
onderdeden 

Wellicht speelde in zijn gedachte ook nog een motief van irenische 
aard mee In 1677 had Necrcassel ccn Verhandeimg over het lezen fan de 
H Schrift laten verschijnen, waann hij kritiek uitte op de zienswijze van 
de protestanten aangaande het lezen en het interpreteren van de H 
Schrift Met zijn Amor Poemtens kon hij een werk aanbieden, dat zijn 
protestantse medeburgers aangenaam moest zijn In dat werk bracht hij 
immers met alle nadruk naar voren dcjuiste dispositie voor het waardig 
ontvangen van het sacrament der Biecht en toonde hij derhalve aan, dat 
het sacrament niet automatisch werkte 

De theologie die Necrcassel in zijn Amor Poemtens verkondigt, is 
archaïsch In zijn ijver om zich op de bronnen te beroepen, op het 
Evangelie en de Vaders, en aldus de ontaarding en de excessen van de 
laat-scholastick tegen te gaan, ging hij wat al te eenzijdig af op die 
bronnen Hij realiseerde zich met voldoende, dat het water stroomt waar 
het stromen kan en aldus vele wegen zoekt, dat de Geest waait waar Hij 
wil Hij vergat wegens de wildgroei de normale groei, de normale 
evolutie, die het oorspronkelijke intact houdt en het nieuwe kans van 
leven geeft Het is een gevaarlijke weg te zweren bij het oude, zonder 
rekening te houden met de normale ontwikkeling van het Depositum 
Fidei Necrcassel heeft dat gevaar niet geheel en al kunnen ontlopen 

Een ander zwak punt in zijn Amor Poemtens is de tweeslachtigheid die 
het werk vertoont Necrcassel had bij het schrijven van zijn werk ccn 
dubbele doelstelling Oorspronkelijk wilde hij zijn priesters er slechts 
toe brengen het sacrament der Biecht op de beste manier toe te dienen 
Hij had aan dat verlangen kunnen voldoen door ccn kort herderlijk 
schrijven Maar hij was er waarschijnlijk van overtuigd, dat een 
eenvoudige pastorale bnef niet voldoende zou zijn bij de groeiende 

^ 4 Ncercasscl aan Buonvicini 28 05 1683 O B C 597 bvulgavi librum de Amore Poeni-
tentt ad occludcndum os hacreticis qui calumniantur Cathohcos ac si docerent posse 
salvan hominem modo confiteatur ас absolutione donctur tametsi Deum non amet 
super omnia - Ik heb het bock over de boetende Liefde uit^tgevtn om de ketters de 
mond te snoeren die de katholieken er lasterlijk van beschuldigen te leren dat de mens 
zalig kan worden als hij maar biecht en de absolutie ontvangt ook al bemint hij God niet 
boven alles 
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onverschilligheid inzake het juist ontvangen van de sacramenten 
Pastoraal bewogen als hij was, zag hij de lakse moraal steeds grotere 
afmetingen aannemen en dat wilde hij, koste wat het kost, tegengaan. 
Daarom wellicht vatte hij het plan op meer te geven dan een 
mandement, dan een pastorale aansporing, namelijk een historisch 
dogmatische uiteenzetting Hij wilde die echter niet als wetenschappe-
lijke verhandeling presenteren, doch als een praktische handleiding voor 
min of meer pasklare preken 

'Ik heb mijn bock zo geredigeerd, dat ieder hoofdstuk 
gemakkelijk tot een preek verwerkt kan worden '"^ 

Voor een wetenschappelijke benadering van de problemen, gepaard 
gaande met een kritische evaluatie, had Necrcassel trouwens geen tijd 
gevonden En toen hij later, door bepaalde tegenstand gedwongen, hier 
en daar wat water in de wijn moest doen, mitigeerde hij in zijn 
Voorwoord (in de eerste editie Praefatto en in de tweede editie bpistola ad 
Clerum genoemd) bepaalde opvattingen en uitspraken, die hij m het 
werk zelf onveranderd het, hetzij uit gebrek aan tijd, hetzij uit zuinigheid 
of zelfs uit gemakzucht Het gevolg was, dat hij af en toe in tegenspraak 
met zichzelf kwam 

Is het werk van Necrcassel janscnistisch te noemen' Deze vraag is 
moeilijk te beantwoorden De term jansenisme' is uiterst vaag en voor 
velerlei uitleg vatbaar Zeker in de dagen van Necrcassel was het 
jansenisme geen afgerond stelsel, maar kan eerder als een mentaliteit, een 
bepaalde spiritualiteit, gekarakteriseerd worden In de zeventiende eeuw 
had het woord een andere inhoud dan in de achttiende eeuw, toen vooral 
kerkrechtelijke aspecten een grote rol speelden Als men onder janse
nisme verstaat een mentaliteit om zich in leer en zeden te beroepen op de 
oude Kerk van de eerste Christentijd, om kntick te leveren op de laat-
Scholastiek, om rigonstisch te zijn ten aanzien van de moraal en 
pessimistisch inzake het getal der uitverkorenen, dan schijnt Nccrcassels 
werk janscnistisch genoemd te mogen worden 

Van de andere kant mogen wc iemands morele en dogmatische 
opvattingen niet los zien van zijn praktisch handelen als zielzorger Het 
is mogelijk, dat iemand theoretisch voor ngonst doorgaat, maar dat zijn 
pastorale houding een correctief levert op het beeld dat we van hem 
gevormd hebben De manier, waarop Necrcassel als pastor werkt, kan 
zijn beeld, dat ons als ngonstisch voor ogen staat, tot normale en 

" " Necrcassel aan Blockhovcn, 29 12 1682 O B C 609 '(Librum meum) ita composui ut 
facile singula capita in scrinones vertí possint 
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acceptabele proporties terugbrengen. Als pastor was Ncercasscl niet 
fanatiek. Dit blijkt, onder andere, uit zijn bnef van 5 september 1674 aan 
Joannes Roos, pastoor te Delft. Deze was bij het lezen van de Methodus 
van Huygcns zo ontmoedigd geworden, dat hij de bisschop te kennen 
gaf afstand te willen doen van zijn ambt en het biechthoren op te geven. 
Ncercasscls antwoord was zeer genuanceerd en humaan Hij dreef de 
zaken niet op de spits. Hij schreef de pastoor 

'. . . de sekerheyt dewelcke Hr Huygcns vereist, non est ntsi 
moralis (is slechts een morele zekerheid) en eijgcnthjck niet 
anders als een oordeel doort welcke men oordeelt beter te zijn 
t'absolvcrcn dan den penitent sonder die door te senden. Men 
magh en persoonen staende om op rys te gacn, wanneer de rys 
nootsakehjk is, en vrouwen zynde om hacst in de kracm te 
komen, en persoonen staende om te trouwen en dicrgclijkc 
meer absolveeren, wanneer sy toonen leedwesen, schoon sy 
door vastighcyt van hunne bekeenng ons met hebben doen 
blyckcn "ß6 

De bisschop eiste dan ook niet meer dan een redelijke hoop op bekenng. 
Diezelfde relatief gematigde houding vinden wij ook in de brief van 

de bisschop van 24 maart 1680 aan Martmus de Swaen, pastoor van 
Assendelft en later president van het College 'De Hoge Heuvel' te 
Leuven Deze had de bisschop gevraagd, hoe men in de biechtstoel te 
werk moest gaan met jonge mensen die een slechte gewoonte hadden 
aangenomen Ncercasscl antwoordde hem, dat hij voor de eerste keer 
niet de absolutie behoefde te weigeren, indien zij beloofden zich te 
beteren en hun slechte gewoonte afte leggen: 

'. . . wanneer zij beloven betcmis en afstand te doen van die 
misbruijcken en quaede gewoonten, zoo soude ik U.E. niet 
racden de zelve voor de eerste reijse de absolutie te wij-
geren.'857 

Staan de persoon en het karakter van Ncercasscl na deze studie mij nu 
duidelijk voor ogen? Alvorens op die vraag in te gaan, lijkt het mij goed 
een kerkhistorische ontwikkeling te signaleren, die niet zonder invloed is 
geweest op het doen en laten van Neercassel. 

Als reactie op de Reformatie kwam de katholieke hervorming na het 

** Ncercasscl aan Johannes Roos. 05 09 1674, O B C 603. gedrukt. L Ccyssens O F M , 'De 
Leuvense deputatie te Rome (1677-1679)', Jansenística I, 244 

^ 7 Ncercasscl aan Martmus de Swaen, 24 03 1680. O B C 606 
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Concilie van Trente (1545-1563) er toe eeuwenoude wantoestanden op 
te ruimen en de Kerk meer te doen gelijken op haar evangelisch model 
Dit heilzaam streven vertoonde echter aspecten, die de kern van nieuwe 
misstanden in zich borgen. De sterke benadrukking van de pauselijke 
macht en de ver doorgevoerde centralisatie van het kerkelijk bestuur 
brachten het gevaar met zich het particulier initiatief te verlammen Het 
verre Rome wist niet altijd de maatregelen te nemen die aangepast 
waren aan plaatselijke omstandigheden en aan de gerechtvaardigde 
verlangens en behoeften van nationale kerken. Waar Rome zich opriep 
als hooggerechtshof, werd de beïnvloeding van de rechters een vaardig
heid, die iedere partij genoodzaakt was in praktijk te brengen, zo zij niet 
а рпоп kansloos wilde zijn Het wemelde in Rome dan ook van 
zaakwaarnemers en procuratoren, die de belangen van bisschoppen, 
ordes en congregaties, van groepen en corporaties behartigden De 
rechtspraak scheen soms meer af te hangen van hun invloed, hun 
handigheid of zelfs hun vrijgevigheid dan van de objectiviteit van de 
rechters Ook Nccrcasscl moest noodgedwongen meedoen aan dat 
'spel' Hij had zijn zaakwaarnemers en medestanders in Rome Maar 
zijn tegenstanders hadden die ook. Dit diplomatieke touwtrekken om 
voorspraak en gunsten doet onsympathiek aan en lijkt een hoogstaand 
bisschop onwaardig Maar nogmaals, hij moest eraan meedoen, onder 
meer om zijn voornaamste geschrift vedig te stellen. Hoe het ook ZIJ, het 
een en ander belicht in zekere mate de persoon van Nccrcasscl. 

Als ik nu, na deze voorafgaande beschouwing, nader in wil gaan op 
de kwestie van Neercassels persoon en karakter, moet ik bekennen dat 
ik mij, na bestudering van talloze bncven en vele verhandchngen van de 
bisschop, nog steeds geen duidelijk beeld van zijn persoon, van zijn 
karakter, van zijn innerlijk heb kunnen vormen. Zijn correspondentie en 
zijn geschriften verstrekken ons een menigte gegevens over zijn doen en 
laten en over zijn opvattingen En toch ontbreekt er nog te veel, juist op 
persoonlijk vlak. Het іь alsof hij zich verbergt, zijn hart het zwijgen 
oplegt, zelfs m die ego-documenten, die brieven zijn. Tevergeefs heb ik 
er gezocht naar iets persoonlijks, iets ongedwongens, iets gewoon 
menselijks Zijn bncven lopen over van verstandelijke constructies en 
zalvende taal Hij is altijd serieus, altijd cerebraal Er kan geen lachje af. 
Hij heeft ook geen tijd om geestig te zijn, hij wil het niet zijn, omdat hij 
ons te ernstige dingen heeft te zeggen Zijn correspondenten lijken zich 
te hebben aangepast aan dat 'étemel seneux' en het profanane te hebben 
gevonden hem als een gewone mens tegemoet te treden De voornaam-
sten onder hen Antoine Amauld, Emest Ruth d'Ans, Louis-Paul Du 
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Vaucel, Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau zijn van gelijke 
makelij en brengen ons bij een poging tot een persoonsbeschrijving van 
Necrcasscl weinig of niets verder. Zeker, Ncercasscl kon wel vriendelijk 
zijn, vooral wanneer iemand hem een dienst bewezen had, maar dan was 
het een vriendelijkheid die in dienst stond van de goede zaak die hij 
voorstond, en onmiddellijk weer verzonk in zijn niet aflatende ernst. 

In het bijzonder heeft Ncercasscl veel weg van Arnauld Misschien 
heeft hij de Franse theoloog, die hij zeer hoogachtte, zelfs bewust 
geïmiteerd: eenzelfde schrijftrant, onvermoeibaar in het aandragen van 
argumenten ter ondersteuning van eigen standpunt, in het weerleggen 
van weerleggingen. Het was wellicht nodig, maar de uitvoerige en 
steeds terugkerende verdediging van zijn eigen inzicht werken op den 
duur vermoeiend. Zit daar met een soort bedilzucht in? Overtrekt hij 
zijn eigen gelijk niet enigszins, alsof de wereld vergaat, wanneer men het 
met met hem eens is? 

Van de andere kant voelt Ncercasscl zich vaak onzeker, vooral waar 
het de speculatieve theologie betreft. Als het er om gaat de waarde van 
de absolutie en de noodzaak van de volmaakte liefde tot God als 
dispositie bij de Biecht met elkaar in overeenstemming te brengen, weet 
hij niet waar zich aan te houden. Nu eens beroept hij zich op Estius, dan 
op Sint Thomas of Arnauld, en een andere keer neigt hij naar de 
opvatting der Leuvenaren 

Over Nccrcassels vroomheid werd reeds eerder geschreven H5H Zij 
was oprecht en geënt op die van kardinaal Pierre de Bcrullc,839 die in het 
geestelijke leven zo'n belangrijke plaats inruimt voor Christus, het vlees 
geworden Woord en onze Verlosser De liefde tot God vormde voor de 
bisschop de grondwet van het Christendom, waarnaar de gelovige heel 
zijn doen en laten had te richten. Zonder tegen particuliere devoties te 
zijn, vermeed hij ieder exces op dit gebied Hij was geenszins tegen de 
Mana-verenng, maar veroordeelde de uitwassen daarvan,86" die in zijn 
tijd veelvuldig te signaleren waren. 

Ncercasscl scheen op het eind van zijn leven gekweld te worden door 
een naar angstvalligheid zwemende neiging tot perfectie. Zijn voortdu
rend wijzigen, verbeteren en aanvullen van de tweede editie van zijn 

^11 L J Rogier, Geschiedenis van het kalholuisnte, II, 222 ν ν , M Spiertz, 'Johannes van 

Ncercasscl. pasteur et polémiste', 65, С Ρ Voorvelt, 'Jean de Ncercasscl', kol 83-86 
: j J Een interessante beschouwing over de berulliaane spiritualiteit van het priesterschap, die 

zeker m de lijn van Neercassels vroomheid lag, bieden D Julia en W Frijhoff in hun 
studie 'De franse priester in de moderne tijd', 131-132 

ш ' Hoofdstuk II, noot 169 
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werk over de Biecht, alvorens die geschikt te achten voor publicatie, 
wijst in die richting Ook zijn gestrengheid van leer scheen, naarmate hij 
ouder werd, onder invloed van datzelfde perfectionisme toe te nemen 
De kardinalen Ottoboni en Colonna, die hem goed gezind waren,861 

waren van mening dat hij te hoge eisen aan de penitenten stelde en naar 
het onbereikbare streefde Zelfs Quesncl achtte zijn houding ten aanzien 
van priesters die tegen de deugd van zuiverheid gezondigd hadden, te 
ngoreus en onbarmhartig En leden van zijn eigen clerus, zoals de 
provicans van Haarlem, Joseph Cousebant, en Johannes Lindebom, 
provicans van het bisdom Deventer, hadden moeite met zijn strenge 
opvattingen en weifelden lang hun goedkeuring aan zijn werk te 
verlenen. 

Ook de Leuvense hoogleraren Van Viancn, Huygcns, Vincent, Melis 
en Blockhoven hadden bezwaar tegen al te krasse opvattingen van 
Ncercassel Zij konden het, bij voorbeeld, niet met hem eens zijn als hij 
beweerde, dat de zonden na het Doopsel en de Biecht bedreven, buiten 
de hun eigen zondigheid om, nog een heiligschennis met zich brachten, 
omdat zij een breuk inhielden van een plechtige eed om niet meer te 
zondigen. Het lijkt erop, dat Ncercassel zich steeds verder verwijderde 
van die Leuvense vrienden en hoe langer hoc meer de invloed onderging 
van de Franse theoloog Antoine Amauld en diens medewerkers Ruth 
d'Ans en Du Vaucel, vooral op leerstellig gebied. De beurtelings 
hoopvolle en pessimistische berichtgeving van Du Vaucel aangaande de 
ontvangst van de Amor Poemtens in Rome, deden bij Ncercassel de angst 
voor een veroordeling van zijn werk groeien. Hij zag het onheil 
dreigend op zich af komen Hij zocht naar vrienden om het af te 
wenden. De vraag is, of deze verre vrienden, die zo'n grote bewonde
ring hadden voor zijn heilige ijver in het besturen van zijn Missie-gebied 
en in het uitbannen van alle symptomen van laxistische moraal, hem wel 
op de juiste manier hebben bijgestaan. Waren zij in zijn omgeving 
geweest en hadden zij meer inzicht gehad in de plaatselijke omstandig
heden, dan hadden zij zijn koortsachtige activiteiten wellicht wat 
ingetoomd en zijn vrees voor een veroordeling enigszins gerelativeerd. 
De jonge pnesters, die hem in zijn laatste levensjaren nabij waren. Van 
Heusscn, Van Erkcl, Coddc, Gael en Pesser, waren niet in staat hun 
vereerde bisschop meer zin voor het betrekkelijke bij te brengen In die 
omstandigheden werden Nccrcassels lichaamskrachten gesloopt De 

8 6 1 Balthasar van Wevelmchoven aan Ncercassel, 08 08 1671, O B C 585, f П Г й ' - Ш б 4 

'Cardinacl Ottohoni is, gclyck hij u getoont heeft, u ten hoogste toegedaan ' 
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combinatie van angst voor veroordeling, onmenselijk zware zielzorge
lijke activiteiten en een met gennge theologisch-literaire arbeid waren 
teveel voor zijn labiele gezondheid en hebben zijn dood ontegenzegge-
lijk verhaast 

3 Slotwoord 

Tenslotte nog een enkel woord over de theologische vraagstukken die 
Neercassel zozeer bezig hielden. 

Tegenwoordig bekommert men zich met meer zo sterk om de 
vraagstukken betreffende contntw ofattntw of de genadeleer De Nieuwe 
Katechismus vermeldt de termen contntto en attntio met eens, maar zegt 
zeer toepasselijk 

'Heel de vcrgcvingsnte is zinloos voor hem die geen berouw 
heeft, zich met innerlijk omkeert Berouw is meer dan een 
morele kater, meer dan angst, wroeging, spijt, dan het gevoel 
dat ik iets ellcndigs gedaan heb In berouw ligt het 
vertrouwen op vergeving, het besef van Gods barmhartigheid, 
het verlangen verzoend te worden door de tekenen van Gods 
kerk 'm 

En wat de genadeleer betreft, waarmee de kwestie van de alwetendheid 
en de aloorzakclijkheid Gods en van de menselijke vrije wil nauw 
samenhangt, moeten enkele zaken duidelijk accent knjgcn In deze hele 
vraagstelling dient men er voor te waken God te menselijk, als een soort 
waarzegger of vooruitziend supermens voor te stellen Bovendien 
mogen de wezcnhcid Gods en die van de mens niet op eén lijn worden 
gesteld In de alwetendheid, in de almacht van God is de vnje mens 
opgenomen En die vrijheid mogen we niet illusoir maken door Gods 
alwetendheid en voorbeschikking De aloorzakclijkheid Gods kan 
bestaan tegelijk met de vrijheid van de mens, omdat beide begrippen op 
verschillend zijnsniveau liggen en elkaar derhalve niet uitsluiten 

Overigens is het bcgnp 'genade' de laatstejaren verbreed en verdiept 
en is de al te individualistische opvatting van de oude handboeken 
verlaten Tegenwoordig is de gangbare overtuiging, dat de genade Gods 
in eerste instantie het hele menselijk geslacht omvat en van daaruit ieder 
mens afzonderlijk,863 zoals ook het 'Wccst heilig, omdat Ik heilig ben' 

861 De Nieuwe Katichismus, 442 
ш De \ieuwe Kaudmmus, 340 
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(Lev 11, 44) in de eerste plaats tot de hele mensheid is gezegd en pas in 
de tweede plaats tot het individu 

Volgens de H Schrift betekent genade vooreerst God zelf, die de 
mensen in liefdevolle erbarming tegemoet treedt.864 Het mystcne van de 
genade heeft zich geopenbaard in de persoon van Christus, in de 
verrezen Heer. In Hem vermoeden wij wat God is. 'Moogt gij in staat 
zijn mét alle heiligen . . te kennen de liefde van Christus, die alle 
kennis te boven gaat Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van 
God zelf is.' (Ef 3, 18-19). Maar ook mensen, zelfs dingen en situaties 
kunnen genade voor ons zijn. Gods verlossing kan werken door alles 
wat bestaat*"5 'Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die 
Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluiten geroepen zijn.' 
(Rom 8, 28). 

Aan het einde van deze studie gekomen, die ik heb ondernomen op de 
avond van mijn leven, voel ík behoefte aan een bekentenis Een 
bekentenis niet geheel ongelijk aan die waarmee Charlcs-Augustm 
Sainte-Beuve zijn magistrale werk Port-Royal besluit De grote 
geschiedschrijver vraagt aan het emdc van zijn studie bijna excuus voor 
het feit dat hij al die deugdzame lieden, die direct of indirect met het 
klooster Port-Royal te maken hebben gehad, als historicus heeft 
beschreven, maar ze niet heeft kunnen volgen als mens ^ Iets 
soortgelijks zou ik hier tot besluit naar voren willen brengen 

Ik heb de geschiedenis van Neercasscls voornaamste werk trachten te 
verhalen en aldus - naar ik hoop - ook enig licht laten schijnen op de 
persoon van de auteur Deze vicanus apostohcus en zijn Amor Poetutens 
heb ik beschreven als historicus, maar het vak me moeilijk hem te 
volgen als mens. Ik heb bewondering voor de deugd van de bisschop, 
voor zijn vroomheid, voor zijn godsvertrouwen, maar ik voel me met 
verwant aan deze angstige, onzekere, al te omzichtige en tevens strenge 
man, en ik zou hem niet als model willen nemen Gaarne onderschrijf ik 
de woorden, waarmee zijn uiterst welwillende censor Carolus Francis-

864 Ρ Fransen 'Dogmensgeschichdiche Entfaltung der Gnadenlehre', 927 

^" De .\ituu'( Katechismus W 
** С -A Sainte-Beuve Port Royal, Parijs 1840-1859, 9e editie VI. 244 'Directeurs redoutes 

et savants illustres solitaires parfaits confesseurs et prêtres, vertueux laïques vous 
tous, hommes de bien et de vente, quelque respect que je vous aie voue quelque 
attention que j 'aie mise a suivre et a marquer vos moindres vestiges, je η ai pu me ranger 
a être des bôtres J'ai etc votre biographe je n'ose dire votre peintre, hors de la, je ne 
suis point a vous ' 
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cus de Varisra, als qualificator van hct H. Officie, het door hem 
uitgebrachte votum aangaande de Amor Poenitens besluit: 'Als de 
bisschop iets wil toevoegen aan zijn geschrift, moge het dan iets zijn 
waarin hij zijn heilige ijver door zachtmoedigheid tempert, zijn 
tegenstanders niet irriteert en de smalle weg naar het heil niet nog 
smaller maakt.'867 Ontegenzeggelijk is Neercassel, op zijn manier, een 
heilig man maar hij mist, mijns inziens, de blijheid, de soepelheid, de 
opgetogenheid van het Evangelie, in één woord - en ik hoop dat ik dat 
zeggen mag - : de franciscaanse blijheid. 

^ 7 Censura Pains Caroli Francisa de Varesio in libum de necessitale divini amons ac recto clavium 
usti illustrissimi Domini Joannis Episcopi Castonensis, Archief Propaganda Fide, Miscellanea 
Generale, voi IX, fol. 382' 'Si quid superaddere cupit D Episcopus, zelum Dei 
mansuetudine temperet, contradictores non irrite!, et arctam semitam vitae non magis 
anguscat ' De Varisio schrijft dit naar aanleiding van hoofdstuk 26 van Boek I, welk 
hoofdstuk hij in handschrift voor zich had en dat hij, evenals Perez de Gastro, afraadde 
op te nemen, omdat het de moeilijkheden maar zou vergroten 
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I N S T R U C T I E 

van Neercassel, uitgegeven bij gelegenheid van het door 
paus Innocentius XI in 1677 afgekondigde Jubileum 

Instructie» et Epitome Universalis Jubilei a Sanctissimo Domino D N 
f" 32' Innocenti! XI omnibus Christi fidclibus concessi, in finem: 

Pnmo, ad omnes Chnstianos cxcitandos ad odium et dcsistentiam 
peccatorum, ad amorem et obscrvantiam sanctoram Dei mandatorum. 
Secundo, ad humih et unanimi prece ab infinita dementia impctrandunv 
1 ut Sanctissmus D N juxta cor et cxemplum Chnsti pascal oves 
chnstianas; 2 ut talcs Ecclesiae concedantur Episcopi qui ilh sint in 
virtutis cxemplum, plagarum aversioncm et cum Salvatore suo reconci-
hationcm, 3 ut Episcopi ad Ecclesiae ministcnum ac pracscrtim curam 
ammarum neminem assumant nisi talcs qui idonei sint ad vivos lapides 
in aedificationem et consummationcm caeleshs Hierusalem sapienti et 
minime sua quaerenti labore praeparandos, 4. ut utnusquc scxus 
Religiosi grato irreprchensibilium morum valore matrem suam bcclc-
siam sanctam laetificent; 5 ut et chnstiam omnes qui ad colcndum 
Deum ciquc scrviendum in castitate scu virginali seu viduali seu 
conjugah obstncti sunt, de virtutc in virtutem indcfectibihter proficiant. 
Tertio concessum est hoc jubileum ad grassantem et sacra omnia ac 
profana vastantem belli ignem lacrymis pocnitentiac rcstingucndum, ut 
pace inter chnstianos restituía, lumen et chantas Ecclesiae catholicac 
errores dcpcllat et Schismata sanet 

Atque ut Bcatissimus Ρ N hunc suum sanctissimum scopum et 
chnstiam curae nostrac commissi tantum bonum quantum ilio contine-
tur assequantur, sacerdotes commimstn nostn mox ac hasce accepennt, 
plebes suas probe instruant, quid ad salutarem usum sacramenti poetuten-
tiae requiratur, quam disertissime illis inculcando sacerdotem neminem 
posse absolvere nisi qui peccata detestetur, eorum occasioncs paratus sit 
dcscrcrc, et qui vere inchnatus sit praecepta divina observare, hanc 
praeparationem intcnorcm opus Dei esse qui illam nonnisi tahbus dare 
consuevit qui hanc multis et diuturnis gemitibus postulavcrmt, aliud esse 
diebus abquot a pcccatis mortahbus abstinere, aliud intcnores afFcctiones 
et inchnationcs immutare; hommes frequenter cum Antioche 

f 32v ab extema mandatorum transgrcssione // sese cohibere, al intcnm 
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peccata non raro in corde vivere; homines ex respcenbus humams 
extema sua opera pro tempore aliquo facile posse emendare, sed cos cor 
suum pcccatis addictum sme Dei gratia speciali non contcrcrc, ncque 
illud in cor Dcum timcns et Dcum quacrens immutare, tamctsi articulus 
fidei sit esse penes sacerdotes potcstatem rcmittendi peccata, eosdem 
tamen illa non valere remitiere nisi ns qui per Dei gratiam afFcctus suos a 
vitns abstraxerunt atquc ita liberi sunt a pracdominante temporahum 
voluptatum mclinatione. Sacerdotes igitur plebi suae seno inculcabunt 
sensum horum verborum Magni Grcgorn hom 26 in Evang Типе емт 
vera est absolutio praesidentts cum aetemi arbitnum sequitur judias.' Tunc 

absolutio a saccrdotibus impensa vera est absolutio, cum talcs absolvunt, 
quos judex Christus Jesus juxta scntcntiam ct decrctum gratiac suae 
peccatorum odio et virtutum amore inflammans affcctibus mortahbus 
hbcrat Ubi summus et omnipotcns Saccrdos in corde peccatorum 
hujusmodi dispositioncs non producit, ibi absolutio judias temporalis et 
mortalis saccrdotis juxta laudati Pontifias scntcntiam semper est 
infructuosa. 

Sacerdotes itaque in conciombus suis auditores magna cum militate 
moncbunt se cos absolvere non valere, qui vel aliena injuste detincnt, vel 
damnum boms aut honon ahorum illatum, quantum potuennt rcsarare 
nolunt, aut inimicis suis nolunt dimittere atque ea sua parte quae ad 
reconaliationcm necessaria sunt conferre; ncque illos etiam qui in 
occasione mortahum peccatorum próxima existentes, eamdem licet hoc 
ipsis integrum sit, nolunt desercre; aut si hoc us integrum non fuent, 
tunc tamdiu difFcrcndam esse absolutionem, donee emcndatioms fructus 
cemantur, habeaturquc ratio credcndi fore ut pcccatis mortahbus 
abstincant. 

Non posse etiam sacerdotes cos absolvere qui ahis occasionem 
pcccandi pracbent, ncque cam tollere volunt, ncque malum cuius causa 
extitcrunt, emendare. Hujusmodi sunt qui* juvenum lusura tenent, vel 
lucrum quaerunt in convenni in quo impietates, blasphcmiac, cbnetates, 
impudicitiac ct alia vitia grassantur ac regnant. Hujusmodi sunt qui 
lasavas cantilenas aut libros componunt et canunt. // Hujusmodi sunt f° 33' 
pucllac ct muhercs quae nudis ubenbus incedunt, ncque super immodes
tia sua admomtae istud ormttcre nolunt. Magni sanctiquc Episcopi 

* Sic apud Batavos vocantur juvenum utriusquc sexus promiscuus (sic) conventus ad 
potandum, salcandum, seu choreas ducendas etc 

1 Migne, PL, 76, kol 1200(C) 
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pracccpcmnt mubenbus puelhsquc ejusmodi communioncm denegare 
cum ita nudatac ad mensam Domini audent accedere. 

Non posse sacerdotes a peccatis eos absolvere qui vivunt m muñere 
ahquo aut opificio quod per experientiam didicerunt a se administran 
aut fien non posse sine magna Dei offensa, nisi talcs sincere promiscnnt 
se hoc munus aut opificium rehcturos. 

Non valere sacerdotes eos absolvere qui eadem semper peccata 
confitentur, semperque in eadem aut siimha relabuntur; idcoquc talibus 
ad salutem plunmum conducere, si ípsis absolutio diffcratur et interca 
remedium ahquod praesenbatur quo radicata eorum consuetudo et 
mortahs affectio superetur. 

Non posse etiam absolví eos qui ignari fuennt capitahum punctorum 

fidei, oratwms Dommtcae et salutatioms Angehcae quique nee Dei пес 

Ecclesiae praecepta norunt. Sique' hi hormnes tam stupidi fuennt et 

indociles ut statini instruí ncqueant, tunc eis absolutionem differendam 
esse, doncc necessana ad salutem suffiacnter edocti fuennt. 

Nec eos a sacerdotibus absolví posse qui specialis sui status ac 
conditioms obhgationem ignorarmi. Exempli gratia uxori saendum est 
quid viro, prob et famulantibus debeat. 

Filus et famulantibus quid exhibere debeant parentibus et hens. 
Confessanorum praeterea munus est sollicite poenitentes examinare an 
novenni quoque et exerceant quod specialis eorum status et conditio ab 
eis exigit. Ex quo sequitur ipsis confessanis probe nosccndum esse quid 
cujusque statuì et conditioni speciali sit nccesse. 

Porro confidimus Reverendis Dominis commimstns nostns taedio 
non fore poemtentes suos cum attentione audirc, cum sapientia interro
gare, necnon magna cum chántate instruere, conando non tam audire 
multos quam quos audiennt efficaci absolutionc divinae amicitiae 
restituere. Ad hoc tantum et divinum opus cos Deus aptabit, si simul ac 

f° 33" has accepennt, animas sibi concreditas hunc in / / modum praedicationi-

bus suis coepennt erudire; sique seipsos p n m u m coram Deo seno 
examinavermt an ipsi quoque rationale, chnstianum, sacerdotale et 
pastorale munus suum attente adimpleant. Propras ammabus divinam 
benedictioncm accersent, ubi post examen animae suae seipsos archi-
presbytens et supenonbus suis aut alus sapicntibus et sanctae vitae 
saccrdotibus humihter sistcnt ut ab ipsisjudicentur eorumque vitiorum 
notitiam accipiant, quae cos in semctipsis latent. 

Hisce jungimus qucmlibet ut hoc Jubileum obtmcat primo visitare 
deberé etc Expotnt sólitas Jubilei conditioiies 
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Hanc mstructioncm commmistn nostri plcbibus suis praclcgant, 
inchoabiturquc hoc Jubileum Dominica Sexaçcsume et tcrminabitur 
Dominica Quadragesimae juxta stilum civitatum et locorum an 1677 

De mandato Reverendissimi Episcopi Castoncnsis Vicani Apostoha 

Petrus vanden Bossche Secret 

(Archivium Sccrctum Vaticanum, fondo Favoriti-Casoni, deci 24, Ρ32-
33*) 
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V E R K L A R I N G 

van 24 december 1682 van enige Leuvense Doctoren 
betreffende de vereiste gesteltenis voor het ontvangen van de 

sacramentele absolutie 

f' 3551' 24 xbris 1682 

Dcclarano Infrascnptorum Doctorum Lovamcnsuim super 
sensu doctnnac a sc traditac circa dispositioncm pracrcquisi-
tam ad Sacramcntalcm absolutioncm cum fructu pcrci-
picndam 

Homo in peccatum mortale prolapsus, non potest istius rcmissionem 
accipcrc etiam per Sacramcntum Baptismi aut Pocnitcntiac, nisi ante 
convcrtatur ad Dcum per amorcm Dei, qui superet m ilio omnem 
amorcni creaturac, quem amorcm Crcatons recte dicimus vocan 
amorcm Dei pracdominantcm, pracdominantcm scilicet omni amori 
creaturac qui cor istius hominis possidet, non est tarnen necessanus (ut 
patet ex S Pctro ante lapsum) ut superet omnem amorcm quem homo 
iste per cordis mutationcm acquircrc potest Hoc sensu dicimus ad 
lustificationcm a peccato mortali, ctiam cum Sacramento Focnitentiae 
requin amorcm Dei super omnia, quem aliqui vocaiit, afFectu super 
omnia, non effectu, affectu, quia cor ilio amore possessum plus Dco et 
observantiae mandatorum cms affigitur, quam ulli creaturac, non 
effectu, quia non est necessum ut omnem tcntationcm quae supcrvenirc 
possit, superare valcat Non rcquinmus etiam dolorem ex tanto amore 
proficisccntcm ut semper ante absolutioncm lustificet Quod nihilomi-
nus ante dicto sensu rcquiratur amor Dei super omnia, idcirco dicimus, 
quia fieri non potest ut homo lustificctur msi finem ultimum constituât 
in Dco, quando quidcm finem ultimum constitucndo in creatura, hoc 
ipso habeat affectum mortaliter pcccaminosum, adeoque non fit quod 

f' 3551ч Concilium Tridcntinum rcquirit, dum cxigit ut // voluntas pcccandi 
cxcludatur' Conformia hace sunt subscquentibus locis Scnpturac Sacrac 
'Qui amat patrcm aut matrcm plus quam me, non est me dignus '2 'Qui 

1 Dcnzinncr/Schonmctzcr Liulnrulmi 491 
2 Mt 10 47 
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dihgit mundum, chantas patns non est in co ^ 'Qui non rcnuntiat 
omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus.'4 Quarc S. 
Augustinus indefinite et doctnnalitcr pronuntiat: 'Civitatcm Dei facit 
amor Dei usque ad contemptum sui '̂  Quia interim talis ас tantus amor 
Dei pracrcquintur m Paenitcntc ante absolutioncm, non vero ab 
absolutionc, demum cfficitur ut talis ас tantus m paenitcntc existât, 
oportet ut ante absolutioncm adhibcantur media pro ilio comparando 
necessana. Hinc rcgulantcr pracrcquiruntur orationum et opcrum 
pacnitcntiac cxcrcitia, hace quidcm ad mortifìcandum dclcctationcs 
terrenas, illa ad impctrandum coelestem Et hace cxcrcitia Pacnitcntiac et 
orationum oportet tanto esse malora et diutumiora, quo dclectationcs 
tcrrcnac fucrunt marorcs et coelestis minor, adcoque co diutius difìfc-
rcnda propterca absolutio, quo peccata a quibus pacmtens rcsipisccrc 
debet, fucrint malora, diutumiora, tcnaciora quae omnia vcl maxime 
habent locum dum pacmtens in illis est recidivus vcl consuctudinanus 

Hanc nobis esse doctrmam, co lubcntius testati sumus quod ab 
ahquibus ahter de sensu nostro credi pcrcipiamus. Datum Levami 24 
Dcccmbns 1682 

Franascus Van Viancn G. Huijgcns 
Lamb. Vincent Thcol Doctor 

(OBC 590, f. 3551r-355l·) 

1 IJoh 2, 15 
4 Lk 14, 3·) 
' Aunustmus, De Civttale Dei, bock XIV, Hoofdstuk XXVIll, Migne PL, 41, kol 4% 
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K O R T E I N H O U D V A N D E A M O R P O E N I T E N S 
V A N J O H A N N E S V A N N E E R C A S S E L 

Easte editie (16HÌ) 

Het werk wordt voorafgegaan door een Piacfatw, ingedeeld in negen 

korte paragrafen, waarm de leer die de Aniot Poeniteih bevat wordt 

uiteengezet, de argumenten worden aangegeven waarop die leer steunt 

en enkele uitspraken nader worden toegelicht ten einde te voorkomen 

dat zij in verkeerde zm worden opgevat Daarna volgen een zeer 

gedetailleerde inhoudsopgave, een lovende beoordeling van het werk 

van de kant van enkele vooraanstaande priesters uit de Missie en een 

schrijven van de bisschop aan clerus en volk, waarin hij zijn werk 

aanbeveelt en allen aanspoort tot boetvaardigheid 

BOFK ι 

Occr de noodzaak van de liefde tot God /;;/ de Biecht 

In dit eerste Boek toont Nccrcasscl aan, dat de voornaamste plicht van 

de mens is God te beminnen boven alles De zondaar blijft zondig -

welke sacramenten hij ook gebruikt - als hij zich niet bekeert door liefde 

tot God Hieruit volgt, dat de vrees voor de hel, zonder die liefde tot 

God, zelfs met het sacrament van de Biecht of van het Doopsel, voorde 

zondaar niet voldoende is om gerechtvaardigd te worden Door zulk 

een vrees wordt de wil om te zondigen niet teniet gedaan Wie slechts 

uit angst voor de straf de wet onderhoudt, zal de wet niet lang 

onderhouden Daarom is volgens Neercassel de leer die de vrees voor de 

hel mét het sacrament der Biecht voldoende acht ter zaligheid, schadelijk 
voor de goede zeden Hij acht de contntio niet bij de belijdenis, maar 
wel bij de absolutie noodzakelijk 

Neercassel haalt belangrijke jezuïeten-theologen aan, zoals Alfonsus 
Salmerón en Petrus Canisius, die leren dat de vrees voor de hel, zelfs mét 
het sacrament der Biecht, de mens niet kan rechtvaardigen I Iet Concilie 
van Trente, zo zegt Neercassel, heeft niet geleerd, dat de vrees voor de 
hel mét de Biecht voldoende is om de zondaar te rechtvaardigen, het 
heeft slechts verklaard, dat die vrees de mens niet zondiger maakt De 
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liefde tot God kan, in tijd van nood, de sacramenten vervangen, de 
sacramenten kunnen nooit de afwezigheid van de liefde tot God goed 
maken Indien de alles overtreffende liefde tot God, die op zich de 
zondaar rechtvaardigt, noodzakelijk is 111 het sacrament van de Biecht, 
dan ligt de vraag voor de hand welke waarde heeft het sacrament dan 
nog' 

Alvorens nader op die vraag in te gaan, stelt Neercassel vooraf enkele 
zaken vast 

a De leer van de noodzaak van de liefde tot God om gerechtvaar
digd te worden, blijkt duidelijk uit de H Schrift en de Vaders, alhoewel 
die leer nog niet de kerkelijke sanctie van dogma heeft verkregen 

b Dat die leer moeilijk te rijmen is met de waarde van het 
sacrament, behoeft ons niet te verontrusten Er zijn meer christelijke 
waarheden die ons voor problemen stellen, zoals de leer van de Erfzonde 
en van de Triniteit 

с Iedereen is het erover eens, dat de liefde tot God een betere 
gesteltenis ter rechtvaardiging is dan de vrees voor de hel In stervensge
vaar is dit ook een veiliger dispositie, daar het niet zeker is, dat het 
sacrament ons van attntus contritus maakt 

Wanneer hij nu nader op de boven gestelde vraag ingaat, haalt 
Neercassel, onder anderen. Estais aan, die leert dat de zondaar door de 
liefde tot God weer tot leven wordt gebracht en door het sacrament van 
de schuld wordt ontslagen, evenals Lazarus eerst werd opgewekt, 
waarna Christus zei 'Maakt hem los en laat hem gaan '' Veel Vaders 
gebruiken dit symbool De Leuvense professoren zijn het in grote lijnen 
met Estius eens, maar verschillen met hem door hun opvatting, dat door 
de liefde tot God met het verlangen om te biechten de zonden worden 
vergeven Wel is Estius van mening, dat in stervensgevaar het verlangen 
om te biechten het sacrament kan vervangen 

Neercassel geeft nog een andere oplossing voor het probleem van de 
waarde der absolutie Evenals Christus de rechtvaardigen van het Oude 
Testament heeft verlost, alhoewel zij lang vóór Christus' verlossings
dood geleefd hebben, zo zijn de sacramenten van Biecht en Doop 
werkdadig, al gaan de verzoening en vergeving ze in tijd vooraf Het 
komt ook veel voor, dat de penitent juist door de belijdenis en door zijn 
goede wil om in alle nederigheid de opgedragen penitentie te volbren
gen tot contntio komt In dat geval wordt hij dank zij het sacrament 
gerechtvaardigd, al gaat die rechtvaardiging aan de woorden van de 

1 Joh 11 44 
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absolutie vooraf. Hij wordt dan van attritus contntus, doch niet 
automatisch, maar dank zij Gods genade en eigen goede wil 

Nccrcasscl haalt verscheidene middeleeuwse theologen aan die allen 
overtuigd contntionist zijn, zoals Gratianus, Petrus Lombardus, Willem 
van Auxcrrc, Albertus Magnus, Alexander van Hales, Bonaventura, 
Raymundus en Thomas van Aquino. Volgens Alexander van Hales en 
Thomas van Aquino heeft de absolutie-formulc een gebedsgedeeltc, dat 
de genade afsmeekt, en een rechterlijk gedeelte, dat de genade veronder
stelt wanneer het de penitent met rechterlijk gezag vrijspreekt Daarom 
zijn de gebeden vóór de absolutie volgens Nccrcasscl zo belangrijk en 
vermaant hij zijn priesters ze niet lichtvaardig weg te laten. De bisschop 
zegt niet, dat die gebeden essentieel zijn." 

De auteur gaat nog iets nader in op de opvatting van Thomas van 
Aquino inzake de verhouding contntio-absolutie. Deze theoloog was 
van mening, dat God bij contntio de schuld vergeeft en dat dan de 
eeuwige straf in een tijdelijke wordt omgezet, waarna de priesterlijke 
absolutie van de tijdelijke straf ontslaat. 

In het laatste hoofdstuk (27) van Boek I keert Nccrcasscl zich vooral 
tegen de protestanten, die alleen Christus' verdiensten erkennen. 
Nccrcasscl wijst erop, dat wij met de genade van bijstand vóór de 
rechtvaardiging door goede werken verdiensten kunnen verzamelen ten 
emde ons op de rechtvaardiging voor te bereiden 

BOEK II 

Oi>er het juiste gcbniik van de sleutelmacht bil de Biecht 

In dit tweede Bock toont Nccrcasscl aan de hand van uitspraken van de 
Schrift en de Vaders aan, dat de absolutie slechts kan worden verleend 
aan degene die m de juiste gesteltenis verkeert, die oprecht berouw heeft. 
Overhaaste absolutics nemen de zonden met weg, maar maken ze 
groter. Evenals de wonden van het lichaam hebben de wonden van de 
ziel tijd nodig om te genezen. De plotselinge bekeringen die in de Schrift 
vermeld worden, zoals die van de goede moordenaar aan het kruis, 
behoren tot de wonderen. Slechts zelden komt berouw spoedig tot 
stand Dit geldt vooral bij herval in de zonde. Paus Innocentius XI 
(1676-1689) wilde, dat de biechtvaders slechts hen absolveerden, die 
metterdaad bewezen, dat ze echt tot mkecr waren gekomen. 
2 Kardinaal С apizucchi beschuldigde Nccrcissu ervan te beweren, dat die gtbedui een 

essentieel gedeelte van de sacraniLiitdi. absolutie intnuken 
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Er moet goed onderscheid gemaakt worden tussen uitstel en 
weigering van absolutie. De absolutie dient gewa^cid te worden aan 
degenen die haar kennelijk niet waardig zijn, bij voorbeeld zij die de 
naaste gelegenheid tot zonde niet willen vermijden of die gestolen goed 
niet willen restitueren. De absolutie moet uitgatcld worden als de 
bekcnngswil van de penitent te zwak of twijfelachtig is. Dat uitstel dient 
om meer zekerheid aangaande de innerlijke gesteltenis van de biechte
ling te verkrijgen of om een goede gesteltenis nog beter te maken. Zelfs 
bij een penitent die slechts dagelijkse zonden te belijden heeft, maar daar 
nog teveel aan vast zit, dient de absolutie uitgesteld te worden. 

Vervolgens beantwoordt Ncercassel enige opwerpingen: de goede 
naam van de penitent zou bij uitstel van absolutie geschaad kunnen 
worden; de penitent zou vóór de absolutie kunnen sterven. Necrcasscl 
beschouwt dat niet als serieuze objecties. Evenals missionarissen die al te 
gauw dopen, zijn priesters die overhaast de absolutie verlenen, te 
veroordelen. 

Ander soort opwerpingen: Christus vergaf de overspelige vrouw 
aanstonds haar zonden; de verloren zoon werd door zijn vader 
onmiddellijk met gunsten overladen. De auteur antwoordt hierop: God 
kan in de harten zien, en de priester niet; God kan de wil bekeren. 

Steunend op Jean Monn en andere theologen, was Ncercassel ervan 
overtuigd, dat in de oude Kerk de voldoening altijd voorafging aan de 
absolutie. Hij weerlegt krachtig de mening van hen die beweren, dat die 
voldoening slechts voorafging aan een zuiver ceremoniële absolutie en 
dat de eigenlijke sacramentele absolutie al eerder gegeven was. 

Met een beroep op bepaalde getolereerde mistoestanden in de oude 
Kerk, waren sommige priesters geneigd het met de juiste gesteltenis van 
de penitenten niet zo nauw te nemen. Ten tijde van Augustinus namelijk 
bestond onder de christenen van Noord-Afnka de mistoestand om, ter 
ere van de martelaren en ten behoeve van de overledenen, losbandige 
slemppartijen te houden, waarna men zonder te biechten ter heilige 
Tafel ging. De bisschoppen waren daar wel tegen, doch tolereerden het, 
omdat zij bang waren dat er anders een schisma zou ontstaan. 
Augustinus maakte er een einde aan. Naar aanleiding van die getole
reerde praktijk meenden sommige priesters de absolutie te kunnen 
geven aan penitenten die eigenlijk met m dcjuiste gesteltenis verkeerden, 
om te voorkomen dat ze anders de Kerk verlieten Die conclusie ging 
volgens Ncercassel uiteraard te ver. Bij de uitdeling van de Eucharistie 
lag dat volgens Ncercassel anders. De priester kan en moet wel eens de 
Communie geven aan mensen van wie hij weet dat ze het met waardig 
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zijn, omdat hij in dat geval niet als rechter optreedt, hetgeen hij in de 
biechtstoel wel doet 

Volgens Ncercasscl heeft Carolus Borromeus ons door zijn IiDttiiitio-
nci de richtlijnen voor een juiste toepassing van de sleutelmacht 
verstrekt In hoofdstuk 14 noemt Neercassel hele categorieën van 
mensen op aan wie, volgens Carolus Borromeus, de absolutie niet 
zonder meer gegeven kan worden, bij voorbeeld degenen die de 
voornaamste waarheden van het geloof niet kennen, of die zich door al 
te luxe kleding in schulden steken, of die herhaaldelijk in dezelfde 
zonden vallen (recidivi) De uitspraak van de Vaders, dat degenen die 
hervallen m de doodzonde niet echt berouw hebben gehad, geldt niet 
voor hen die in dagelijkse zonden hervallen, omdat die ons als het ware 
aankleven. 

De richtlijnen van Carolus moeten, volgens Ncercasscl, zeer strikt m 
acht genomen worden ten aanzien van priesters die grote zonden hebben 
bedreven De Vaders, zo zegt hij, ontzegden aan priesters die m 
vleselijke zonden waren gevallen, voorgoed de uitoefening van hun 
priesterlijke taak Zo ver gaat Necrcassel overigens zelf niet Wel echter 
pleitte hij in die gevallen voor een lange boetetijd. De biechtvaders van 
vrouwelijke religieuzen vermaant Necrcassel tot grote voorzichtigheid 
Vervolgens acht hij het verkeerd zondaars naar de mond te praten ten 
einde ze niet af te stoten Goede pastoors brengen door heilzame 
gestrengheid soms hele parochies tot inkeer, en zijn dikwijls zeer geliefd 

In het laatste hoofdstuk (19) van het tweede Boek geeft Ncercasscl 
tien aanbevelingen om in plaatsen waar de juiste toediening van het 
sacrament der Biecht verwaarloosd is, deze weer te herstellen onder 
andere, de mensen aansporen tot veelvuldige Biecht 

Het werk wordt afgesloten met een Appendix, bestaande uit een 
Epistola ad Clamsnmiiii el Eriiditnsnmmi l'mini N N ' waarin ten aanzien 
van de leer van enkele grote theologen enige moeilijkheden worden 
geopperd Het gaat hier over theologen die van mening zijn, dat de 
volmaakte liefde tot God niet voldoende is ter rechtvaardiging van de 
zondaar en dat óf het Doopsel óf de Biecht nog vereist worden Deze 
Appendix bevat tevens een korte verhandeling, waarin de auteur de ware 
opvatting van Thomas van Aquino over het sacrament der Biecht 
uiteenzet, alsmede enkele stellingen dienaangaande ontleend aan de 
geschriften van die kerkleraar, en enkele conclusies. 

1 HieniKC is Gomarus Hiiygcns bedoeld (hoofdstuk III. noot 37S) 
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Tweede Làmi (1685) 

De tweede editie van de Ainoi Poetiitais begint met een aansporing voor 
de lezer (Adiiwnitio ad ¡cctoiein) om de Hphtoh PcutoiaU*. goed te lezen 
Daarna volgen achttien approbationes van diverse instanties en een lijst 
van addenda en corrigenda De bpistolii PastoiaUs, die daarna staat 
afgedrukt, bevat de Piaefatio en de brief aan clerus en gelovigen van de 
eerste editie, die hier nog verder uitgewerkt zijn 

Boek I is, behalve met enkele aanvullingen bij bestaande hoofdstuk
ken, met zeven nieuwe hoofdstukken uitgebreid Het doel van die 
uitbreidingen is de leer van het contntionismc nog omstandiger te 
documenteren en aan te tonen, dat de vrees voor de hel niet iets 
verkeerds is 

Boek II is met vijf hoofdstukken uitgebreid, waarin vooral het nut 
van uitstel van de absolutie door nieuwe argumenten en door uitspraken 
van nog meer theologen wordt geadstrueerd Een geheel nieuw 
hoofdstuk (15) wordt gewijd aan de uiteenzetting, dat m de oude Kerk 
de voldoening voorafging aan de sacramentele absolutie, hetgeen zou 
kunnen wijzen op een gevestigde praktijk van uitstel van absolutie 
Verder zijn m de tweede editie enkele scherpe uitlatingen van de eerste 
editie weggelaten 

De Appendix is, op enkele kleine verschillen na, gelijk aan die van de 
eerste editie In deze tweede editie wordt echter nog een tweede deel aan 
de Appendix toegevoegd in de vorm van een brief f Appaidia* pai\ akeia 

swe НрЫоІа ad Сіапыіпиш Vmiiii \' \' J,4 waarin uitvoerig wordt 

aangetoond, dat in de oude Kerk de Noord-Afrikanen na slcmppartijcn 

ter ere van de heiligen werkelijk ter heilige Tafel gingen zonder eerst te 

biechten, en dat dat feit geenszins aanleiding mag zijn voor overijlde 

absoluties, die in Bock II worden veroordeeld 

4 Hicrmei іь oii!>it\\ijteld Fhoodorus \an Blockliovui bidoild dn. о м г die kvtistii 
ЫчкЛикІе dt. Noord-Afrikanen (.ui ші оспці. briotvvissclim^ m u Nocrc.isscl luctt 
Чі.чOLrd (liooklstiik V noot 7Щ 

237 

http://hu.it
http://4i.4
http://0i.rd


APPENDIX IV 

V O T U M 

van Ludovicus PEREZ DE CASTRO O.Carm., qualificator 
van het H. Officie, in opdracht van het H. Officie op 

19 september 1685 uitgebracht over het werk Amor Poenitens 
van Johannes van Neercassel 

f 5' In nomine Domini nostri Jesu Chnsti Amen 
De mandato hums S Congrcgationis universalis Inquisitionis mihi 
rcvidendum commissum opus sub titulo Amor Poautcm, чич de dwini 
anions ad poemtenUam tiecasttale et recto clavium іыі, Auctorc D Joanne 

Episcopo Castoncnsi, Embncac apud Joannem Arnoldi, 
MDCLXXXIII, in-80 Hoc, inquam, opus semel atquc iterum legi 
Quotquot insupcr adversus illud animadversiones et censuras, ас rursus 
in ciusdcm favorem apologias produsse reperì cuneta ca opera manu-
scripta pan cum diligentia leeta cxammavi, pondenbus librata suis 
fidclitcr contuh Ad hace testimonia SS Patrum et veterum Theologo-
rum, frequentissime in eodem opere citata, in fontibus ipsis onginalitcr 
investigata apud suum unumquidquc auctorem, quo indubiam possem 
dictis adhibcrc fidem, ibi rclcgi, gemmo dumtaxat excepto SS Scnptorc 
nempe Carolo Borromeo et Thoma Villanovano, de quorum fideli 
penes Auctorem relatione, propter utriusque rcccntiora notaque magis 
in Urbe monumenta, nullum mihi exortum scrupulum fatcor ingenue, 
professus codem animi candore, legitimas sibiquc constantes omnes illas 
citationcs me reperisse lam vero primum huius opens, de amore scilicet 
poemtentc, librum cum legisscm, et multa, primo aspcctu nova, quippc 
ad istud tempus mihi inaudita, in Schohs fere incognita, dum offende-
rem, ammadvcrti cum Aurelio Macrobio libro 6, Satitmalitwi, caput 4 
Haec mihi uova viden facit mama vetustatti ' 

Rursus secundi hbn doctnnam, ad pnscum ngidumque morem 
conceptam, intimius contemplatus, ciusmodi clavium usum in pocnitcn-
tiac sacramento, ubi mihi miserrimo peccatori recidivo pro meis 
dementis obvcnissct, onus illud pene intolcrabilc apprchenderc compul-
sus, adimplctum subinde in me agnovi politici scriptons aphonsmum, 
infeliccm Servii Galbac conatum, pro pnmitivo militiae urbano Roma-
nac vigore renovando, desenbentis brgo Cornell! Taciti libro primo 

1 De aanhaling is ti vindtn m dt Tuibnir-uitçavc van de werken \an Macrobius bezorgd 
door Franciscus Eysscnhardt Lupzig 1893 hb 6 cap 4 ρ ir 1 ρ ^75 
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Histonamm verba pro me usurpare non recuso. Xoctiit antiquum ngoi, ci 
mima ¡cuentas, cui mm parcs non minus ~ Visus est profecto D Episcopus 
in extremum nimiac scventatis quadantcnus dcflcxus, dum laxatam plus 
acquo atque collapsam quorundam aliquorum confessanorum rcccnccm 
disciphnam, in pnmacvum suum ngorem revocare contendit Putarct 
quispiam a D Basilio Magno, Epistola 41, antistitcm nostrum fuisse 
desenptum. Solco itaque, ait, illuni sumían aesttmare piantatori cuipiam, qui 
mentis plantae correcturus avcrsionem, immoderate illam retorqtwt, ut a medio 
aberrct, et ad contranum latus miuilum abducat1 Quod ad me spectat, impar 
quomam sum ngidam adco doctrmam sustmerc, practicus rccidivus 
poenitcns, pondus cius alus imponcrc, poenitcntiac minister (licet 
immcritus) non audebo. Cocterum fatcn debeo minus rigide, lenius, 
magisque sincere loqui Auctorcm in opens pracfationc, ubi piane 
tempcrat ngorem aliquorum proposmonum, quas in secundo praeser-
tim libro sparsim asseruit. Quem quidem scnsum legitimum aliac 
important, scitc déclarât quin alia cxpositionc opus sit lectori ad rectam 
earundem propositionum intelhgcntiam conapicndam ld quod 
animadvertcrc quisque facile potent, par 1, 7, 8 et 9 ciusdcm 
praefatioms examinando 

Diffitcn praetcrca non possum quasdam Auctoris doctrinas, libro 
p n m o sparsas, in opere Cornell! Janscnn De gratta Clinsti Salvatons 
panter rcpenn N u m vero illas Auctor indidcm sumpsent, non nisi 
divinando affirmare mihi licet, cum ahoquin ccrtus sum ex ipsis nullam 
fuisse hactenus a Sede Apostolica contra Jansenium condemnatam 
Nequit proindc vitio vertí Aucton nostro, Janscnn id genus opiniones si 
ahcubi sectetur; quandoquidem ventas, probabihs quacque doctrina, 
ubicumque reperta, aestimabihs est, tuto et laudabihtcr ex ipso quoque 
sterquilinio accipi valet [ac] crui militer 

lam vero propositioncs, quae corrcctionc ahqua indigcrc mihi 
videntur, in medium adducam 
Libro I, cap 13, pag 152, lego- Absoluta hace propositio de per-
Ostensum est, quid possit liberum severantia bonorum Angclorum 
arbitnum, m patadiso et m coelo, dum per liberum arbitnum, nullo un-
alus per illud cadentibus, alti stete- quam praerequisito gratiac adiu-
mnt 4 tono, falsa est secundum cathoh-

" Tacitus, Hístortannn liber I, cap VIII 
PC, XXXII kol 27(1 (nu brn.f IX) 'Hunc егцо ego arborum cultori solco comparare, 
detortam rcccntcm plantain erigenti deinde, immoderate retrahuido, aberranti a medio, 
et ad contrariam partem plantain adducenti 

A In de tweede editie Hoek I hoofdstuk 13, 176 
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cam doctnnam et vidctiir coinci-

Prima Michaelis Ban propositio dcrc m p n m a m Michaelis Ban 

damnata а В Pio V et Gregono damnatam propositionem \ec 

XIII hace est Ncc Angeli, nec Angeli, пес pruni hotiiiiiit, adliiic 

primi hominis, adhuc integri, integri, menta, recte vocmitiirgratta 

menta recte vocantur gratia "• Cumquc Auctor ibi ant alibi gra-

tiac adiutonum pro illa meritoria 

pcrscvcrantia Angclorum non re-

quirat, ut Icgcnti constabit, corri

genda cnt illa ipsius propositio, 

cique ad calccm addendac parti-

culac adiuti giatia 

Est perspicua huiusmodi corrcctio, si consulamus S Augustinum a 

quo nostcr Auctor absdubic cxscnpsit propositionem Ergo cum S 

Doctor libro De correpttone et gratia, cap X, Angchs bonis in coelo 

actualem pcrseverantiam, Adamo m paradiso eandem possibilcm, penes 

liberum utrorumque arbitnum, tnbuissct, gravissimum statini animad-

vertens meonvemens, quod hums suae absolutac doctnnac cathoheus 

quisque lector submdc mtulissct - qiiodqiie in Michaclc Baio proculdu-

bio damnatum est - de cxclusionc divinac gratiae ad persevcrandum, his 

discrtis verbis incipit caput XI Qutd ergo7 Adam non habuil Dei giatiam? 

Imma vero habuit magnani, sed dtsparem Rcpetit ibi paulo post memoratam 

illam suam propositionem, et nostri Auctoris Cadentibus alus Angchs per 

liberum arbitnum, per idem libenvn arbitnum ueterunt ipv (id est boni) 

Verum subiungit immcdiatissimc Si emm hoc adiutonum gratiac vel 

Angelo, vel homini, quampnmum jacti sunt, defuis^et, quoniam non talis natura 

facta erat, ut sine divino adiutorto posset manere, si vellct, non utique sua culpa 

dccidisset, adiutonum quippe defunse!, sine quo manere non posstt '' Quod ergo 

divinac gratiac adiutonum pro Angelo et homme intcgns prorsus 

necessanum diserte confessus est Augustinus, et ab Auctorc nostro ut 

idem profiteatur, propter causae omnimodam similitudincm, exigí 

videtur 

Vim rcmissivam peccatonim et gratiac collativam, propnam absolu-

tioms sacerdotahs m sacramento pocnitcntiac, cxponit satis probabilitcr 

Auctor lib I, cap 25, pag 267 et ad calccm opens pag 555 et 556 

conformitcr ad suam doctrmam dc necessitate contntionis, luxta 

meutern S Thomac, ex ipsiusquc Angelici Doctons principas 3 ρ , q 

^ DenzmnLr/SchonmetZLr, Ltichtndioti, 429 

' PL XIIV/XLV kol 1ЛЭ-9% 
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86, art 6 7 Secundum normam igitur huius Angclicac doctrmac 

corrigenda est Auctons dcductio quam Lib I, cap 26, pag 281 et 283 ex 

nonnullis antiquis Doctoribus ipse formavit Scnbit itaquc prion loco 

In forma absolutwms distmyuindae 

duae partes ima deprecativa, altera 

quae pure ludtctalu est, ilia ad gi att

ain duponit, impetrando cam, altera 

gratiam praesuppontt, dum poeiutiti-

tem cum tudicn auctontate absolvitH 

Post pallam9 praeiuppotut adden
dum indispcnsabihtcr puto banc 
pallam et conferí Rursus postcn-
on loco Icgimus HI prectbus sacer-

dotis magna virtus, ut gratiam nnpe-

trent, quam ludiaalis formula absolu-

tioms praesupponit,w ubi panter 
subiungi debet memorata super 
palla et conferí 

Alibi autem Sacramcntis non de-
trahit, singulorum virtutcm ac 
efficaciam in causanda gratia 
diserte concedit, quemadmo-
dum videre licet lib I, cap 22, 
pag 230 Nihil certius, inquif, 

quam novae legis Sacramenta dare 

lustitiam, salutcni et saluti·' Aiicto-

lem, verum dant lustitiam fontein 

lustitiae sitientibus " Rursus lib 
2, cap 19, pag 515 sine confes-
sionis ct absolutioms voto non 
remitti a Deo peccata pocmtcnti 

Motivum huius correctioms cx-
hibct S Cone Tr ident , sessione 
14, canone 9, lilis verbis Si quis 

dixent absoliitionein saaamentalun 

sacerdotis non esse actum iiidicialem, 

sed tantum ттЫегшт proiiunciandi 

et declaratidi retnissa esse peccata 

confitenti anathema vt ' 2 lam vero 

nudam rcmissionis dcclarationem 

futuram sacerdotis absolutioncm, 

et nomme tenus actum ludicia-

1cm, si gratiam ita pracsupponc-

rct, ut nullam conferret, palam 

fiat doctori catholico firmitcr as

serenti a Deo peccata gravia non 

aliter remitti, quam per collatio-

ncm suae divinac gratiac ant cha-

ntatis 

Ncque possumus Auctorem ex

cusare propter auctontatem 

Alcxandn Halcnsis, parte 4 Sum

mae, q 21, membro 1, et D 

Bonavcnturac, in 4 libro, dist 18, 

art 2, q 1, quorum ad littcram 

sunt illa praccitata verba de dupli

ci parte formac absolutioms, de

precativa scilicet et absolutiva n 

Quibus etiam favere quadantcnus 

7 Divi Thomae Aqumatis Summa ТІноІоуісл cditio altera Romana Rome 1H94 IV 807 \ 
" In di twi idc cditR liock I hoofdstuk i l 434 
' IX betekenis van het u o o r d púllú is int dl context цсппккеіук op te inaken Htt moet 

bctekciiLii woard ot сшшсЛ of iets dernclijks We hebben hit in dn bitikcnis in [>iin 
enkel lexicon kunniii vinden Het niamiicnpt ціеЛ ook hotninaanid цеіп aandnidnii; 
die er op wijst dat het een samentrekking zou zijn Toch аціп wij de vcronderstcllinu 
dat het woord ;)<í//íi voor het reeds gebruikte partícula ol misschien voor parabola staTt 

'" In de tweede editie üo tk I hoofdstuk 41 437 
" In de tweede editie Boek I hoofdstuk 23 307 

Dcnzinçir/Schonnictzcr Ftichiniiioti 402 ν 
Бон i\ entura Opt ra Omiiiiï Quaracchl IV 18У8 473 
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contrito, eandemque rcmissio-
ncm ab ipsa intcrdum absolutio-
nc sacramenti immediate causari 
palam assevcrat.M 

visus est S. Thomas in openbus 
nonnulhs, ante Stiinnmm 'Vheologi-
ae clucubratis, uti rectc citat Auc
tor co cap. 26, a pag. 279.'"' 
Consimilcm namque cxcusatio-
ncm in re simillima Angclicus 
ipse D. Thomas palam rciccit in 
opúsculo 22 Dt' forma absolutwtiis, 
cap. 2. Pracstat cum ore proprio 
loqucntem audirc: 5/ Sawrdotein, 
inquit, »io» deberc uti hac forma 
'absolt'o te' sensemtit Guillclimis Al-
tisiodorensis,,(' Gutllelmits Pari-
sietisis1' et Dominus Hugo Cardina-
lis;111 nwnquid corum opinio praeiu-
dicare potent i'erbis Domini diccntis 
Petro: 'Quodaimque solvens iti tena, 
erit soìutum etc.' loan. 20V' Hoc 
idem sibi rcsponsum habcat D. 
Episcopus, (vigore pracfatac defi-
nitionis S. Cone. Trident., per 
quod S. Sedes beuta est) tot 
verbis Spiritus Sancii per S. 
Cone. Trident, loculi ubi nupcr. 
Quae sane verba, si modo redivi
vi audirc possent S. Bonaventura 
aliivc vetcres thcologi, et suam 
olim traditam scntcntiam muta-

u In de tweede edme Боек II, hoofdstuk 24, 343 

^ In de tweede editie Boek I, hoofdstuk 31, 432 v. 
"' GiiillcliiHis Altissiodorensis of Antissiodorensis of Autissiodorensis Willem van Auxerre, 

gehoortcjaar onbekend, stierf in 1231 of 1237 Zijn hoofdwerk is Suntnm Aiircr. D7'C, VI, 

kol 1У76 
17 Guillelnius Pansiensis of Alvernus. Willem van Auvergne, geboren 1180 te Aurillac, 

gestorven 1249 te Parijs Zijn hoofdwerk is XiiiçistcnuiH DirituiU DTC, VI, kol. ІУб?-

hlft 
'B Dominus Hugo Cardmalis is Hugo a S Саго, ofwel Hugo van Saint-Cher, geboren op 

het einde van de twaalfde eeuw, gestorven 1263 te Orvieto Hij trad in de Orde der 
douiiimanen en werd door Innocentius IV als eerste donunicaan tot kardinaal gecreëerd 
DTC, VII, kol 221-239 

14 De aangehaalde Evangelie-tekst is niet van Johannes maar van Mattheus. 16. 19 De 
aangehaalde tekst van '1 honias is te vinden in „S Ίhoiutu· AiptiiuMts о/н-ы oniiiui, uitgegeven 
door V Mandonnet. Parijs 1927. III, opusculum XIX, caput II, 167 ν 
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Lib. 2, cap 8, pag 383 a vcrsu ct 
ista audacia usque ad verba exem-
pla mvexenmt,^ mvchitur ipse 
Dominus nimis ardenter contra 
absolutioncs quorunquc peccato-
rum mortahum, antcquam poc-
nitcntcs suam ipsorum convcrsi-
onem illustri ahquo opere contcs-
tcntur; camquc absolvendi consu-
ctudincm per sacrarum legum 
pracvancationcm, per hominum 
a vera pocmtcntia dcgcncrantium 
cxcmpla, per ignorantiam aut 
neglectum institutionum Christi 
ас Ecclesiae introductam esse 
concludit. 

Sugillat quoque alibi consuctudi-
ncm absolvendi etc. sígnate lib. 2, 
cap. 13, pag. 441 ct 442; tamen 
non gcncralitcr prout est in praxi 
apud cordatos confessanos; sed 
cum hmitatione, in multis casi-
bus, ubi propter rccidiviam etc. 
putat probabihtcr esse noxiam 
dilationcm. Sic emm diserte lo
quitur. Idem prodidit in cxhorta-

rcnt, ct cum Ecclesia catliolica 
virtutcm peccatorum rcmissivam 
in verbis Saccrdotis, sacramenta-
litcr absolventis. fidehter agnos-
cercnt 

Hanc porro doctrmam, generali-
ter acccptam, nimis duram puto, 
пес absolute tolcrabilem; quippc 
contra praxim ferme universalem 
Ecclesiae catholicac, opera ct 
cxcmplis doctorum ac piissimo-
rum confessanorum, pansquc 
conditionis pocnitentium stabih-
tam, sartam, tcctam Modcranda 
subinde mihi videtur atque le-
menda uno aut altero verbo, ex 
opportuna salutariquc animad-
versionc pag. 38621 m codem ca
pite, litcrahtcr dcscnptis, atquc 
hue infra insertis Ergo ubi senbit 
Auctor opere cogintaiii fecisicnt,22 

scqucntia ex pag 386 verba subii-
ciantur· Cum tuhtl ccrttu* noti 

alio<: a Sacerdotibus abwlutione do-
nandos esse praeter eos, qtios pmden-
tia π« digna, qui Dei indiaimi 
exercent . . iiidicauennt, potius ex 
ea Jmctiwt intae, quam mortis esse 
репер turo s 

In de tweede edme Bock II hoofdstuk 10, 133 
In de tvveede editie Boek II, hoofdstuk 10, 13ή 
Duiddijkheidshake geven we hier de hele alincj Et ista audacia \ircs sviniente. sensini a 
poenitentiahuni legum venia ас temperatioiK detlmatum luit m illam canini nci>lii>cii-
tiam, ut ptures Confessarli criirununi reos passini absolvercnt quamvis suam pocniten-
tiam nullo spectabili open coçniwtti tta\Htit ' 
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tionc ad clcrum pag. maxime 1, 8 
et 9 de reis, consuetudini perpe-
trandi gravia peccata, pracscrtim 
illcccbrosa, rcipsa obnoxiis locu-
tus. Indem frequentissime rcpctit 
toto libro 2, locis infra opportune 
refcrendis, potissime vero cap. 
XI. Idcirco nullam aliam proposi-
tioncm ibi corngendam putarem. 

f' 6' Examinandac modo vemunt 
quaedam D. Episcopi phrases. 
Libro 1, cap. item 1, pag. ІЗ^ 
scnbit: Potent forte poetntetis ita 
Sacrawcntis incrustan, ut liacc crnw-
iia latcant Dami? 

Rursus cap. 13, pag. ISZ24: ион 
est, ait, Christus unctus, ut nuqiiitas 
Sacraiiientontin specie ad horam m-
cmstctur . . . 
Fortrcmo cap. 11, pag. 129ъ: 
Nonne hoc est in Sacrametitis, sive 
extenns sigms, et cortice religioiiis 

chnstianae agnosccre 

Esto quidem beeret ita sentire, 
non cxpedit ita loqui; ncc sacra-
tum antistitem decent ciusmodi 
phrases in subiccta Sacramento-
rum materia, ubi agitur, secun
dum omnes, de poem ten te attn-
to, Sacramcntum vcrae rcconcih-
ationis serio suscipcre conten
dente. 

Quaproptcr iliac voces imrustart, 
incmstetw et cortice, tamquam mi
nus reverentes, in alias magis sin
ceras et mundiorcs commutari 
debebunt. 

" In de tweede editie Боек I. hoofdstuk 1, 13 Oc voIledii»c zm іь 'Aut forte potent ita 
sacranientis incnistjri, ut liaec erimma latcant Dcuin. a cujus oculis. sicut ait Scnptura, 
nihil est abscoiiditum5 ' 

" 4 In de tweede editie ßoek I, hoofdstuk 13, 17S. Oc volledige tekst is 'Unctus est Christus 
Sanctus sanctorum, tit (ptiìtiinmt'ttir, sicut Daniel ait (in mariiine Daniel с 9, 24) 
ргін сопато er linciti ассіршг pecciitiini ft ikkouir tntquitii\, i't lultliiaittn /іьпгііі M'iiipitenui. non 
vero unctus est, ut praevaricatio per confessionuin intervalla cohibeatur paulo post majori 
ímpetu CTLiptiira, ncc ut peccatum per diem aut altcrum ferias agat. reparatis viribus 
fortius saeviturum, nee ut miquitas sacraincntoruni specie ad horam incrustetur. foedior 
m o \ processura, ncc ut sit m anumbus fugav justiti.i post diem aut altcrum cum 
horribihbus cnmimbus commutanda, sed iti deluMin imqttilas, it ІКМІІІПГІІГ ;ii>rifiii ¡empi-
tmni 

^ In de tweede editie Боек I, hooídstuk Π, 148 De gehele zin luidt 'Nonne hoc est in 
sacr.imentis, sive externis signis, et cortice rehgioms Chnstianae tantam virtutem et 
salutem agnoscere, quanta est in divina dilectione. quae est essentia et pcrfectio istius 
cultus, quem Christus iiistituit, et quem Deus quaerit, dum in spiritu et sentate cisti 
anions vult adoran' -
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Libro 1, cap. 16, pag. 186 s., 
postquam scripsit, doctritmin liane 
de necessitate Dei amoris esse dn'i-
nae ventatisi subiungit: Est qui-
dem venmi recetitiores quosdam sclio-
lasticos et casuistas noti paucos opina-
ri, quad metus gehettnae cum Sacra
mento poenitentiae, tametsi absit 
amor Dei, impíos iustißcct ас Deo 
reddat acceptas. Attameii nova isto-
iwn opinatio efficere non potest, ut 
quod a Scripturis docetur et a SS. 
Patribus et a tradttwne asseritur suam 
passif amittere i>eritatem. Et tametsi 
opinatio stabilitae in Scripturis et in 
traditione doctriuae apposita aliquam 
habeat probabilitatis speciem; ea ta
rnen vera esse non potest, quia пес a 
Scripttirarum oraculis, tiec a SS. 
Patnitn siiffragiis, nee a luce veritatis, 
sed solum a recentiomm scliolastico-
rum et casuistarwn prolubiis, in novi-
tatem plerumque prunentibus, deriva
ta est. Unde etiam non nisi prwatos, 
ant nimis crédulos, aut novitatis 
amantes decipere potest; Ecclesiam 
vero, cui nihil probatum, nisi quod 
traditnm, decipere non potest. 
Lib. 1, cap. 5, pag. 61: Lucent, 
inquit, soli viderer velie inferre, si 
haue i'oluntatein peccandi non auferri 
timore poenae sed dumtaxat amore 
iustitiae, satagcrem illustrare. (Hac-
tenus probabilitcr) Ipsa seipsam 
propria virtute reddit invietam, nee 
alios potest habere adversarios (ecce 
contumebam) quam vel tenebris 

2'' In de tweede editie Bock 1, hoofdstuk 16, 
editie voor 

- ' Dcnzingcr/Schonmctzcr. Cnrhiridioii, 455. 

Cautum fuit a felicis recordationis 
Alexandre VII per suum deerc-
tum die 5 Maii 1667 signatum, nc 
ullus fidclis, dignitate ctiam epi
scopali pracfulgcns, altcrutram 
sententiam de sufficientia aut in-
suffiaentia attritionis ex metu gc-
hennae alieuius iniunac aut con-
tumcliac nota taxarc auderet;"7 id-

224 ν , hetgeen volgt komt niet in de tweede 
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cKsuetos, quoi qffcndit splendor vtri-

lath, vu rebillt"! Iwiinii, qui hbtdtm-

btii occulta servientes, aquitain op-

pugtimit ventatali ~H Kursus lib 1, 

cap 11, pag 132 Vix içttur, ait, 

qiiicquain nioiibus Clinsttanontm 

comiinpcndis inagis appo\ituiii vide-

tw ea doctrina, quae tradii, ad Dei 

ainiatiaw in Sacramento poemteutiae 

cotisequindam, formidincm poenae 

abunde sulfiare ~' 

Scnbit insupcr pag 40, lib 1, 

cap 3 elucet quoque error diccntiuw, 

Apottolum ìoqui de chántate habi

tual· v> 

Vcrumtamcn error ibi sumitur 
philosophicc ac vulgantcr, pro 
extremo contrano ventati, ne
quáquam est censurac thcologicae 
nota 

f 6l Accepta in genere doctrina Auctons, per totum pnmum librum 

tradita, de msufficientia attritioms, metus gchennac etc concepta, et 
mdispcnsabihtcr requisita contntionc, scu amore Dei super omnia, ad 
rcmissioncm pcccatorum et iiistificationcm, etiam m Sacramento poeni-
tcntiac, obtmcndam - SCOPUS eius libri, in quem ubique et semper 
Auctor intentissime collimat - haec, inquam, doctrina, ut praefertur 
tradita, ab omni prorsus censura redditur immunis, vigore memorati 
decreti Alcxandn VII, sub 5 Man 1667, ubi hanc Auctoris scntcntiam, 
ncccssitatcm dilectionis Dei etc asscrcntem, prohibemur omnes fìdclcs 
altauu\ censuiae thcoloçicac nota taxarc 

Sincere fatebor ultcnus, quaecumque sustinct Auctor de practensae 

85 et 86 dilectionis Dei necessitate, probabihtcr ab ipso deduci ex doctrina S 

1И In de twcide tditic is op blz 62 ime de kttcrlijki. ttkst maar wtl d t z J t d t (»edachte ti 
vinden 

1,1 DLZC tckst is ni enigszins i»LWijzii'd(. vorm к. vinden in di t\M.i.di Lditii Bock I 
liootdstnk 11 l i t 
In dt t w i i d t tditic Botk I hoofdstuk 3 % (nut letterlijk) 
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tac, contrarine scntcntiae impac-

tac, quippc contumeliosae, corrigi 

dignae vidcntur 

Prima saltern expurganda, secun

da tolerabihs, propter poenae for-

midinem abstracte, sine attntionis 

comitibus, acceptam 
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I homac, 3 ρ , q 86,11 per aliquot artículos Probabilitcr dixi, noe emm 
vocavenm dcmonstrationcb quotquot a pag 55612 cxponit discursus, 
quoniam re vera talcs non sunt, esto praefato titulo oinncs adco fucrmt 
insigniti Cum vero (ex D Potrò, epistola 1, cap 4,111) Augustmo etc ) 
contendit probare Homo Deo continuum debet amorem, IH qiiocum-

que tempore, m quocumque loco, in quocumqm opere Dami sanpei 

amare dibet, uti discurnt lib 1, cap 2 M Paraphrastcm, ncque aliud 
practerca quicquam, agit D Petri epistola 1, cap 4, scnbentis anti omnia, 

mtituaw m i'obhimtipsis chantaUm continuam habenus, et item Augustini, 
hb 1, De doctrina clmrttana, cap 2 2 , ь et aliorum Patrum candem 

loqucndi formulam usurpantium Hinc autem minime labitur in 

doctrinas Michaelis Ban damnatas, duabus ilhs repentis propositionibus 

potissimum contentas Omnia opera infidehwn sunt peccata, numero 26,% 

Omnts amor, aut est vinosa cupiditas, aut laudabihs chantas diffida in cordibus 

no^tris, numero 37 17 Animadvcrtc cquidcm iu\ta ipsius principia hanc 

ultimam in co sensu falsifican, quo apud plurcs auctores cathoheos 

sensum habere crroncum, cxponit et tuctur perdoctus thcologus Gabriel 

Vazquez, Jesuíta, t 0 2, in 2 ρ D I homac, disp 190, cap 18 w Pro 

utnusque falsitatc demonstranda faciunt piene quamplurcs Auctoris 

asscrtiones In pracfationc par 2, ν 7 hst, inquit, m nonnuHis liomiiiibus 

diu quoddam rudimentum dilictioms Dei, quod quannns bonum sit, tamtn 

dominium cupiditatts non tollit w Deinde lib 1, cap 27, pag 289 

Manifestum est, ait, ante obtentam remissionem pcccatonwi, cum Dei auxilio 

opera adeo bona fieri, ut ad deknda crimina, impttranda effìcaciora Dei 

auxilia, pìunmum conférant •*' Rursus in praefationc par 7 ^1 De 

bonttate ac titilliate attritionts, seti timons gehennae, nemo dubitai Bonus 

est timor çeliennae Non est intellectu difficile, timorem çehennae Dei 

donum este Ncque ns oppositum doect Auctor lib 1, cap 2, pag 32, ubi 
scribit Peccatum non fuçatur, quidqutd homo agat quidquid amet, 

libro 1, 

toto cap 

16 et ad 

opens 

calccm a 

pag 549 

1 In margine staat nog 85 et 86 libri 1 toto capite XVI et ad optns ci]c(.m a ρ 549 
1 1 In ¿t. tweede editie Appindtx 44 ν ν 
3 1 1 P u r 4 Η 
1,1 In de twicdc cditit Boek I hoofdstuk 2 15 
1 1 PL XXXIV kol 26 ν 
v IXnzmger/Schoninctzer Enchiridion aldaar aangegeven als η 25 
3 7 Ociizitiger/bchonmctZLr Enchiridion aldaar aangtgcvui als η Mi 
iM Gibricl Vazquez S J С omintnlnrtorimi it diipiiiiitioiiiiiii in ргпплш sccundiu S Thoniiic lomus 

¡I Lyon 1611 356 
" In de tweede editie Praeßlw par Ч séptimo 
41 In de tweede editie Boek I hoofdstuk 12 447 
41 In de tweede editie РпиЫііо pir 21 
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quibusvis Sacramentis utatur, шя amando Deitm omnibus praí'faat*- Ergo 
quod assent non fugan peccatum, habitúale est, id est macula relicta in 
anima, qua imusta redditur, mímica Deo, etc Atquc hoc sane peccatum 
non aliter fugan, id est remito ac dclcn docct, etiam utendo Sacramentis, 
nisi medio amore Dei super omnia, seu contntionc, quam vult 
consequenter esse dispositioncm indispcnsabilcm pro pcccatorum 
remissione obtincnda Ipsum vero peccatum actúale fugan, hoc est 
evitan, nullo pacto committi, dum pocnitcns elicit actum attntioms, 
défendit constanter lib 1, cap 21, pag 224 Vcnsìiinwn at, ex dcfmitionc 
S Cone Tnd , scss 14, cap 4,'" quod attntio, scu fi»iior gchennae a 
peccato revocai, quia voluntatem lue et nunc peccandt excludit, etc M Disponit 
ergo is timor ad mstitiam 

Non rccurnt, fateor, D Episcopus ad ullam formam habitualcm, vcl 
habitum mortuum pro statuenda ac exponenda remissione pcccatorum 
ct plena lustificatione pocmtentis adulti, sed contenais est pro ciusmodi 
cffcctibus praestandis assignarc ipsum actualcm amorcm Dei super 
omnia, ipsam contntioncm pcccatorum chántate actuali formatam, 
actuosum dilectioms affectum In quo sane lustificatioms tenore, mihi 
alioquin incertissimo, imo falso, accusan non merctur, vindicatur enim 
ab omni censura calcuhs gravissimorum thcologorum, in doctnna ipsa 
cetcroqum Aucton advcrsantium Umus testimonium referre sufficit 
Gabncl Vazquez, Iesulta, t 2, in 2 ρ D Thomac disp 203, cap 6, post 
asscrtam lustificationcm medio habitu, concludi! Caetemm cum liactenus 
solum ab Ecclesia defimtum sit отпет lustificatiomm fien per grattam 
mhaerentem, et ea quae de gratta mhaerente dicuntur, de ipso affectu contntionis 
fere tntelhçi et dm possint, satisften videretur defitntioni bcclestae, si iti tis, in 
quibus contntw esse potest, ipsunet contntioni tamquam formali causae insti ficatio 
trtbueretur, ac proinde non ent definitum lustificattonem adultonmi extra 
Sacramentum fieri per habitum gratiae permanentem "'"' 

Plusculum asscruit t l , i n 3 p , d i s p 2, cap 6 lilis verbis In adulto, qui 
lustificatur extra Sacramentum, magts certuni est, eum mstifican contrittone, 
tamquam forma, quam gratia habituait * 

Subiungcrc licet ct luvat, re vera Auctorcm non negare habitus, 
quahtatcs permanentes, a Dco in adultorum irstificationc infusos, cum 
ciusmodi dona, habitus diserte nuncupata, in lustis piane agnoscat ct 

41 In de tweede <.dmc Boek I hoofdstuk 2 25 
41 Denzmccr/Schonmuzer Diclimdioii 394 
** In de tweede tditie Botk I hoofdstuk 23 299 
•̂  Gabriel VjzquLZ Comimniarwnini 456 (laatste alinea vili cap VI) 
M Gabriel Vazquez (ліншамапопші ι» fi rtnìtti partí, m S Thoiiiai touius 1 19 

248 



VOTUM VAN PEREZ DE CASTRO 

concédât libro 1, cap 6, pag 79 Dumtaxat ergo reprobar corum otiuni, 
otiantcs siquidcm perfecciones, qualcs in hominibus dormientibus messe 
scimus, ineptas prorsus esse ad divina praccepta obscrvanda, recte 
ostcndit illa pag. 79.A7 Consequenter a muñere cxcrcitae actualis 
lustificationis in adulto peccatore, cos excludit, ubi actuosa in Dcum 
convcrsio pcnitus dcsidcratur, ne more infantis pocnitcns, qui peccando 
libere se avertit a Dco, sme actuah amore ex adverso ad eundem 
conversus, mancai lustificatus Hoc sane pacto discurrcrc probabilitcr 
inficiar! non possumus, cum (') cap 3, pag 45, ubi scribit Ubi lue, 
memoratur, segna ille habitué Ubi тегч qualità^ Ubi cliantcìi motu et actione 
carens? Nulla apud Apostolum, nulla apud Patres eius vestigia щ Tum quoque 
mtclligcndus est4y ipsius discursus ut probabilis lib. 1, cap 25, pag 268 
Non est ergo hic cogitanda illonmi doctrina, qui putant sine actuah voluntatis 
immutatione, sine amorum viasutudine, sine incendio et inemnento castae 
ddectioms, nescio qua arcana et inerti qualitate, quam Sacramenta infiindant, 
hommes ex attritis contritos fien ^' Cuiusquc ergo fucrit doctrina hic 
refutata, quocunque pacto a D Episcopo minus accurate concepta, uti 
probabihtatc non caret cius mducta reprobado, ita quavis censura vacare 
mihi digna vidctur 

Plura congent Auctor lib 2, cap 4, 5 et 11 contra recidivorum f Τ 
pocnitcntiam, in speciem quidcm rigidissima, rcapsc dura, mihiquc 
ardua Penuaserunt sibt (mquit pag 339 et 34(3) SS Patres illos, qui po\t 
exomologesmi et labonostm poemtentiae baptisma ad vomitimi redirent, non 
fuisse vere poenitentes, sed imdentcs ^ Atquc subindc vcram ciusmodi 
rccidivorum pocnitcntiam abnegare vidctur Attamcn improbabilitcr 
cum loqui ccnscrc non audeo, cum quia phrases SS vetcrum Patrum ad 
htcram pene usurpât, tum quia sanum ilhus propositionis et suae 
doctnnae scnsum opportune déclarât in scqucntibus Fateor, senbit pag 
343, fieri posse, ut vere conversus, et a sacerdote reconciliatus, itentin flagitia 
perpétrete2 quod potissimum intcndit S Thomas 3 ρ , q 85, art 10, ad 4, 
qui proinde recte docet, verba relata SS Patrum non in co rigore mtelligenda 
esse, ac si fieri non posset, ut qui semel fuisset vere con versus, itemm laberetur, 

11 In de tweede editie Bock I, hoofdstuk 6, 87 
** In de tweede editie Boek I, hoofdstuk 3, 42 
r' Er staat tlli<;indus Het lijkt me waarschijnlijk, dat dat een verschrijving (of misschien een 

samentrekking) is van mlclti^tndm 

*' In de tweede editie Boek I hoofdstuk 2S), 409 N В De zinsnede quam Sacmninta 

mfundam is daar niet te vinden 
' ' In de tweede editie Boek II, hoofdstuk 4, 50 N B Na ι \<)iiiofi>i>i мш staat in de tekst поц 

enmututn 
"̂ In de tweede editie Bock II, hoofdstuk 4, 51 
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atque опте crimen cotnmtsuim post susceptum poemtentiae Saaamentwn 

mdubitatum fucosae cotiversionis indicium foiet^ Cactcrum non ardidit S. 

Doctor eos inter veros poenitentes rcponendos esse, quorum vita non est nisi 

cnminuin et cotifesstomm reciprocation Igitur rccidivus non utcumquc, non 

simplicitcr, id est qui semel rclapsus est ex lib. 2, cap. 8, pag. 386, vel 

ordinane acceptus, sed ut vulgo concipitur et vocatur, habituatus, 

consuctudinanus, putatur ab Auctore irndcns potius quam poenitcns; 

huiusquc vera esse poemtcntia ab codem negatur. In hoc autem sensu 

locutum diserte B. Albertum M. pag. 346^ ab ilio fìdclitcr citata illius 
verba testimonium reddunt- Argumentum (scnbit in libro de paradiso 
animac, cap. 39) faìsae contritionis habet, qui, quauwis peccata commina 

vehementer defleat, tarnen continuo post dolorem eadem vcl alia committere non 

reformidatΆ Propius tctigit Auctoris scnsum SS. Fatrum intcrprcs 

Vinccntius Contcnsonius, Ord Praed , scriptor pius ac eruditus ^7 Ergo 

hic t. 9 suorum opcrum pag 398, fìdeliter a D. Episcopo pag. 342^ 
relatus, scqucntia dictar LicetJateantur SS Patres eos, quigratiam accepennt, 

ab ea posse exadere, criminum tarnen et соп егчюпит perpétuant vicissitiidinem 

rem esse . . quotidianam, nunquam ubi . . persuadere potuewnt, sed eos 

nuuquam poenitentiae solidum sensum Imbuisse censuenint, m quorum faitis 

nullum mutattoms vestigium apparet.^' Hace ille 

Hunc ipsum propnac doctrmac et ngidions illius propositioms 
sensum, a se ibi conceptum, persaepe repctu Auctor, moderatione 
quapiam etiam usus hb. 2, cap. 11, pag 415. 

Quod itidcm poterai ci opponi de rcprobatione amons concupisccn-
tiac, scu spei, propter scripta lib 1, cap 8, pag. 97 et 99/'" ubi ь р е т 

merecnanam rcucit etc., m quo sane proccssisse vidctur adversus Ps. 

^ Ibidim 
1 4 ¡biihm 
" In de tweede editie Bock II, hoofdstuk 4, 57 
^' Albertus Maiímii, Piiiarfuiu Лштм, чі'і lihillti·. (ti i'irtutibus, hoofdstuk 39 Di coiilriliom, 

uitg A en Àfc Borgnet, Pjrijs 189H, di XXXVII, 507 
17 Vincent Contenson О l' , 1641-1674 ngonst en tegenstjnder \лп het probabilisnie Ну 

ontkende de kirkelijke onteilbjjrheid t J ν de quaestio Lieti D T C , 111 kol 1641-1631 

^ In de tweede editie Bock II, hooldstuk 4, 52 N В In de gedrukte tekst staat t У, pag 
368 

3 4 De volledige tekst luidt 'Idem docent bS Patres, qui licet lateantur eos qui gratiam semel 
acceperint, ab ca posse excidere criminum tarnen et conversionum perpetuam vitissitudi-
nem rem esse vulgarem et quotidianam, nunquam sibi, nunquam alus persuadere 
potuerunt sed eos nunquam poenitentiae sohdum sensum habuisse sensuerunt. m 
quorum factis nullum mutationis vestigium jpparet, rati repentinas illas conversiones, 
quae punctum temporis durant statimque evanesetmt, falsas esse et fallaces, vensque 
conversionibus tniinme esse numerandas ' in ГІиоІосм intntts il coron, IV 432 

" ' In de tweede editie Boek I hoofdstuk 8, 109 en U I 
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118 Inclinavi cor meum ad facienda пыфсаиопа tua*, propter tetnbiittoneiii M 

Hace, inquam, oppositto minime Auctorcm laedit, siquidcm patcntis-

simc tuctur rccmudincm amons spci de vita acterna, quin cum, sic 

legitime acceptum, unquam reprobet Lcgitur hace doctrina lib 1, cap 

9, pag 107 et 110, ubi inter alia Di//(jifiír Deus a nobis amore casto propter 

ipswii, dum cupimus, quod ipse wí boniim ас heatitudo nostra Seque etimi ad 

castutn requiritur anwreui ut bonum sutini non intendat (aniatis), ^ed uquintur, 

ut a cumino bono non aliud quam ipsuni, aut si quid aliud capiat quam ipsunt, 

ideo capiat ut ilio perfictius et plcmu< perfruatur h2 

D u m scrmonem instituit de openbus labonosis et poenahbus, in 

pcccatorum satisfactioncm per sacerdotem pocnitcntibus imponi solms, 

duo frequentissime inculcat et illa ohm pcracta, reque ipsa cxhibita, ante 

sacramcntalcm absolutioncm, ac rursus hunc morem in praxim hoc 

tempore reduccndum ahquammultis in casibus contcndit Hoc pacto 

late discurnt lib 1, cap 12 atque 17, itcrum lib 2, toto cap 12 Iiisupcr 

cxpromit diserte cap ilio 12, pag 1 4 0 M erat sane talis satisfactio 

sacramcntaJis, et pars Sacramenti Istam postremam asscrtioncm nos 

p n m u m examinantes, compcrtum habemus, talem fuisse Scholastico-

rum scntcntiam de vetcrum canonum satisfactionibus, absolutioni 

sacramentali pracmitti sohtis Abundantcr mihi sufficere videtur umus 

pro multis tcstimonns, is est Franciscus Suarez, Jesuita, disp 38, De 

poetntentia, sect 2, η 5, scribcns Si quis poetntetttiam impleat anteqtiam 

absoluatur, ut oltm fieri solebat, et nunc interduin fit, e t c w Porro ad 

impositionem sacramentalis ciusmodi satisfactionis, eanque, uti opus est, 

ad integntatem Sacramenti legitime adimplcndam, satis putandum est, 

ent, ludicium sacramentale pocnitcntiac mccpisse Eo enim pacto 

saccrdotalcm potcstatem hgandi atquc solvcndi valet pienissime Confcs-

sanus cxerccrc, esto ad causae confessionis et rei sibi piene subiccti 

finalem sententiam absolutonam nondum accessent Quocirca contm-

gerc solct actus quosdam ludiciales a confessanis exereen post meoep-

tam semel apud ipsos confcssioncm, quam compiere, propter vana 

occurcntia impedimenta, tunc non oportet Hums generis sunt dispcnsa-

6 1 Psalm 118 112 

' In di twiidt. editie Boek I hootdstuk 9 121 Πι volkdiçi eckst luidt Diligitur autem 
proptir seipsuin quando fontcm lustimc sivi sumnniii lustituiii dilniiimis nihil aliud ab 
ipsa cupiiiitis quam ut ipsa sit bonum ас biatitiido nostra Ncqui unni ad castuni 
n q u i n t u r aniorem ut bonum siium non intindat bed rcqiuntur ut a suitimo bono 
alterna lustitn non aliud quam ipsam aut si quid aliud ciipiat quam ірмш idio cupiat ut 
illa pirtectiub et plinius perfruatur 

6 1 In di t w i i d i editie Hoik I hoofstuk 12, Kil 
ы FranciscusSiiarizSJ Орет Omina иле, Гаг Ucrtoii Parijs 1 Кб 1 dl XXII 7Н9ііі7У1 
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tioncs, commutationcs etc tempore pracscrtim lubilaei Quid mora-

m u r ' Consuctudo iam ΓεΓηιε''1 obtmuit, ut poenitcntia vel satisfactie 

ante absolutioncm imponatur, idquc consultius vidcn doeet cum 

communi Doctorum scntcntia Suarcz, illa disp 38, sect 3, fine "' 

Quidni valcbit tunc pocnitcns, si aliud praetcrea quiequam non obsit, 

ciusdcm satisfactionis partes implcrc' 

f 7 Utrum vero de necessitate medn, aut pracccpti divini, vel ecclesias

tici, pracmittcnda sit absolutioni satisfactio vel poenitcntia sacramcntalis' 

Nusquam huius, pndem damnati, errons, ncquidcm levissimum vesti

gium in toto ilio opere offendi, sed пес ab ullo rcpcriri posse confidenter 

attestor Porro ex adverso scnsissc D Episcopum, hace ipsius literaha 

verba diserte ostcndunt, lib 2, cap 8, pag 386 lamehmec sacraepatinai, 

tiec traditio doceant opera satisfactionis absotutiotiem a crniwnbiis semper 

praecederc debere, mimo ex tradttione comtet, varus in casibm sacerdotes, чие 

intervallo aliauus morae, remissionem criminum confessioni mbttiiixhsc, aita

meli nihil certtus quam non alios a saardotibus alnolutione douatido\ e\<e, 

praiter eos, quos prudentia, us diçna, qui Dei indicium ixeicuit, 

tudtcaverint potius ex eafmetum vitae quam mortis esse pcrceptuws ''7 

Contcndit sane lib 2, cap 12, satisfactioncs pocnitcntialcs, a 
confcssanis imponi sólitas, fuisse ante sacramcntalcm absolutioncm 
pcractas, ex tcstimonns SS Patrum diserte id attcstantium Cactcrum 
absolute pro toto genere pocnitentium et pocnitentiarum non loquitur, 
cum pag 428 senbat bx his omnibus licet conficere, satisfactiones et opera 

poeuiteutiae m prisca Ecclesia absolutionem plerumque praecessisse '* Post-
quam vero ex Ioannc Morino''9 talcm fuisse priscam Ecclesiae morem, 
rctulit, et alias pondcrationcs adhibuissct, concludit pag 434 Manet trço 

invictum, νoluissepriscos Patres, utpoaiitcntiae et satisfactionis opera absolutio-

nem sacramentalem praeccdeient ut ad earn fructuose pempiendam lapsi 

adaptarentur et ut sacerdotes ex illis dt(>no<cerent, quosnam Deiis per 

compunctionem internis visitasset et vwifìcasset, ipsique tanquam divinae 

^ 13ij Suartz Opera Onnnci XXII 791 stait поц Consuctudo vero Jim tcrc obtuunt 

" Smrcz О/кга Оиішл XXII 791 
" In de tsvcidi Lditic Bock II hoofdstuk 11) 1% 
"" In de twcidi. tditiL Боек П. hoofdstuk 14 1H4 
" J e a n Morm geboren 1S9I te lilois vin huis uit cakiimt studeerde o ι te Leiden 

Omstreeks 1617 çmg hij over naar de katholieke Kerk en tnd hij in bi| de oratorianen 
Door Urbanus VIII werd hij naar Rome цегоереп om er zijn mcdcwcrkinu te \erlenen 
aan de 1іегеіііціпц5-цс5ргеккеп met de Gricks-schismalickcn Hij beoefende de bijbelkri
tiek en sehreef onder meer het voor Neercisscl belangrijke werk С oinmiiitiiriti* In lonatidi 
di cipluw in iiilminiitrtitioiii Чіиганііип річіииіипи (K»51) Hij stiert m l(SS9te Parijs Ü7C 
IX kol 2486-248У Hurler \oimiiclaior III kol 1153-11SH 
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voluntatis interpretes abschere possent 7{> Quod igitur invictum manere vult, 
prius exposuerat ас ostendcrat, nimirum pocnitcntias, secundum caño
nes sohtas imponi, absolutioni sacramentali, non cacrcmoniali, pro 
ingressu ecclesiae etc , pracmissas ohm fuisse, et rursus plerunquc, id est 
erga quamplurcs pocnitentes, sic observatum fuisse, ut statim non 
absolvcrcntur 

Non debemus propterca pcnodum quandam ciusdcm doctnnae 
practenrc Libro igitur 2, cap 10, pag 405 dicit Qui islam sibi facultatem 
arrogent, cum doqma sit cathohcum, non priu* pronunaandam esse absolutwms 
sententiam, quam accusatio, oratio ас poenitentia earn praecessermP71 Hoc 
tarnen in loco partícula poeiiitentia non sumitur a D Episcopo in 
significationc vulgan, pro satisfactione scilicet, scu poenah opere, a 
confessano imponi sohtis, sed tantummodo philosophice ac theologicc 
pro dctestationc, abominationc, odio et dolore peccati, unico verbo, pro 
actu interno virtutis pocnitentiac, quern tanquam partem essentialem 
Sacramenti rcconahationis tcnctur indispcnsabihtcr elicere pocnitcns 
Exploratum id cnt legenti illum par 5 

Quem rigidum adco confessanorum censorem, reorumque pocni-
tcntium ludiccm sevenssimum habuimus hucusque, mitcm, plus forsan 
acquo, dircctorem piorum fidchum cundem tandem expenmur71 

Postquam emm verum dolorem ас odium peccatorum vcniahum 
indispcnsabihtcr pro illorum remissione sacramentali pnus exegit, 
subiungit lib 1, cap 20, initio, non peccare mortalitcr cos, qui sine tali 
odio ас dctcstatione sua vcniaha confucntur ct saccrdotalem absolutio-
ncm accipiunt, quantumvis peccata cadem sibi non remittantur ncque 
absolutio efFcctum suum pnncipalem sortiatur, immo - quod plus est -
careat tunc pocnitentiac Sacramcntum cfFcctu suo, ad quem praccipuc 
institutum est 7 3 Asscrtio protccto laxa multum, parum vcl nihil mihi 
probabibs quippc Sacramcntum scienter conficerc, aut rccipcrc, sine 
matcna próxima unicc necessaria, luxta (') ipsius quoque conficicntis, 
aut rcapientis opinioncm, quo pacto dolorem, odium verum, aut 
dctcstationem peccati, etiam vcnulis, tantummodo revelan, subiccti 
clavibus, in Sacramento pocnitentiac intervenire docent omncs in 
universum Doctores cathohci, doeet indem Auctor nostcr ilio eodem 
capite tam aperte quidem Sacramcntum nullum redderc, ncc effectum 

70 In de tweede editi!. Boek II hoofdstuk 14 190 ν 
7 1 In de tweede iditie Bock II hoofdstuk 12 1i8 
7 1 Voor het laatste içcdeelte van deze ¿in geeft Perez de Castro een alternatief mms plus 

forsan acquo director piorum fiddium idem tandem compare t 
71 In de eerste editie 219 ν In de tweede editie Boek I hoofdstuk 22 293 ν 
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eius primarium dumtaxat impedire, sed insuper valorem esseque 
eiusdem totale funditus amoliri. Hoc sane facinus perpetrare, nescio quo 
pacto a crimine lethalis sacnlegii valeat excusan. Excusatum tarnen 
velim D. Episcopum ex duplici principahter (?) capite. Quia nimirum 
aliquali confitentis ignorantia tegit factum: innocentes animae, inquit pag. 
220, tune quoque adhaerescere soient peccatis quotidianis, quando ah tllecebrosis 
Ulis uinculis expeditae sibi esse videntur.7* Et rursus pag. 221: A solis 
venialibus delictis, quorum nescit, an amorem exduserit, cuperet Ule absolví.7'' 
Hinc statim subministrat aliud excusationis caput, apertius propositum 
pag. 219: Est praesertim senno, ait, de adeunte Sacramentum, non desiderio 
prophanandi, sed studio sese in actibus religionis exercendi, sed spe sacerdotatem 
grattam obtinendi™ 

Demum nullius theologicae censurae condigna videtur hace doctrina, 
cum consimilis aha, eiusdem prorsus in omnibus materiae et conditionis, 
patronum habet gravem ac perdoctum auctorem, Philippum nempe 
Fabrum Ord. Min. Convent.,77 disp. 14, de poenitentia, cap. 3, n. 51,78 

quem, ctsi contra omnes theologos sensisse scribat loanncs Card, de 
Lugo, disp. item 14, de poenitentia, sect. 8, par. 2,79 subindeque 
impugnet; nulla censura eius sententiam inurit. Sed ñeque censurare 
voluit opinionem ipsam D. Episcopi, pro qua retulit ibidem reccntiorcm 
quendam theologum. Lcgendus insuper Diana, 3 p., tract. 4, resol. %.HÜ 

4 In de tweede editie' 294 
73 In de tweede editie 295 
76 In de tweede editie· Boek I, hoofdstuk 22, 293 De volledige tekst luidr 'Quid ergo causae 

ent, ut crmiinibus carens et Deum super omnia diligens crimen suscipiat, et aniorem Dei 
amittat, si peccata veniaha confiteatur, a quorum amore necdum expeditus est, praesertim 
si illud sacramentum adeat non desiderio profanandi, sed studio sese in actibus religioms 
exercendi, et spe saccrdotalcm obtinendi absolutionem 

77 Phihppus Faber O F M Conv , of Fabn, geboren 1564 te Faenza, belangrijk scotist. Hij 
stierf te Padua in 1630 Hurler, Nomenclátor, III, kol 643 ν 

Phil Faber, Disputationes theologicae complectentes materiam de poenitentia, de peccato, de 

purgatorio, de sußragus, de indulgentiis (1623) 
79 Joannes de Lugo S J , Opera Omnia, Venetië 1751, VI, 147 ν. 
8 0 Antoninus Diana, Resolutiones morales, Venetië 1636, III, 9() Antoninus Diana O. Thcat is 

geboren te Palermo in 1585 en gestorven te Rome in 1663 Ну was moraal-theoloog De 
laxistische tendens, die uit zíjn Resotutiones Morales blijkt, werd door Pascal scherp 
gehekeld (Lettres Provinciales) LIK, III, kol. 342, Hurtcr, Nomenclátor, HI, kol. 1191-
1193 
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Hactenus opens de amore poenttente, typis editi, processit examen Fuit 
practerea mihi commissum revidcndum cap XXVI manusenptum, ut 
open cidem inscratur.81 Quod cum legcnm, tutius arbitror ut suppnma-
tur, nec unquam lucem aspiciat, tuendae pacis ergo Romae 20 Augusti 
1685. Retuh die 19 Sept. 

(Archief van de Paters Karmelieten te Rome - Collegio Intemazionale 
S. Alberto, Via Sforza Pallavicini 10 - onder η. II Pers. 10, fol 5'-7) 

8 1 Het langadcmigc opschrift (inhoudsopgave) van hoofdstuk 26 (Bock I) luidt 1 Gratianus 

probat, contritione ante absolutioncm sacerdotalcm peccata delen 2 Magister scntcntia-

rum contntiom cum voto confessionis justificationem et peccatorum remissionem 

attribuir 3 Guilielmus Antissiodorcnsis docet, Deum infundendo contntionem dimittere 

culpatn et poenam aeternam, et sacerdotem vi clavium minuere poenas temporales Huic 

sententiae subscribir Albertus Magnus 4 Alensis ait, oportere, ut reus per contntionem, 

qua dimittitur culpa et reams, sit Deo reconcihatus, antcquam a sacerdote sit solvendus 5 

Eidcm doctrmae consentiunt sancti Bonaventura, Raymundus et Thomas 6 Mens sancti 

Thomae clanus apentur 7 bx Baconio pacet, ejus sacculi Magistros cum praecitatis 

Doctonbus credidisse, quod contntio ante absolutionem et culpain et pocnam aeternam 

dimitteret 

In de tweede editie is dit hoofdstuk genummerd 31, en daar wordt nog als achtste 

nummer toegevoegd 8 Haec doctrina de necessitate et efficacia contrmoms non tolht 

studium frequentandae confessionis et percipicndae absolutioms 
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APPfcNDIX V 

O V E R Z I C H T VAN DE B R O N N E N EN DE 
L I T E R A T U U R DIE N E E R C A S S E L IN ZIJN 
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Bellarminus S J 
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Carolus Borromeus 
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BRONNEN EN LITERATUUR DOOR NEERCASSEL GEBRUIKT 

AUTEURS 

Transport 33 
(citaten) 

Dionysius de Karthuizcr 
Joanneb Etk 
Eligius 
Guhelmus Estius 
Euchenus van Lyon 
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Claude Fleury 
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Franciscus van Sales 
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BRONNEN EN LITERATUUR DOOR NEERCASSEL GEBRUIKT 

AUTEURS 

Transport 68 

Joannes de Lugo S J 
Christianus Lupus 
Joannes Macherentinus S J 
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Petrus Cantor 
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Philo Carpasius 
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Julius Caesar Recupito S J 
Richard van Sint Victor 
Bemardinus Rosignol S J 
Alphonsus Salmerón S J 
Salvianus 
JoannesDunsScotusO F M 
Socrates Scholasticus 

103 

S 

G 
'ñ 
с 
ra 

< 
567 

(567) 

1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

626 
(626) 

K
er

kv
ad

er
s 

en
 

vr
o

cg
-k

er
ke

h
jk

e 
sc

h
ri

jv
er

s 

29 
(473) 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

37 
(489) 

с 
S 
3 
о 

-α 
-а 

2 

15 
(41) 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

23 
(52) 

3 u о 
ЧС 

12 
(25) 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 
(35) 

3 

12 
(28) 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

23 
(50) 

¡υ 

E 
g1 

α 

32 

59 

я 
О 

33 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

40 

•η 
η 

ο 
(4 

a. 

20 

20 

a 
с ν -а 
u 

-ë 
S 
te 

J* 

S 

1 

1 

1 
1 

1 

10 

258 



BRONNEN EN LITERATUUR DOOR NEERCASSEL GEBRUIKT 
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T I J D T A F E L 

1545 - 15 maart, openingszitting van het Concilie van Trente 

1559 - Pius IV richt bij bulle van 12 mei een nieuwe hierarchic in 

de Noordelijke Nederlanden op Het bestaande bisdom 

Utrecht (tot dan toe suffragaan van het aartsbisdom 

Keulen) wordt aartsbisdom, en Haarlem, Middelburg, 

Deventer, Leeuwarden en Groningen worden als nieuwe 

bisdommen opgericht 

1563 - 4 december, slotzitting van het Concilie van Trente 

1567 - Pius V veroordeelt met de bulle Ex omnibus afflicUonibus 

van 1 oktober 79 stellingen van Michael Baius 

1582 - Carolus Borromcus vaardigt zijn Instructwnes uit 

- Invoering van de Gregoriaanse kalender 

1583 - De in ballingschap levende kapittelvicaris van het aarts

bisdom Utrecht benoemt op 1 mei Sasbout Vosmeer tot 

zijn plaatsvervanger 

1584 - De pauselijke nuntius te Keulen geeft namens de paus aan 

Vosmeer uitgebreide volmachten voor het bestuur van het 

aartsbisdom 

1590 — De nuntius noemt Vosmeer 'Vicanus Apostohcus van 

Utrecht' 

1592 - De rechtsmacht van de Vicanus Apostohcus van Utrecht 

wordt over alle Noord-Nederlandse bisdommen uitge

strekt 

1597 - Paus Clemens Ш richt de Congregano de лил 1/115 op 

1622 - Gregorius XV richt de Congregatto de propaganda fide op. 

1626 - Vermoedelijk geboortejaar van Johannes van Neercasscl 

1638 - Cornelius Janscnius, bisschop van leper, sterft aan de 

pest 

1640 - De Augustmus van Cornelius Janscnius verschijnt 

1641 — O p 1 augustus wordt de Augustmus door een decreet van 

de Inquisitie veroordeeld 

1642 - De Augustinus van Janscnius wordt op 6 maart bij de 

bulle In eminenti door Urbanus Ш veroordeeld 

1645 - O p 28 september wordt Neercasscl in het huis van de 

Rue Saint-Honorc te Parijs ingekleed in het Oratonum van 

Pierre de Betulle 

1648 - Vrede van Munster 

1649 - O p 1 juli legt Nicolas Cornet, syndicus van de Sorbonne 

te Parijs, aan de Sorbonne vijf stellingen ter veroordeling 

voor om daarmee de Augustinus van Janscnius te treffen 
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1650 

1651 

1652 

1653 

1656 

1656-1657 

1662 

1663 

1665-1666 

1670 

1672 

1673 

1674 

1675-1679 

1675 

- Nccrcasscl wordt aangesteld tot docent in de filosofie aan 

het Oratorium te Panjs 

- Jean Morin publiceert Commentai ms hutortcns de disciplina 

in adnnmstratione sacramenti poemtaitiae 

- Nccrcasscl ontvangt de priesterwijding en wordt aange

steld tot professor in de theologie aan het seminarie te 

Mechclen. 

- O p 31 mei veroordeelt Innoccntius X met de constitutie 

Cum occasione de vijf stellingen 

- De apostolisch vicans Jacobus de la Torre roept Nccrcas

scl naar de Hollandse Missie. 

- Met de constitutie Ad Sanctam verklaart Alexander VII op 

16 oktober, dat de vijf stellingen aan de Augustinus ontleend 

zijn en in de zin, door Jansemus bedoeld, veroordeeld zijn. 

- Pascal publiceert Les Provinciales, gericht tegen de laxe 

moraal. 

- Nccrcasscl wordt benoemd tot coadjutor van de aposto

lisch vicans Boudcwijn Cats en tot bisschop gewijd met de 

titel bisschop van Castone i.p i. 

- Dood van Boudcwijn Cats Nccrcasscl volgt hem op als 

Vicanus Apostohcus van de Hollandse Missie. 

- Onder het pontificaat van Alexander VII veroordeelt het 

H Officie, bij de decreten van 24 september 1665 en 18 

maart 1666, 45 stellingen van de laxe moraal 

- Nccrcasscl publiceert Bevesttgtngh in 't geloof en troost in 

vervolgtngh. 

- Reis van Nccrcasscl naar Rome. 

- Frankrijk bezet een groot deel van de Republiek. 

- O p 10 juli wordt de Dom van Utrecht weder in gebruik 

genomen voor de katholieke eredienst 

- In november trekken de Fransen zich terug uit de 

Republiek. 

- Nccrcasscl wijkt uit naar Antwerpen. 

- In december gaat Nccrcasscl weer terug naar de Noorde

lijke Nederlanden. 

- G Huygens publiceert Methodus remittendi et retmendi 

peccata 

- Verblijf van Neercasscl te Huisscn (Ovcr-Bctuwc). 

- Nccrcasscl publiceert Tractatus de Sanctorum etpraecipue В 

Manae Virgmts cultu. 
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TIJDTAFEL 

1676 - Op 21 september volgt Innocentius XI paus Clemens X 
op. 

1677 — Neercasscl publiceert Tmctatus de lectione Scripturarum en 
Dissertalo de interprete Scripturarum. 

1678 - Vrede van Nijmegen. Tijdens de vredes-onderhandelin-
gen had Neercasscl Luigi Bevilacqua, de pauselijk gevol
machtigde, ontmoet en diens secretaris Lorenzo Casoni. 

1679 - Onder het pontificaat van Innocentius XI veroordeelt het 
H. Officie, bij decreet van 2 maart, 65 stellingen van de laxe 
moraal. 
- Op 8 april geeft Neercasscl naar aanleiding daarvan een 
Mandement uit. 
- Antoine Amauld wijkt uit naar de Spaanse Nederlanden. 

1680 - Antoine Amauld verblijft voor korte tijd (20 juni - eind 
juli) in de Hollandse Zending. 

1680-1682 - Op 31 oktober 1680 arriveert Amauld voor de tweede 
maal in de Noordelijke Nederlanden, en wel in Utrecht, 
waar hij tot juni 1681 verblijft. Daarna vestigt hij zich tot 
oktober 1682 in het Begijnhof te Delft. 

1682 - Eerste aanwijzing in de correspondentie van Neercasscl 
(brief van 20 februari aan Franciscus van Viancn), dat hij 
met de Amor Poenitens bezig is. 
- De Assemblée du Clergé de Frame keurt op 19 maart de IV 
Articles (Gallicanisme) goed. 
- In oktober keert Arnauld weer naar de Spaanse Neder
landen terug. 
- Vanaf oktober tot december moeizame onderhandelin
gen van Ruth d'Ans met enige professoren van Leuven ter 
verkrijging van een goedkeuring van de Amor Poenitens. 

1683 - In maart verschijnt de eerste editie van de Amor Poenitens. 
- Op 21 december verschijnt te Mainz een requisitoir van 
de hand van Joannes Peresius tegen de Amor Poenitens, 
getiteld: In Librum cui titulus Amor Poenitens . . . animadversi-
onum Decas prima. 

1684 - In januari begint Neercasscl aan de voorbereidingen voor 
een tweede druk van de Amor Poenitens. 

1685 - In februari wijkt Pasquicr Qucsncl uit naar de Zuidelijke 
Nederlanden en voegt zich bij Antoine Amauld in Brussel. 
- Op 18 oktober wordt het Edict van Nantes opgeheven. 
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TIJDTAFEL 

Veel Franse calvinisten wijken uit naar de Noordelijke 

Nederlanden 

- In december verschijnt de tweede editie van de Amor 

Poemtens 

- Cornelius Hazart S J doet onder de schuilnaam Antonius 

Suivius een boekje verschijnen, getiteld Het schadig lesen der 

H Schrifture voor alle wereldlijke en ongeleerde persoenen 

- Neercassel weerlegt het geschrift van Hazart met zijn 

verhandeling Gods woord verdedigd, ofte bemerkingen over 

zeeker boexken, uitgegaen op de naem van Antonius Suivius 

onder dezen tytel Het schaedtg lezen der H Schnfture 

1686 - Paus Innocentius XI weigert in de maand maart een 

veroordeling van de Amor Poemtens te bekrachtigen 

- O p 6 juni overlijdt Neercassel te Zwolle tijdens een 

zware visitatie-reis 

- De apostolisch vicans wordt op 12 juni begraven in het 

klooster der vrouwelijke reguhere tertiarissen aan het beekje 

de Glaan, ter hoogte van Glancrbrug, tussen Enschede en 

Gronau 

- O p 18 juni opteren het Kapittel van Haarlem en het 

Vicariaat van Utrecht eenstemmig Hugo Franascus van 

Heussen als opvolger van Neercassel 

1688 - O p 9 oktober wordt Petrus Codde tot opvolger van 

Neercassel aangesteld, met de titel aartsbisschop van 

Sebaste ι ρ ι 

1689 - O p 11 augustus sterft paus Innocentius XI 

- O p 6 oktober wordt kardinaal Pietro Ottoboni tot paus 

gekozen Hij neemt de naam Alexander VIII aan 

1690 - Bij decreet van 20 juni wordt de Amor Poemtens dooi het 

Η Officie gesuspendeerd 'doncc corngatur' 

- Bij decreet van 7 december worden onder het pontificaat 

van Alexander VIII, 31 ngonstische stellingen door het Η 

Offiae veroordeeld 

1697 - In het Breve Memoriale, een soort zwartboek tegen 

Codde, verwijt men deze apostolisch vicaris het decreet van 

het Η Officie, waardoor de Amor Poemtens werd gesuspen

deerd 'donec corngatur', met bekend gemaakt te hebben 

1702 - O p 7 mei wordt Codde in zijn functie geschorst 

1704 — O p 3 apnl wordt Codde als apostolisch vicans afgezet 

Theodorus de Cock wordt provicans 
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TIJDTAFEL 

1723 - O p 27 april kiest het Vicariaat van Utrecht op eigen 

gezag Cornells Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht 

1727 - O p 21 januari overlijdt te Arnhem Johannes Bijlcvelt, de 

laatste apostolisch vicaris van de Hollandse Missie Daarna 

wordt de Missie bestuurd door de nuntii с q intcmuntn 

van Brussel en 's-Gravcnhagc 

1741 - In Utrecht verschijnt een Franse vertaling van de Amor 

Pocmtens van de hand van Pierre Guilbert 

1853 - Herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland 

Utcecht wordt aartsbisdom met de suffragaan-bisdommen 
Haarlem, Breda, 's-Hcrtogenbosch en Roermond 
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REGISTER 

In dit register zijn opgenomen de namen van personen, plaatsen en zaken die in de 
tekst ter sprake komen, met uitzondering van wat in het notenapparaat 
voorkomt. 
De cijfers verwijzen naar de bladzijden. De vet gedrukte cijfers geven de 
bladzijden weer die nadere bijzonderheden over het betreffende onderwerp 
bieden. 

ABBINK (G A.M.): 210 
ABELARDUS (Petrus): 51. 
Abdij van de Heilige Verlosser te Ant

werpen: 79. 
Abdij Samt-Dcnis- 95. 
Abdij Sint Michicl te Antwerpen: 173. 
Absolutie (sacramentele): 19, 23, 32, 

36, 51-53, 62, 69-77, 87, 106, 109, 
111, 127, 133, 151, 165, 193, 208, 
234, 237; 
eenmalige absolutie in de oude 
Kerk: 91, 116. 

Académie Française. 128. 
Acquoy (gem. Beesd). 4. 
ADAM 240. 
Admomtio ad Lectorem, in de tweede 

editie van de Amor Poemtens 185, 
237. 

De adoratwiie in spiritu et ventate, onuit
gegeven verhandeling van Nccr-
casscl· 85. 

Ad Sanctam, Constitutie van Alexander 
Vil· 16, 29, 48, 261. 

Acquiprobabihsme: 50. 
AERTS (Norbertus) S J : 206. 
Aix-cn-Provcnce (Bouches-du Rhô

ne): 67, 137, 144, 158, 161. 
Ajofrin (Spanje): 179. 
H. ALBERTUS MAGNUS: 41, 213, 

234, 250, 255, 256. 
ALBERTUS PIGHIUS: 256. 
Albi (Tarn). 67. 
ALBIZZI (Francesco): 47. 
ALEXANDER VII, paus: 16, 29, 48, 

51, 54, 86, 161, 164, 193, 245, 247, 
261. 

ALEXANDER Vili, paus: 8, 24, 37, 
50, 153, 177, 204, 207, 263. 

ALEXANDER VAN HALES: 41, 
234, 241, 255. 

ALTIERI (Paoluzzo), kardinaal· 9, 12, 
22, 30, 35, 65, 120, 145, 153, 154, 
159, 161, 163, 179, 183, 190, 196, 
204 

H AMBROSIUS. 91, 109, 212, 256. 
AMICO (Francesco) S.J.: 50 
Amor Poemtens passim. 

Ontleningen uit eigen geschriften 
van Ncercasscl: 85. 
Uitbreiding in de tweede editie: 
145, 147-148. 
De Spaanse Inquisitie veroordeelt 
de Amor Poemtens met: 161. 
Hoofddoel van de Amor Poenitens is 
van pastorale aard: 216. 
Handleiding voor pastorale pre
ken· 218 
Op 20 juni 1690 gesuspendeerd 
'donec corngatur': 204 

Amstclland. 12. 
Amsterdam (Noord-Holland): 63, 68, 

89, 125, 126, 170, 189, 203, 211. 
Anatomia totms augustissunae doctnnae 

S. Augusttnt van Mathias Hauzeur: 
215. 

Angers (Mame-ct-Loire): 178, 184. 
Les années d'exil d'Antoine Arnauld 

(U79-Í694) van E. Jacques: 210. 
ANNE D'AUTRICHE: 4. 
H. ANSELMUS. 212, 256. 
Anti-jansenisten: 71, 72. 
ANTIOCHUS: 226. 
Antwerpen- 11, 42, 54, 57, 62, 79, 92, 

125, 173, 261. 
Apologia: 23, 36, 113, 179, 180, 187, 

188. 
Apologie pour les Catholiques van 

A! Arnauld: 89. 
Apostelen: 109 
Appendices van de Amor Poemtens· 19, 

32, 102, 117, 236, 237. 

265 



REGISTER 

AQUAVIVA (Claudius) S J 43 
Arabische vertaling van de bijbel 157 
Aracoeli, mmdcrbroedersklooster in 

Rome 73 
Archivio di Propaganda Fide XII 
Archivio Segreto Vaticano XII 
Archivio di Stato te Massa Carrara 

XII 
ARNAULD (Henri) 178, 184 
ARNAULD (Antoine) passim, 61 

Wijkt uit naar de Zuidelijke Neder
landen 81 

Wordt door Neercassel ontvangen 
in de Noordelijke Nederlanden 
82-83 
Stelt de Praefatw van de Amor Poe-
mtens op en is Neercassels voor
naamste adviseur bij de redactie 
van het werk 94-99 
Was van mening dat er in een 
tweede editie mets veranderd be
hoefde te worden 141 

Arnhem 264 

ARNOLDI (Joannes) 238 
Arpajon, zie Châtres 
Arras, zie Atrecht 
IV Articles du Clergé de France 8, 

158, 159, 175, 184, 262 
Assemblee du Cierge de France (1682) 

8, 184, 262 
Assendelft (Noord-Holland) 219 
Athéisme 68 
Atrecht 53, 168, 184 
Attntio 27, 40, 52, 53, 58, 156, 222, 

246 
AUBESPINE (Gabriel) 108 
AUGER (Edmond) S J 256 
Augustmianen 43 
Augustijnen 121, 141 
H AUGUSTINUS 15-28, 38-45, 57, 

63, 71, 75, 83, 91, 116, 162, 186, 
207, 212, 213, 231-247, 256 

Augustinus van Cornelius Janscnius 5, 
9, 28, 29, 47, 54, 260, 261 

Aurillac (Cantal) 242 
Avignon (Vaucluse) 144 
Αχ, bij Foix (Aricge) 146 
AZOR (Joannes) S J 182 

AZZOLINI (Dccio), kardinaal 17, 30, 
65, 120, 145, 153, 174, 186, 188, 
190, 191, 200 

BACKX (Rombout) 173 
B A C O (Joannes) O Carm 256 
BADEN, zie B L O C K H O V E N (Th ) 
Baianismc 156, 167 

BAIUS (Jacobus) 256 
BAIUS (Michael) 21, 22, 34, 35, 42, 

156, 161, 165, 240, 247, 260 
ВАМ (Floris) 150 
Bañesiancn 15 
BAÑEZ (Dominicus) O Ρ 28, 42,43 
BARBERINI (Francesco), kardinaal 

68, 71, 72 
B A R T H O L O M E U S A MARTYRI

BUS 256 
B A R T H O L O M E U S DE MEDINA 

Ο Ρ 50 
Η BASILIUS 212, 239, 256 
BASSERY (François) O S A 21, 34 

Kant zich tegen de Amor Poemlens 
141. 

Bastille 123 
Batavia Sacra van H F van Heussen 

136, 209 
BEAUFORT (Didymus)O F M 147 
Beauvais (Oise) 83, 178 
H BEDA VENERABILIS 256 
BEETS (Hendrik van der) S J 125, 

133 
Begijnhof te Delft 83, 262 
Belijdenis in de Biecht 16, 29, 51, 52, 

62 
H BELLARMINUS (Robertus) S J 

43, 213, 256 
Bergen (Henegouwen) 81 
BERGHES (Alfons de) 122, 158, 203 
H BERNARDUS 53, 165, 212, 256 
Berouw 16, 29, 51, 52, 53, 62, 70, 223 
BERULLE (Pierre de), kardinaal 27, 

39, 57 ,61 , 221, 260 
Betuwe 196 
Bevestiçmgh m 't geloof en troost m 

vervolgingh van Neercassel 261 
BEVILACQUA (Luigi) 8, 65, 85, 

262 
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Biblioteca Apostolica Vaticana te Ro
me· XII 

Biblioteca Fabromana te Pistoja- XII 
Biblioteca Vittorio Emmanuele te Ro

me: XII. 
Bibhothcca Casanatensis te Rome: 

120. 
Biblwtheca Sanctorum Patriim van Mar-

guarin de la Bignè 215. 
Bibliotheek van de Katholieke Univer

siteit te Nijmegen· XII. 
Biecht (sacrament der - )• passim. 

Veelvuldige Biecht: 236. 
Biechtpraktijk: 9, 17, 20-21, 30, 33-34, 

52-56, 59, 61, 64, 71-79, 83, 87, 
216. 

Biechtvader: 52, 55, 70, 77. 
BIGNÈ (Marguarin de la): 26, 38, 215. 
Bijdragen voor de geschiedenis van de 

Rooms-Kathoheke Kerk m Nederland 
van С Decider: 209. 

BIJLEVELT (Johannes): 264. 
Bleijendaal te Soest: 89. 
B L O C K H O V E N (Alard van): 197. 
B L O C K H O V E N (Theodorus van): 

17, 30, 58, 64, 65-66, 74, 75, 102, 
115, 116, 148, 172, 184, 215, 222, 
238. 

Blois (Loir-et-Cher): 57, 252. 
Boete 53, bocte-disciphne: 57; boete

praktijk: 217. 
Boetvaardigheid: 70 
Bogarden· 80. 
BOILEAU (Jacques): 137, 184. 
BOILEAU (Nicolas - Despreaux): 

137. 
BOIS (Nicolas du)· 71, 72, 121. 
Bologna (Italië)· 166. 
BONA (Joannes) O Cist., kardinaal: 

8, 168, 256. Schreef Manuductio ad 
caelum 

H. B O N A V E N T U R A O F M . , kar
dinaal: 41, 213, 234, 241, 242, 255, 
256. 

BONIS (Emericus de) S.J. 256. 
B O O N E N (Jacob) 51, 54, 58, 216. 

H. BORROMEUS (Carolus), kardi
naal: 16-17, 26, 29-30, 39, 53, 54, 
58, 59, 74-80, 109, 134, 145, 147, 
154, 184, 188, 213, 216, 236, 238, 
256, 260. 

B O R R O M E U S (Fredencus), oom-
zegger van Carolus Borromeus: 
148, 256. 

BOSCO (Joannes) O.F M.: 256. 
BOSSCHE (Petrus van den)· 77 
BOSSUET (Jacques Bénigne): 4, 20, 

33, 69, 123, 128, 130. Oordeel van 
Bossuet over de Amor Poemtens 
131-134, 136, 138, 161. 

BOUILLON (kardinaal de - ) Zie: 
T O U R D'AUVERGNE. 

BRADWARDINUS (Thomas)· 256. 
BRANCATI DI LAUREA (Lorenzo) 

O M.F. Conv., kardinaal: 166. 
Brandenburg (Oost-Duitsland): 59. 
Brecht (België)· 42. 
Breda (Noord-Brabant): 79, 264 
Breda (bisdom): 264 
B R E M O N D (Henn): 207. 
Breve Memoriale 263. 
Brevier, vertaling in het Chaldeeuws: 

157. 
Brevts Expositie. 22, 23, 35, 36, 166, 

179, 187 
BRIENEN (Abraham van): 12, 119, 

178, 203, 215. 
BRIER (Joannes) S J.: 125, 133. 
Bngnoles (Var): 144. 
Broederschappen (geestelijke): 70. 
Broederschap van de Rozenkrans: 70. 
Brouwersgracht te Amsterdam: 89, 

211 
Brugge (België): 54, 55. 
Brussel (België) XII, 8, 23, 36, 54, 55, 

57, 58, 61, 63, 72, 81, 82, 95, 98, 99, 
124, 127, 141, 146, 147, 151, 176, 
177, 184, 203, 262, 264. 

BUONVICINI (Andrea)· 17, 30, 80, 
119, 127, 139, 142, 143, 149, 183, 
196, 200, 205. 

BURGH (Franciscus) O.F.M.· 24, 37, 
201. 
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Caen (Calvados) 63 
H CAEbARIUS VAN ARLES 212, 

256 
Calvinisme 43 
Calvinistuí 7, 57, 263 
CAMUS (Etienne Le) 53, 123, 158, 

162, 178 
CANISIUS (Petrus) 232, 258 
C A N T (Pierre) S J 55, 73 
C A N T O R (Petrus) 258 
CAPIZUCCHI (Raimondo) Ο Ρ , 

kardinaal 20-23, 33-36, 120 Du 
Vaucel vreesde Capizucchi als te
genstander van de Amor Poemtetis 
142, 186, 187, 190-193, 234 

Capucijnen 52 
CARAMUEL (Johannes) О Cist 51 
CARPEGNA (Gasp ), kardinaal 184, 

187, 189, 190 
Carpentras (Vaucluse) 144 
CARREYRE (J ) 25, 37, 208 
CASANATE (Girolamo), kardinaal 

17 21, 24 30 34, 37, 65, 120, 130, 
142-149, 153, 158, 164, 174, 180-
190, 195, 198, 200, 204, 205 

CASONI (Lorenzo), passim 8 
Castone (Macedonie) 
CASTRO (Alfonsus de) O F M 147, 

213, 256 
Casuistcn 70 
Casuïstiek 49, 83 
Catechismussen (Duitse - uit het begin 

van de Reformatie-tijd) 147, 213 
CATS (Doudcwijn) 4, 261 
CATS (Jacobus) 12, 102, 119, 122, 

153, 172 
CAULET (François de), bisschop van 

Ramiers 146 
CEYSSENS (Lucianus) O F M XII 
Cesena (Italie) 47 
CHAISE (François de La) 71 
Chartres (Eure-et-Loir) 81 
Châtres, tegenwoordig Arpajoii (dio

cees Versailles) 168 
C H A U M O N T , postmeester te Brus

sel 188 
Cherbourg (Manche) 123 

CHARLAS (Antoine), auteur van De 
libirtatibus Eaiesiae Galiicanae 
(1684) 8, 146, 179 

CHERUBINI 66 
Chevreusc (Yv clines) 61 
CHIGI (Fabio) kardinaal 187, 190 
CHOISEUL (Gilbert de - du Plessis 

Pralin) 53, 122, 124, 175, 184 
CHRISTUS 27, 40 Christus' mens

wording 57, 69, 80, Christus' ver
lossingswerk 193, Christus cen
trum van de berulliaanse spirituali
teit 221,224, 233, 235 

H C H R O D O G A N G van Metz 105, 
212, 256 

H CHRYSOLOGUS (Petrus) 212, 
256 

H C H R Y S O S T O M U S (Joannes) 
212, 256 

CIBO (Aldcrano), kardinaal 7, 67, 71, 
150, 190, 191 

CIBO (Odoardo), secretaris van de 
Propaganda Fide 7, 150, Casoni 
waarschuwde Necrcasscl tegen 
hem 154 

Cistcrciensennnen 61 
De multate Dei van de H Augustinus 

214 
CLAASSEN VAN VREEDE (Jan) 

93 
CLAUDE (Jean) 89 
CLEMENS VIII, paus 15, 28, 45, 260 
CLEMENS X, paus 120, 262 
CLEMENS XI, paus 8 
CLEMENS van Alexandrie 256 
Clerus van Haarlem 103, 108 
Clerus van Utrecht 103 
H CLIMACUS (Joannes) 256 
Coadjutor 12, 13, 86, 121 
C O C Q (Florentius dc) 173 
COCK (Theodorus dc) 263 
C O D D E (Petrus) 13, 24, 37, 95, 122, 

144, 172, 197, 203, 204, 205, 206, 
215, 222, 263 

H COELESTINUS I, paus 256 
College Alticollense te Keulen, later te 

Leuven 64 
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College Sint Bonaventura te Rome: 
166. 

College De Hoge Heuvel te Leuven: 
64, 122, 157, 172, 215, 219. 

College Sant'Isidoro te Rome: 73. 
College van O.L.V. te Douai: 64. 
College van de Propaganda te Rome: 

30, 80, 127, 142, 143, 205. 
College Pulchcna te Leuven: 4, 64, 74, 

115, 157, 172. 
College Sapient« te Rome: 144. 
College Vighus te Leuven: 64. 
Collegio Intemazionale S. Alberto van 

de karmelieten te Rome: XI, 180. 
Collegium Urbanum te Rome (van de 

Propaganda Fide): 64, 119, 143. 
COLLOREDO (Leandro), kardinaal: 

200. 
C O L O N N A (Marc'Antonio), kardi

naal: 26, 39, 120, 145, 153, 158, 174, 

190, 203-205, 222. 
Commentaren van de H Augustinus op 

de Psalmen: 214. 
Commentarius historicus de disciplina m 

administratione sacramenti poenitenti-
ae van Jean Monn: 215, 261. 

Communie: 52, 235. 
Compostella (Spanje): 147, 190. 
Concilie van Trente: 16, 26, 29, 39, 52, 

53, 66, 86, 114, 115, 162, 175, 193, 
208, 220, 230, 232, 241, 242, 248, 
260. 

Concordantiae op de werken van de H. 
Augustinus: 26, 38, 215. 

Concordantiae Augustinianae van David 
Lenfant O.P.': 215 

Confcsswnes van de H. Augustinus: 
214. 

Congregatio de auxihis gratiae: 15, 28, 
45, 260. 

Congregatio de Propaganda Fide: 145, 
260. 

Congres van Nijmegen: 65. 
Consultoren van het H Officie: 145, 

178-181. 
C O N T E N S O N (Vincent) O.P. : 67, 

75, 213, 215, 250, 256. 

Contritio: 10, 19, 27, 32, 40, 51, 52, 53, 
54, 58, 66, 85, 107, 110, 111, 116, 
147, 151, 155, 162, 223, 233, 246-
248, 255. 

Contritionismc: 10, 53, 54, 175, 237. 
CORIACHE (Aimé de): 54. 
CORNEILLE (Pierre): 4. 
C O R N E T (Nicolas)· 16, 29, 47, 260. 
D P correptwne et gratia van de H. Au

gustinus. 213. 
C O U S E B A N T (Joseph): 12, 92, 102, 

222 
C O U W E N H O V E N (Philippus): 207. 
CRAMPRICH, zie Krampnch. 
C R O C Q (Du), zie Scraphinus van 

Jezus Maria. 
Cuenca (Spanje): 42. 
Culemborg (Gelderland): 64. 
Df culm Sanctomm van Ncercassel: 79. 
Cum occasione, Constitutie van Inno-

centius X: 16, 29, 47, 48, 261. 
Curie (Romeinse): 5, 20, 33, 72, 105, 

119. 
Cuyk (Noord-Brabant): 4. 
CUYPER (Johannes): 99, 118. 
H. CYPRIANUS: 91, 212, 256. 

Dagelijkse zonden: 62, 236, 253, 254. 
DANIEL, profeet- 244. 
DEBLON (Α.), archivaris van het bis

dom Luik: 151. 

Declaratio van de professoren van Leu
ven: 114. 

Declaratio mentis van Necrcasscl: 189. 
Déclaration du clergé de France (1682): 

105, 121. 
De declinatione imperii occidentalis van 

Ludovicus Maimbourg: 80. 
Decreet van Alexander VII inzake om

streden theologische kwesties: 148, 
156. 

DEELDER (Cornells): 25, 38, 209. 
DEGHENS (Theodorus) O.S.C. . 167, 

172 
Delfland (Zuid-Holland): 139. 
Delft (Zuid-Holland): 18, 20, 31, 33, 

63, 88, 94, 95, 98, 139, 219. 
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Denemarken 7, 124 
Depositum fidci 26, 39, 217 
Derde Orde van Sint Franciscus 80 
DESCARTES (Rene) 4 
DESPREZ (Guillaume) 123, 128, 129, 

130 135, 136 
Deventer (Overijssel) 93, 172, 197, 

203, 260 
Devotie-biecht 52 
DIANA (Antoninus) O Theat 254 
Dictionnain des livres jansénistes van 

Louis Patouillet 208 
Dictionnaire de theoloçu catholique 208 
DIERIX (Franciscus) О Cist 79 
DIERTINS (Ignatius) S J 73 
D l b U D O N N E (Ph ) 100 
DIJK (Guhclmus van) 122 
Dijon (Côte-d'Or) 124 
DIONYSIUS Areopagita 256 
DIONYSIUS dc Karthuizer 257 
DIROIS (Jean) 158 
Discours de la methode van René Descar

tes 4 
Disputai iones theoloçtcae van Phihppus 

Fabri O F M Conv 254 
Dissertatio de interprete Smpturamm van 

Ncercassel 262 
Doctor gratiac, zie Augustinus 
De doctrina Christiana van de H Augus

tinus 213 
Dogmageschiedcnis 108, 137 
Dom van Utrecht 261 
Dominicanen 54, 58, 142, 149, 242 
Doodzonde Het begrip 'doodzonde' 

is sinds dc tijd van de H Bernardus 
zeer uitgebreid 165 

Doopbeloften 105 
Doopsel (sacrament) 70, 85, 105, 110, 

193 Zonden na het Doopsel bedre
ven zijn volgens Neercasscl hcihg-
schennend wegens het breken van 
de doopbeloften 105, 222, 230, 
233, 236 

Doornik (België) 53, 81, 122, 124,175, 
184 

DORAT (Henri Disnematin), le 
Prieur dc Saint-Just genoemd 146 

Douai (Nord) 42, 50, 64, 109, 112 

Dragonnades 189 
Dreux (Fure-ct-Loir) 213 
DRIPT (Laurentius) О S В 69 
DUFFY (Patrick) O F M 55, 73, 189 
Duitsland 22, 23, 35, 36, 81, 131, 172, 

184 
D U P A C DE BELLEGARDE (Ga

briel) 25, 38, 209 
DUVAL, zie Mesmi (Simon du) 
D U VAUCEL (Louis-Paul) 8, 9, 17, 

20-39, 65, 92, 120-197, 205, 214, 
221, 222 Du Vaucel had als agent 
van Ncercassel in Rome geen er
kende status 143 

ECK (Joannes) 147, 182, 257 
ECKIUS, zie Eck Joannes) 
Ecole française, inzake ascese en 

vroomheid, grondlegger kardinaal 
Pierre de Berullc 

Edict van Nantes 7, 187, 189, 262 
Egg (Zwabcn) 147 
ELIAS, profeet 69 
H ELIGIUS 212, 257 
Fiorumi, ζκ Judicium 7 heologonmi 
Elten, abdy van - 6, 80 
EItcn, abdis van - 6 
Emmerik (West-Duitsland) 3, 238 
bnchindwn Colomense 173 
Engeland 184 

Engelenburcht te Rome 144 
Enschede (Overijssel) 197, 263 
Epistola ad Chnmi 164, 165, 167, 168, 

170, 179, 180, 185, 218 
Epistolae van de H Augustinus 213 
Epistola Pastoralii 26, 39, 237 
Erfzonde 41, 233 
ERKEL (Hendrik van) 83 
ERKEL (Jan Christiaan van) 98, 222 
ERKEL (Lambert van) 95 
ERKEL (Nicolaas van) 83, 98 
ERNEST, bisschop van Luik 151 
Essais de Morale van Pierre Nicole 81 
EST (Willem Hcssels van) 19, 32, 109, 

112, 113, 155, 213, 221, 233, 257 
ESTIUS (Guhelmus) zie Est, van -
ESTRÍES (François Anmbal d') 145 
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ESTREES (Cesar d'), kardinaal 144, 
158, 190 

ESTRIX (Acgidius) S J 73 
blhica van Baruch de Spinoza 68 
Eucharistie 75, 235 
EUCHERIUS van Lyon 257 
Europa 57 
EUTHYMIUS 257 
Evangelie 9, 15, 28, 217, 225 
Evrcux (Eure) 65, 120 
Exemptie 6 
EYBEN (Arnold) 101, 118, 173 

FABER (Philippus) O F M Conv 
254 

FABR1 (Honoratus) S J 22, 35, 165, 
176, 177, 178, 181 

FABRI (Laurent) O F M Conv 22, 
23, 35, 36, 166, 167, 178, 179, 190, 
254 
- zijn bezwaren tegen de Amor 
Poemtens 167 

Faenza (Italic) 254 
Fantôme du jansenisme van A Arnauld 

129 
Fanzcismc 49 
FAVORITI (Agostino) 8, 13, 17, 18, 

30, 31, 65, 70, 75, 76, 80 
FÉNELON (Francois de Sahgnac de la 

Mothe) 130 
FERDINAND VAN BEIEREN, bis

schop van Luik 151 
Fermo (Italic) 153 
FLEURY (Claude) 257 
Foix (Ariege) 146 
Formulier van Alexander VII 4 
Fossombrone (Italie) 167 
Franciscanen 196, 201 
H FRANCISCUS van Assisi 212, 

257 
H FRANCISCUS BORGIA S J 43, 

257 
FRANCISCUS de Hollandia zie Al

bert Burgh 
H FRANCISCUS VAN SALES 4, 

52, 213, 257 

Frankrijk 7, 9. 17, 20, 22, 23, 32, 33, 
35, 36, 57, 63, 81, 128, 129, 131, 
133, 134, 144, 184, 189, 214, 261 

De la Inquente communion van A Ar
nauld 4 

FRICX (Eugene Henri) 23, 36, 124 
- was bereid de Franse hertaling van 

de Amor Potmtens van de hand van 
Le Ro). uit te geven 135, 168-170, 
175, 183 

H FULGENTIUS 212, 257 

GABRIELIS (Gilles) 80, 86, 138 
GAEL (Hugo) 95, 98, 222 
GALBA (Servius), Romeins keizer 

238 
Gallicanisme, Galhcaansc vrijheden 

80, 175, 177, 262 
GAULTHIER (Jacques) S J 257 
Geheim Genootschap ter bestrijding 

van het jansénisme 72, 78, 79, 189 
Genade 15, 27, 28, 40, 223, 224 
Genadeleer 9, 16, 27, 29, 40, 42, 45, 65, 

83, 223 
GENET (François) 144 
GENET (Jean François) 144,145,159, 

160, 163, 164, 181 
Gent (België) 54, 81, 125 
Genua (Italie) 67 
GERBERON (Gabriel) O S В 5, 17, 

19, 25, 30, 32, 38, 63, 95 Zijn 
bezwaren tegen de Amor Poemtens 
95-98, 102, 141, 148, 182, 214 

Geschiediius van het Katholicisme, van 
L J Rogier 210 

Gesclmdeius fan de Oud-Katholieke Kerk 
van Nederland, van В A van Kleef 
209 

GEURTS O F M XII 
Gewoontczondaars zie Recidivi 
GIUSEPPE (Dom) zie CHARLAS 

(Antoine) 
Glaan (Overijssel) 197, 263 
Glanerbrug (Overijssel) 197, 263 
G O D E A U (Antoine) 213, 257 
Godsdienstvrijheid 59 
Gods woord verdedigd van Ncercassel 

182, 263 
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Goes (Zuid-Bcvcland) 122. 
Goes (baron van) 7, 124 
G O I B A U T D U BOIS (Philippe): 129. 
G O N Z A L E Z (Thyrsus) S J • 51 
Gorcum (Zind-Holland) 3, 56, 109, 

174. 
Gouda (Zuid-Holland): 12, 122, 153, 

172 
GOUFFIER (Artus), hertog v. Roan-

nez: 129. 
GRAFT (Henricus van der) 12, 13, 98, 

119 
GRANADA (Luis de). 148. 
Granada (Spanje)- 42 
Grasse (Alpes-Maritimes)· 213. 
De gratia Christi van de H Augustinus: 

213. 
Gratia efficax: 15, 28, 43, 44, 95 
De gratia et libero arbitrio van de 

H Augustinus 213 
GRATIANUS. 234, 255, 257. 
Gratia sufficiens: 15, 28, 43, 44. 
Grave (Noord-Brabant)· 64. 
's-Gravenhage (Zuid-Holland): 68, 86, 

264. 
Gregoriaanse kalender: 260. 
H. GREGORIUS DE GROTE, paus: 

44, 212, 214, 227, 257. 
H. GREGORIUS VII, paus: 212, 257. 
GREGORIUS XIII, paus. 240. 
GREGORIUS XV, paus: 260. 
H GREGORIUS VAN ΝΑΖΙΑΝ

ΖΕ· 212, 257. 
Η. GREGORIUS VAN NYSSA: 212, 

257. 
Grenoble (Isère): 53, 108, 123, 158, 

162, 178 
Grieken: 91. 
Grieks-schismatieken: 252. 
GRIMALDI (Jérôme), kardinaal 67, 

144, 145, 158, 161, 164, 178, 257. 
Gronau (West-Duitsland)· 197, 263. 
Groningen (Groningen): 92, 260 
G R O O T (Hugo de)· 147 
G R O O T (Joannes de)· 12 
CROPPER (Johann): 147, 257. 
GUELPHE (Leonard) 83, 87, 122, 

129. 

Le Guide du ael, vertaling van de hand 
van François du Sucl van Aianitdtic-
(10 ad coelum van kardinaal J Bona1 

168. 
GUILBERT (Pierre): 25, 37, 209, 264. 

Haagse Schouw (bij Leiden): 86, 88, 
98. 

Haarlem (Noord-Holland)· 7, 24, 32, 
37, 64, 92, 260, 264. 

Haccourt (prinsbisdom Luik) 80 
HALLIER (François). 257 
H A M O N (Jean). 123. 
HARLAY DE CHAMPVALLON 

(François de): 20, 33, 128-130, 136, 
137, 144. 

Hasselt (België): 101. 
Haute Fontaine (abt van): zie Roy Le. 
H A U R A N N E (Jean du Vergier de), 

zie Samt-Cyran. 
H A U Z E U R (Mathias): 215. 
HAVERMANS (Macanus); O. 

Praem.· 79, 257 
HAZART (Com ) S.J • 11, 182, 263. 
HECKE (Michael van) O.S.Α.: 21, 22, 

34, 121. 
- was aanvankelijk zeer te spreken 
over Boek I van de Amor Poem-
tens: 141. 

legde met pater Wynants enige 
stellingen uit het werk aan het H. 
Officie ter veroordeling voor: 141 
Casoni achtte hem een 'onstuimig 
en heftig' man 142; 149, 154, 157. 

Heiligenverering: 30, 62, 65, 71. 
Hcihgmakende genade. 112. 
HELLING Gacob): 122 
Helmond (Noord-Brabant): 71. 

H E R I N C X (Guhelmus) O.F.M.: 71, 
72, 73. 

's-Hertogenbosch (bisdom) 264 
HEUSSEN (Hugo Francisais van): 

13, 24, 25, 37, 38, 86. 
Door Necrcassel 'Timothcus' ge
noemd- 86, 88, 215, 98, 121, 136, 
151, 157, 160, 195-201, 209, 215, 
222, 263 
Gezusters van Hcussen: 197 
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H HIERONYMUS: 44, 212, 257. 
H HILARIUS VAN POITIERS: 257-
Histoire abrégée de l'Eglise Métropolitaine 

d'Utrecht van G. Dupac de Belle-
garde: im. 

Histonae van Cornelius Tacitus· 239. 
Historia Martyrum Gorcomiensiimi van 

Gui. Estius- 109 
Holland: 68, 81 
Hollandse Missie: zie Hollandse Zen

ding. 
Hollandse Zending: 4, 5, 10, 21, 34, 64, 

81, 103, 122, 139, 153, 191, 261, 
262, 264. 

Honuliac van de H. Augustinus: 213. 
Homdiae van de H. Grcgorius de Gro

te: 214. 
H O N D T (Joannes Mamnus de). 99, 

122, 130. 
Hongarije: 203. 
H O O F T (P.C.): 201. 
Hoogmogcnden: 183, 189. 
Hooigrachc te Leiden: 86. 
H O W A R D (Philip Thomas) kardi

naal: 17, 30, 65, 120, 144, 145, 149, 
153, 200. 

Hugenoten· 187. 
H U G O VAN SAINT-CHER O.P. : 

242 
H U G O VAN ST VICTOR- 213, 257. 
Huissen (Ovcr-Bctuwe)· 59, 77, 122, 

196, 261. 
Humanisme: 15, 28, 41. 
Huwelijkssluiting ten overstaan van 

een dominee: 58. 
HUYGENS (Gomaras): 16, 17, 29, 54, 

55, 58, 59, 62, 64, 74-88, 101-110, 
117, 219, 222, 231, 236, 261. 

leper (België): 5, 47, 71, 72, 260. 
Ierland. 73 
IJmuiden (Noord-Holland): 211. 
Index· 142. 180, 203. 
In eminenti, bulle van Urbanus Vili, 47, 

260. 
Ingolstadt (West-Duitsland): 147. 
H I N N O C E N T I U S I, paus: 257. 
I N N O C E N T I U S III, paus: 182. 

I N N O C E N T I U S IV, paus: 242. 
I N N O C E N T I U S X, paus: 16, 29, 47, 

48, 153, 261 
Ζ. I N N O C E N T I U S XI, paus: 7, 8, 

16, 18, 22, 24, 29-31, 34, 37, 51, 55, 
59, 65. 73, 86, 91, 109, 119, 142, 
143, 149, 153, 157, 161, 171, 175, 
177, 187, 191, 200, 201, 204, 226, 
234, 257, 262, 263. 

Inquisitie: 47, 120, 121, 238, 260. 
Spaanse Inquisitie: 43, 55, 153, 161, 
173. 

Instnictio, van Neercassel naar aanlei
ding van het Jubileum van 1677. 
Geeft reeds Neercassels gedachten 
weer inzake biechtpraktijk: 18, 30, 
59, 66, 67, 74, 77, 91, 226-229. 

Instructiones van Carolus Borromeus: 
16, 29, 53, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 
134, 216, 236, 260. 

H. IRENAEUS: 257. 
H. ISIDORUS VAN SEVILLA: 212, 

257. 
Istoria del Concilio di Trento van Pietro 

Sforza Pallavicini: 86. 
Italie: 79. 
H. IVO, bisschop van Chartres: 212, 

257. 

J A C Q U E S (Emile): XI, 99, 210. 
Jansenisme· 22, 26, 35, 39, 57, 58, 121, 

144, 213, 218. 

Jansenisten- 71, 73, 121, 128, 137, 142, 
182. 

JANSENIUS (Cornelius): 4, 9, 15, 16, 

22, 28, 42, 45, 47, 48, 49, 54, 61, 86, 
165, 213, 239, 260, 261. 

Jezuïeten- 42, 47, 52, 57, 72, 73, 79, 85, 
86, 98, 124. 125, 133, 213. 

JEZUS 69 
JOANNES II, paus- 257. 
J O A N N E S VAN AVILA: 257. 
H. J O A N N E S DAMASCENUS: 

256. 
Job, een der boeken van het Oude 

Testament: 214. 
J O H A N IV (hertog van Brabant): 101. 
H . J O H A N N E S , evangelist; 161. 
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J O N G (J de): 25, 38, 209. 
J O U R D I N (Nicolas)- 58. 
Jubileum v¿n 1677: 18, 30, 59, 66, 91, 

226. 
Jubileum universale van 1681: 66, 86. 
Judicium Thcologorum 92, 93, 118, 136, 

178. 

Kanunnikessen van de H. Augustinus: 
6 

Kapittel van Haarlem: 12, 13, 19, 86, 
92,102, 198, 263. 

KAREL V· 147. 
Karmelieten: XI, 72, 179. 
Katholieken 68, 70, 71. 
Kennemerland· 12. 
Kerkvaders. 15, 26, 28, 38-41, 63, 71, 

85, 88. 105, 116, 154, 176, 187, 193, 
212-215, 217, 233-238, 245-252. 

Kethel (Zuid-Holland) 206. 
Keulen (West-Duitsland 64, 67, 69, 

72, 147, 167, 172. 
Keulen, aartsbisdom: 260. 
Kingston (Ierland) 73 
Kleef (Land van): 195, 197. 
KLEEF (B.A van)· 25, 38. 
KRAMPRICH (Daniel Johann): 7, 

124, 189 
Kruisheren· 4, 167, 172 
Krefeld (West-Duitsland): 125. 

LAUREA (Laurcntius Brancaccio de), 
kardinaal 187, 190, 191 

Lausanne (Zwitserland): 61 
Laxisme 16, 29, 49, 51, 54, 55, 64, 65, 

73. 83, 134. 216 
LAZARUS· 112, 233 
De lectionc Scnpturanmi van J van 

Neercassel 82. 
Leerdam (Zuid-Holland): 4. 
Leeuwarden (Friesland)· 92, 260. 
Leiden (Zuid-Holland) 57, 64, 86, 98, 

252. 
LENFANT (David): 215 
H LEO I DE GROTE, paus 212, 257. 
H LEONARDI (Johannes) 157 
LEOPOLD I, keizer 7, 124 
LESLIE (William)· 9, 212. 

LESSIUS (Leonardus): 42. 
Lettres Provinciales, van Blaise Pascal 

51. 
Leuven (België): 4, 17, 21, 23, 27, 34, 

36, 42, 54, 55, 58, 61-64, 71, 75-90, 
99, 109, 112, 115, 159, 161, 165, 
177, 215, 219, 221, 262. 

Lexicon fur Theologie und Kinhe 210. 
LEYS (Lonard) S J : Zie Lessius. 
Liber de initura et gratia van de H. 

Augustinus: 214. 
Libri Auctoritatuin, verzamelingen uit

spraken van Kerkvaders. 215 
LIGUORI (Alfonsus de): 51. 
Limmen (Noord-Holland): 7. 
LINDANUS, bisschop van Roer

mond 257. 
LINDEBORN (Johannes): 12.93, 119, 

167, 172, 178. 215, 222. 
Lingen, graafschap (tegenwoordig 

West-Duitsland): 195. ' 
Lissabon (Portugal)· 42 
LODEWIJK XIII, koning van Frank

rijk: 4 
LODEWIJK XIV, koning van Frank

rijk: 4", 71, 73, 95, 123, 128, 130, 
144, 145, 146. 

LOMBARDUS (Petrus)· 51, 234, 258. 
Lona (Zuid-Spanje). 182 
Lucca (Italië). 65, 157. 
LUGO (Joannes de) S.J.: 213, 254, 

258 
Luik (België) 23, 36, 80, 99, 100, 151, 

184. 200 
Ζ. LULLUS (Raymundus) O.F.M. 

234, 255, 258 
LUPUS (Christianus)· 258. 
LUTHER (Maarten): 147, 156 

H. MAAGD: 80. 
Maastricht (Limburg) 65. 
M A C H E R E N T I N U S (Joannes) S.J.: 

258. 
MACROBIUS (Aurclius)· 238. 
Madrid (Spanje) 42, 213. 
MAFFEI (Joannes) S J · 258. 
Magisteritim Divinale van Willem van 

Auvergne. 242. 
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Xlaçmtm ВиІІатіш van Cherubini 66 
MAIER (Joannes) zie Eck, Joannes 
MAILHAT (Raimond) Ο Ρ 149 
MAILLE (Louis) 144. 146, 150 
M A I M B O U R G (Ludovicus) 80 
Mamz (West-Duitsland) 20, 3\ 140, 

207, 262 
MAISTRE DE SAC Y (Isaac Le) 123, 

129 

M A L D O N A T U S (J o h -> I l n c s ) S J 
148, 258 

M A N G O T I U S (Adnanus) SJ 258 
Maniiductw ad coeliim (1658), van kardi

naal Joannes Bona door Francois 
du Sucl vertaald onder de titel Le 
iludí du cul (1682) 168 

MARCHESE (Dominicus Mana) 
Ο Ρ 158 

Man Libi mm van Hugo de Groot 147 
MARGUARIN DE LA BIGNÈ 215 
Η MARIA 69, 80, Hemelvaart - 11 
Maria-vcrcring 11, 68, 69, 71, 221 

Excessen in de Mana-verenng 68-
69 

MARIE-MADELEINE 83 
MARRACCI (Ludovico) 157, 174 
Martelaren van Gorcum 109 
MARTENS (Gregorius) S J 125 
MARTENS Qosiphus) SJ 125 
MARTENS (M), burgemeester ν 

Antwerpen 125 
MARTINELLI (Violante) 47 
M A R 1 I N U S V, paus 101 
MASSOULIÉ (Antoine) Ο Ρ 67 
MASTRILLI (Gregorius) S J 258 
Maximes et Reflixions sur la Comedie 

van Bossuet 69 
Meaux (Seine-et-Marne) 131, 133, 

175 
Mechelen (Seminane te) 4 
Mechclen (Belgic) 54, 58, 99, 124, 158, 

203, 214, 216, 261 
Medina del Campo (Spanje) 43, 50 
MELIS (Petrus) 101, 102, 115, 157, 

172, 174, 184, 222 
M E N A E U S (Du Menay), schuilnaam 

van Pontchâteau 82 
MÉNARD (Hugo) O S В 148, 258 

MERBES (Bon de) 134, 138, 258 
M E S M L (Simon du) zit Guelphe (Le

onard) 
Mithodits van Gomarus Huvgens 16, 

29, 59, 62, 74, 77, 79, 113, 219, 261 
Metz (Moselle) 105 
MEURS (Hermannus de) 258 
Mexico 190 

M EYE (David van der) 12 
MIC HAEL VAN SINT AUGUSTI

N U S О Carni 79 
Middelburg (Walcheren) 203, 260 
Middeleeuwen 51, 212, 215 
Milaan (Italie) 53 
M I N U C I U S FELIX 258 
M O E D E R S O H N (Justus) 18, 31, 89, 

91, 92, 93, 118, 119, 124, 148, 162, 
163, 182, 198, 211, 215 

M O L A N U S (Joannes) (Vermeulen) 
258 

MOLINA (L de) SJ 15, 28, 42, 43, 
45, 47 

Molimsme 42, 44 
Mohnisten 9, 43 
M O L I N O S (Miguel de) 23, 36, 183 
Momta Salutarla van Adam Widenfelt 

69 
M O N R O Y (Antonius de) Ο Ρ 190 
Montdidier (Somme) 134 
Montepulciano (Italie) 213 
MONTGAILLARD (François de) zie 

Percin 
Morale clmtienne van Antoine Godeau 

213 
Moralia van de H Gregorius de Grote 

214 
MORGATIUS (Egidius) O F M 

189 
MORIN (Jean) 4, 57, 107, 108, 116, 

213, 215, 216, 235, 252, 259, 261 
MORINUS zie Morin 
MOULARD (Walter) 124 
MOZES 69 
Munster (Westfalen) 89 

Napels (Italie) 120 
Nantes (Loire-Atlantique), zie Edict 

van Nantes 
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NAUSEA (Frcdcricus a) Grau· 258. 
NAVEAU (Joseph): 99, 100, 101 
Nederlanden: XI, 20, 21, 33, 124, 131. 
NEERC ASSEL (Godcfndus van): 

122. 
NEERCASSEL (Johannes van), 

passim. 
- en de Mana-vercring: 68-69. 
- en de professoren van Leuven: 
101-117. 
- en Arnaulds medewerking: 117-
118, 160. 
Persoon van Neercasscl- 216-223. 
Opvolging van Neercasscl· 198-
203. 

NERLI (FRANCESCO), kardinaal: 
158. 

NICAISE (Claude): 124. 
NICETAS: 258. 
NICOLE (Pierre). 20, 25, 33, 38, 61, 

81, 89, 123, 129. 130, 136, 137, 138, 
141, 178. 

Dt Nieuwe Katechismus· 223. 
Het Nieuwe Testament: 182. 
Nijmegen: XII, 75, 76, 81. 
Noord-Afrika: 235. 
Noord-Afrikanen: 237. 
Noordelijke Nederlanden: XI, 37, 17-

23, 30-35, 61-63, 73, 83, 90, 94, 98, 
125, 126, 137, 150, 151, 184, 185, 
196, 204, 260-263. 

Nordstrand (West-Duitsland)· 61. 
NORFOLK (kardinaal van), zie Ho

ward. 
N O VILLE (Gérard): 99 
NOVILIA: 99, 118. 

ODESCALCHI (Denedictus): 55. 
Officie (Heilig), passim. 
Onfeilbaarheid van de paus: 71. 
Openbaring· 68. 
Oratorium: 4, 17, 30, 57, 98, 168, 252. 

Oratorium te Brussel 99, 122, 130. 
Oratorium in Frankrijk: 57, 86, 
134, 139, 260, 261. 

ORÍGENES: 212, 258. 
Orléans (Loiret): 108, 178. 

Orvieto (Italie): 242. 
Ostia (Italie). 72. 
O T T O B O N I (PIETRO): 24, 26, 37, 

139, 65, 120, 145, 153, 158, 174, 
190, 203, 222, 263. 

Oud-BisschoppclijkcClerczic: XII, 25, 
38, 209. 

Oudenaerdc (België): 182. 
Oudheid (kerkelijke): 51, 108, 235. 
Oud-katholicke kathedrale kerk te 

Haarlem: 211. 
O U T H E U S D E N (Adnaan van): 12. 
Overijssel: 24, 195. 

PACHOMIUS, zie Henr ν d. Graft. 
H P A Q A N U S VAN BARCELO

NA: 212, 258. 

Padua (Italic): 254. 

PAESCHEN (Caspar van) O.F.M.: 
189, 196. 

Paleografie: XI. 

Palermo (Italic). 254. 
Palla: 241. 
PALLAVICINI (Pietro Sforza) S.J.: 

86, 258. 
Pamiers (Ariège): 146, 149. 
Pantheïsme: 68 
Paradijskerk te Rotterdam: 95. 
Paradisus Ammae van Albertus Mag

nus. 250. 
Parijs: 4, 16, 20, 33, 57, 58, 61, 63, 81, 

83, 87, 108, 123, 128, 130, 131, 133, 
136, 137, 144, 177, 214, 242, 260. 

Parochiale van Luik: zie Rituale van 
Luik. 

PASCAL (Blaise): 4, 42, 51, 61, 123, 
129, 254, 261. 

Pastoraal-theologic: 53. 
Der Pastor Bonus des Johannes Opstraet 

van A. Schuchart: 210. 
PATOUILLET (Louis) SJ . : 208. 
Patrologie: 95. 
Patronaatsrecht: 6, 150, 154, 157, 159. 
H. PAULUS: 109, 116, 161. 
PAULUS V, paus. 15, 28, 45, 47. 
Paus-College: 54. 
PELAGIUS (Alvarus) O.F.M.: 258. 
Penitentie: 51, 52, 167. 
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Leí Pensees van Blaise Pascal 123 
PERCIN DE MONTGAILLARD 

(Pierre Jean François de) 123, 178, 
184 

PERESIUS (Joannes) S J 20, 33, 140, 
207, 262 

PEREZ DE CASTRO (Ludovicus) 
O Carm XI, 23, 36, 179, 180, 
181, 190, 191, 225, 238 

PESSER VAN VELSEN (Bartholo-
meus) 175, 195, 197, 205, 222 

PETEAU (Denis) SJ 108, 148, 213, 
258 

Petites Ecoles de Port-Royal 81 
H PETRUS, apostel 69, 242, 247 
PETRUS VAN BLOIS 213, 258 
PHILO CARPASIUS 258 
PIAZZA (Camillo) 192 
PIUS IV, paus 53, 260 
H PIUS V, paus 240, 260 
PIUS XI, paus 213 
PLAET (A van der) 12 
Poenitentia publica 116 
POLLENTER (Johannes) S J 73 
POLMAN (Pontianus) XI 
Polyeucte van Pierre Corneille 4 
POMERIUS (Jubnus) 257 
P O N T C H Â T E A U (Sebastien du 

Cambout de) 8, 13, 17, 30, 61, 62, 
65, 70, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 123, 
221 

P O O R T (Nicolaas van de) 103 
PORTER (Francis) 73, 78 
Port-Royal XII, 20, 33, 61, 63, 70, 83, 

137, 224 
Port-Royal van Sainte-Beuve 224 
Port-Roval des Champs 4, 61, 123, 

129, 137 
Portugal 68, 72 
De potestate leyis poenalis van Alfons de 

Castro 147 
Praefalio, zie Voorwoord 
Predestinatie 15, 28, 42, 43, 223 
Premonstratenzers 173 
Priesterseminaries 57 
PRIEUR DE SAINT-JUST zie D O 

RAT (Henri) 
Probabiliorisme 50 

Probabilisinc 16, 29, 50, 69, 83, 165, 
213, 216, 250 

Prolixum \femoriaie 24 37, 206 
Propaganda Fide (Congrcgatio de) 7, 

12, 13, 17, 121, 150 
Stellingen (de vyf) van de Augustinus 

van Corn Jansenius 16, 29, 47, 48, 
86 

PROSPER VAN AQUITANIE 258 
Protestanten 57, 68, 71, 127, 151, 153, 

181, 217 
Les Proinnaales de Biaise Pascal 123, 

261 
PSELLUS (Michael) 258 

Quaestio facti 16, 29, 48, 250 
Quaestio iuris 48 
Qiiaestiones tlieologuae selectae van Rai

mondo Capizucchi Ο Ρ 142 
Q U E S N E L (Pasquier) 5, 8, 23, 25, 30, 

36, 38, 63, 95, 123, 
achtte de Amor Poemtens 'admira
blement beau' 124, 129, 137, 182, 
188, 204, 214, 222, 262 

Raad van Brabant 50 
RANGÉ (Armand Jean Butilher de) 

133, 168 
RANDAXHE (Johannes Ulrich) 54, 

58 

Rechtvaardiging 19, 32, 62, 63, 65, 87, 
106, 193 

Recidivi 19, 32, 52, 53, 54, 55, 66, 115, 
236 

RECUPITO (Julius Caesar) S J 258 
Reformatie 9, 219 
Rcgaliceii-kwestie 95, 146 
Regenten (Hollandse) 5 
Reguliere Kanunniken van de Moeder 

Gods 157 
Regulieren, zie Religieuzen 
Reims (Marne) 4, 134, 136 
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Religieuzen: 24, 37. 
Religieuze missionarissen: 58, 66, 
73, 76, 154, 189, 198. 
Dreigende verbanning van de reli
gieuzen, voorkomen door Necr-
casscl: 125-126. 

De religieuzen tegen de kandida
tuur van Van Heussen voor de 
opvolging van Ncercassel· 198 
Vrouwelijke religieuzen: 236 

Reiiioutmtice au Roi van A. Arnauld: 
129. 

Renaissance: 41. 
Republiek der Verenigde Nederlan

den 5, 57, 65, 189, 261. 
Resolutiones morales van Antoninus Di

ana O Thcat.: 254. 
REYN1E (Nicolas-Gabriel de la). 128. 
RICCI (Giacomo), secretaris van de 

Index: 180 
RICHARD VAN ST. VICTOR: 213, 

258 
RICHELIEU (Armand Jean du Plessis 

De), kardinaal- 213. 
Rigorisme: 16, 26, 29, 39, 44, 49, 56, 

65, 67, 77, 79, 203. 
Rijksarchief te Utrecht: XII. 
Rijnland (West-Duitsland): 81, 98. 
Rijsenburg, seminane· 25, 38, 210 
Rijswijk (Zuid-Holland): 150. 
Rituale van Luik, kreeg een attrmonis-

tischc zin door een latere aanvul
ling- 151, 162. 

Rituel d'Alet: 123. 
R O A N N E Z (hertog van), zie G O U F -

FIER (Artus). 
R O C H E C H O U A R T (Guy de Sève 

de): 53, 168, 184. 
Roclofarendsveen (Zuid-Holland): 95. 
Roermond (bisdom - ) : 264 
ROGIER (L.J.): XI, 3, 10, 25, 38, 210, 

211, 212. 

Rome (Kerkelijke Staat), passim. 
- Vreesde dat de Instnictwncs van 
Carolus Borromcus aanleiding 
zouden geven tot rigorisme 76, 79. 
- Praktijk van uitstel van abso
lutie was in Rome met erg in 
zwang 134. 
- Te ver doorgevoerd centralisme: 
220. 

ROMIJN (Thcodorus): 7. 
ROOS (Johan): 12, 20, 25, 33, 38, 119, 

139, 209, 219. 
Roozendaal (Noord-Drabant): 196. 
ROSIGNOL (Bernardinus) S.J. 258. 
ROSPIGLIOSI (Giacomo), kardinaal: 

58. 
Rotterdam (Zuid-Holland): 12, 95, 98. 
Rouaan (Seme-Maritime)· 128, 178. 
ROY (Guillaume Le), abt van Haute-

Fontainc: 17, 20, 25, 30, 32, 37, 63, 
75, 98, 119, 123, 134 
Door zijn toedoen werden de in 
Frankrijk in beslag genomen 
exemplaren van de Amor Poaiitcns 
vrij gegeven 135-138. 
Verwerkt bij zijn vertaling de ver
zachtingen van het Voorwoord in 
het werk zelf: 135; 138, 139, 141, 
146, 168. 

RUTH D'ANS (Ernest), passim; 63. 
- Schakel tussen Ncercassel en de 
professoren van Leuven- 104-117. 
- Zorgde voor de distributie van 
de present-exemplaren van de 
Amor Poemtetii m Frankrijk: 122-
123. 
Ruth d'Ans en het geschrift van 
Peresius- 140, 63. 

SABBATINI (Giuseppe) O.S.Α.: 23, 

36, 180, 183, 186, 190. 
S AC Y (Isaac le Maistre de): zie Mai-

stre. 
Saint-Calais (bisdom Le Mans)" 63, 95. 
SAINT-CYRAN Qcan du Vergier de 

Hauranne, abbé de): 4, 42, 61, 123. 
SAINTE-BEUVE (Charles-Augus

tin). 224. 
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SAINTH-MARTHE (Claude de): 137. 
Saint-Magloirc, seminarie te Parijs1 4. 
Saint-Materne te Luik- 99. 
Saiiit-Maur (Congregatie O.S.B, van): 

95. 
Samt-Pol-Sur-Temoisc (Pas-dc-Ca-

lais): 72 
Samt-Pons (Languedoc): 123, 178, 184. 
Salamanca (Spanje): 42, 147. 
SALMERÓN (Alfonsus) S.J.: 232, 

258 
SALVIANUS· 258 
S AL Y (pater) О P.: 150. 
San Pietro in Montono, franciscanen

klooster te Rome: 181, 191, 201. 
Santa Maria sopra Minerva, dommica-

nen-klooster te Rome: 120. 
SARPI (Paulus) O Serv.: 86. 
Sarzana bij Lucca (Italië): 8, 65. 
Saumur (Maine-et-Loirc): 4. 
Hei schädig lesen der H Schrifture voor 

alle wereldlijke en ongeleerde persoo-
ueti van Corn. Hazart S.J.. 263. 

SCHELSTRAETE (Emmanuel): 158, 
160. 

Schieland (Zuid-Holland): 98. 
SCHIPPERS (Wed JJ . ) 89, 148, 157, 

168 
Scholastiek· 15, 28, 41, 53, 104, 155, 

193. 
Laat-scholastick 218. 

Schrift (Heilige): 11, 17, 25, 30, 38, 39, 
41, 62, 65, 68, 71, 85, 102, 147, 161, 
165, 182, 193, 212, 217, 224, 233, 
234, 245 
Vertaling van de H. Schrift: 
in het Arabisch: 157. 
m het Hoogduits 182. 
m het Frans: 182. 

SCHUCHART (Α.): 210. 
Scientia media: 43, 44. 
Scicntia simphcis mtclligentiac: 43. 
Scientia visionis: 43 
S C O T U S (Joannes Duns) O.F.M.: 41, 

213, 258. 
Sebaste (in het tegenwoordige Jorda

nië): 203, 263. 
SENAULT (Jean)· 57. 

SERAPHINUS VAN JEZUS-MA-
RIA O. Carni 72, 73, 79. 

Sens (Yonne) 178, 184. 
Sermone^ van de H. Augustinus· 213. 
SÈVE DE ROCHECCÌUART (Guy 

de): zie Rochechouart 
SINGLIN (Antonie): 137. 
SINNIGH (Joannes): 58. 
Sun Agatha (Cuyk): 4. 
Sint-bhsabeth-Klooster tc Huisscn: 

203. 
Smt Gertrudis te Utrecht: 203. 
Sleeswijk-Holstcm: 61. 
SLUSE Gohan Walter), kardinaal: 200. 
SLUSIUS: zie Sluse. 
SMIT (F.), oud-kathohek pastoor te 

IJmuiden: 211. 
SNELLAERT (Domimcus): 92, 94, 

158. 
SOCRATES SCHOLASTICUS: 258. 
Soest (Utrecht): 89. 
Soest (Westfalen): 147. 
Sohgny (Orne) 133 
Solitaires de Port-Royal· 61, 123, 129, 

137. 
SONNIUS (Franciscus)· 259. 
Sorbonne 16, 29, 47, 61, 81, 128. 

- Had niets op de Amor Poenitens 
aan te merken: 134; 137. 178, 260. 

SOTO (Domimcus de) О P.: 259. 
S O T O (Petrus de) Ο Ρ 259. 
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LIJST VAN AFBEELDINGEN 

Biz IV Johannes van Necrcasscl, apostolisch vicaris van de 
Hollandse Zending (1663-1686) 
(Gravure van F Blciswijk in H F van Hcussen, Batavia 
baerà, deel II, Brussel 1714, blz 476) 

Blz XXVIII Titelpagina van de Amor Poemtcns, eerste editie, bmmcrik 
1683 

Blz 1 Titelpagina van de Amor Poemtcm, tweede editie, Emme
rik 1685 

Blz 46 Cornelius Janscnius (welwillend verstrekt door J Roc-
giers, hoofdbibliothccans van de Katholieke Universiteit 
te Leuven) 

Blz 60 H Carolus Borromcus (welwillend verstrekt door 
J Roegiers, hoofdbibliothccans van de Katholieke Uni
versiteit te Leuven) 

Blz 84 Abdij van Port-Royal des Champs (Rijksmuseum Het 
Catherijncconvcnt te Utrecht) 

Blz % Antoine Arnauld (Collection Viollct, Parijs) 
Blz 132 Jacques Benigne Bossuet (in J В Bossuet, Dcfensio 

Dedarattoms, Luxemburg 1730, titelpagina) 
Blz 152 Hugo Francisais van Hcussen (Rijksmuseum Het Cathe

rijncconvcnt te Utrecht) 
Blz 194 Paus Innocentius XI (Collection Viollct, Parijs) 
Blz 202 Petrus Coddc (in H F van Hcussen, Batavia Sacra, deel II, 

Brussel 1714, blz 512) 
Omslag De afbeelding aan de voorzijde is te vinden in D Vor-

reux O F M , Un symbolejranciscmn Le lau, Parijs 1977, 
afb 11 
De afbeelding aan de achterzijde is welwillend verstrekt 
door de Rijksarchivaris van de Provincie Utrecht en 
bevindt zich in het Rijksarchief te Utrecht, fonds OBC 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

Cornelius Petrus Voorvclt werd geboren op 17 april 1912 te Schoten 
(thans Haarlem) Na zijn gymnasiale studie aan het Gymnasium 
'Immaculatac Conccptionis' te Venray, deed hij in september 1931 zijn 
intrede in de Orde van de franciscanen en begon hij zijn noviciaat te 
Hoogcruts (gemeente Slcnaken) Van 1932 tot 1934 studeerde hij 
filosofie m het philosophicum van de franciscanen te Venray en van 1934 
tot 1938 theologie in de studiehuizen van de Orde te Wijchcn en Weert 
In Weert ontving hij in 1938 de priesterwijding 

In datzelfde jaar kreeg hij opdracht aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
Nederlandse taal- en letterkunde te gaan studeren In 1939 gaven zijn 
oversten hem opdracht van studierichting te veranderen en Franse taai
en letterkunde te gaan studeren aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen Wegens de oorlogsomstandigheden kon hij daar zijn studie 
niet voleinden en ging hij in juni 1945 over naar de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam In de maand september van hetzelfde jaar 
legde hij daar met goed gevolg het candidaats-cxamcn in de Franse taai
en letterkunde af In oktober 1945 ging hij voor een jaar naar Parijs, 
waar hij studeerde aan de Sorbonne, aan het Institut Catholique en aan 
de Ecole des Chartes 

In oktober 1946 vervolgde hij zijn studie aan de Universiteit van 
Amsterdam en legde daar op 27 februari 1948 met goed gevolg het 
doctoraal-examen af, met als bijvakken Italiaans en Paléographie 

In datzelfdejaar werd hij aangesteld tot leraar m het vak Frans aan het 
Gymnasium voor jongens te Venray Twee jaar later, in 1950, kreeg hij 
opdracht in Bolsward een katholieke H B S voor Friesland op te 
richten en te leiden In 1959 kreeg hij een soortgelijke opdracht ten 
behoeve van het Land van Maas & Waal, waar hij te Druten een H B S 
opnehtte en leidde 

In 1971 ontving hij invaliditeitspensioen en vestigde hij zich te 
Nijmegen, waar hij vanafjum 1974 tot 1 januan 1976 meewerkte aan het 
intcr-univcrsitair project (Groningen en Nijmegen) ter samenstelling 
van een analytisch repertorium op de correspondentie van Pasquicr 
Qucsncl 

In februari 1976 nam hij de taak op zich een monografie te schrijven 
over de wording en de lotgevallen van de Amor Poenitens van Nccrcassel, 
waarvan het resultaat hierbij wordt aangeboden 
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S T E L L I N G E N 

behorende bij het proefschrift 

DE AMOR POENITENS 
VAN 

JOHANNES VAN NEERCASSEL 
(1626-1686) 

Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen 
van een verhandeling 

over de strenge biechtpraktijk 

in het openbaar te verdedigen 
op 11 mei 1984 

om 4 uur in de namiddag 

door 

С P. VOORVELT O.F.M. 



S T E L L I N G E N 

ι 

In zijn mandement van 8 apnl 1679, uitgevaardigd naar aanleiding van 
het decreet van het H. Officie van 2 maart 1679, waardoor 65 lakse 
moraalstcllingen werden veroordeeld, toont Neercassel zich een wijs 
bestuurder door te verklaren dat men niet de dwalenden doch de 
dwaalleer moet veroordelen. 

π 

De authenticiteit van de vijf aan de Augustinus van Cornelius Jansemus 
toegeschreven stellingen is zeer twijfelachtig. 

ш 

De quaestio fach in de geschiedenis van het jansenisme is een gevolg van 
de foutieve interpretatie van het 'Comma Planum'. 

IV 

Het jansenisme is een bepaalde stroming in de katholieke Kerk, geen 
dwaalleer. 

ν 

Wegens de onmacht van Emma Bovary zich te verzetten tegen haar 
zinnelijkheid zou men Madame Bovary (1856) van Gustave Flaubert even 
jansenistisch van aard kunnen noemen als Phèdre (1677) van Jean Racine. 

vi 

Aanvaarding van het strikte solhcitatie-pnnciep voor religieuzen druist 
in tegen de gelofte van gehoorzaamheid 



vu 

De zinsnede in het zogenaamde Symbolum Athanasianum: 'Omncs 
homines resurgere habent cum corporibus suis.' biedt een duidelijk 
voorbeeld van een analytisch futurum in het laat-latijn. 

ш 

Het ware te wensen, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
samenstelling van de nieuwsberichten voor radio en televisie, onderricht 
werden in het verschil van betekenis tussen de woorden: 
gedood worden en omkomen, 
minstens en tenminste, 
gebeuren en plaatsvinden, 
wegens en vanwege, 
hun en hen. 

IX 

De afgelopen 40 jaar heeft het hoogleraarschap een humanisering 
ondergaan die weldadig aandoet. 

χ 

Hoewel Sint Franciscus van Assisi zelf nooit over een Eerste, Tweede en 
Derde Orde gedacht of gesproken heeft, zou men - zij het ietwat 
anachronistisch - in zijn visie de natuur de Vierde Orde kunnen 
noemen. 

XI 

De term 'warme bakker' is onesthetisch, onsmakelijk en fysiologisch 
twijfelachtig. Het zou beter zijn te spreken van 'zelf bakker'. 
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