
“Een onverwacht effect van het Concilie van 
Trente waren de pracht en de praal die nadien 
opdoken in de kerken”, steekt Violet Soen van 
wal.  “De barokke rijkdom aan beelden, muziek 
en liturgie leidde tot een zinnelijk katholicisme. 
Daarom koppelen we culturele activiteiten aan 
ons congres. We willen de kleur en de zintuiglijk-
heid van Trente binnenbrengen in dat weten-
schappelijke forum.” De tentoonstelling rond 
Michiel Coxcie (zie hieronder), de herhaling van 
het concert door het ensemble Encantar met 
gregoriaanse en polyfone muziek (zie Tertio nr. 
682 van 6/3) en de expositie in de Maurits Sabbe 
bibliotheek van oude drukken uit de Nederlan-
den ten tijde van Trente kunnen volgens haar 
meteen het bredere publiek aanspreken.

Oude drukken
“Naast een tridentijnse missaal en catechis-
mus tonen we onder meer drukken van de 
conciliedecreten en traktaten van Leuvense 
theologen. Die uitgaven brengen verrassende 
aspecten aan het licht. Collega-kerkhistoricus 
Marcel Gielis leidt eruit af dat de Leuvense in-
breng groter was dan tot nu toe wordt aange-
nomen”, zegt Wim François.  “Zo waren er op de 
tweede zittijd geen bisschoppen uit de Neder-
landen, maar op verzoek van landvoogdes Ma-
ria van Hongarije wel een delegatie theologen 

uit Leuven. Daar was Franciscus Sonnius bij die 
al de eerste zittijd bijwoonde en later bisschop 
van Antwerpen werd, maar ook Ruard Tapper, 
deken van Sint-Pieters. Hij was de eerste kei-
zerlijke theoloog en kwam daardoor in rang 
onmiddellijk na de twee jezuïetentheologen 
van de paus. Zulke ontdekkingen doe je door 
die oude drukken te bestuderen.”

Correctie Vulgaat
De hoogleraar geeft nog een voorbeeld uit de 
eerste zittijd. “We weten met zekerheid dat 
de Leuvense theoloog Johannes Driedo, hoe-
wel niet lijfelijk aanwezig op het Concilie, toch 
een grote invloed had op de decreten over de 
Schrift, de traditie en de Vulgaatvertaling. Dat 
komt omdat zijn boek circuleerde op het Con-
cilie. De wens om de bestaande Latijnse Bijbel-
vertaling te corrigeren en tot een nieuwe Vul-
gaatversie te komen, mag als een Leuvens pro-
ject worden beschouwd, zowel wat betreft de 
aanzetten ertoe als de realisatie ervan.”

Keizer voert uit
“De wereldlijke en de kerkelijke macht wa-
ren sterk verweven. Door de Pauselijke Sta-
ten was de paus zelf een wereldleider en om-
gekeerd zag keizer Karel het als zijn plicht het 
Concilie door te voeren. Die wachtte niet op 

het einde ervan om hervormingen toe te pas-
sen”, vervolgt Soen.  “Hij zag godsdienst als een 
middel om de eenheid in zijn rijk te herstellen. 
Na de eerste zittijd liet hij de decreten die klaar 
waren, al apart drukken en verspreiden. Ook 

aan de Leuvense universiteit gaf hij meteen 
opdrachten om werk te maken van de beslui-
ten. Zo werd een leerstoel in de Heilige Schrift 
opgericht waardoor de Bijbelstudie hier een 
bloeitijd zou kennen van 1550 tot 1650.”

Kunstenaars voeren propaganda
Zoals schilder Lucas Cranach propaganda voerde voor de pro-
testantse ideeën, zo was de Vlaamse kunstenaar Michiel Cox-
cie (1499-1592) een katholieke kruisvaarder. Ze zetten hun werk 
als het ware in voor een  ‘mediaoorlog’, legt curator Peter Car-
preau uit. Een meesterlijke tentoonstelling in M – Museum Leu-
ven laat de  ‘Vlaamse Rafaël’  weer in zijn volle glorie schitteren.
Coxcie was een van de meest invloedrijke schilders in de Neder-

landen van de 16de eeuw. Hij maakte de Reformatie en de beel-
denstorm van op de eerste rij mee, maar bleef zelf een trouwe 
soldaat van Rome en de Habsburgers. Dat blijkt uit zijn Zelfportret 
als Sint-Joris waarin hij zoals de ridderheilige het kwaad met het 
zwaard te lijf gaat.  “De schilder ziet zichzelf net als Sint-Joris als 
een beschermer van de ware kerk. Dat hij gekleed is als een gene-
raal van de Spaanse troepen in de Nederlanden zoals de hertog 

van Alva maakt nogmaals zonneklaar dat hij de oorlog verklaart 
aan de ketters, al doet hij dat met zijn penseel. Dit zelfportret is 
een religieus en politiek statement”, verduidelijkt Carpreau.

Kopiist
Zijn altaarstukken, glasramen en wandtapijten tonen eveneens 
hoe zijn oeuvre propaganda voor de katholieke kerk was. Voor-
beelden daarvan zijn de monumentale glasramen en de drie al-
taarstukken die Coxcie in opdracht van keizer Karel V maakte 
voor de Brusselse kathedraal. Hij introduceerde in onze con-
treien de Italiaanse renaissance en ging de barokke grootmees-
ters zoals Pieter Paul Rubens vooraf. Dat de  ‘Vlaamse Rafaël’  in 
de vergetelheid raakte, komt onder andere omdat hij werd af-
geschilderd als een kopiist. Dat mag dan wel kloppen, toch blijkt 
ook daaruit zijn grootsheid. Hij was van geen kleintje vervaard en 
maakte voor Filips II een sublieme kopie van het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck. Het Leuvense museum slaagde erin de pa-
nelen uit diverse collecties weer samen te brengen. Alleen al voor 
die prestatie loont het de moeite de expo te bezoeken. (EVL)

Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël is tot 23 februari te 
zien in M – Museum Leuven en in de Brusselse kathedraal.

‘Leuvense inbreng groter dan gedacht’
Kerkhistoricus Wim François van de faculteit Theologie en historica Violet 

Soen van de faculteit Letteren sloegen de handen in elkaar voor een groots 

internationaal congres over het Concilie van Trente. Ze vonden het de hoog-

ste tijd om de verdiensten van die kerkvergadering in de verf te zetten.

Koenraad Jonckheere,  
Michiel Coxcie. De Vlaamse 
Rafaël, Davidsfonds, Leuven, 
128 blz., € 19,95. Bestellen kan 
via www.tertio.be

De kopie die Michiel Coxcie  

maakte van het Lam Gods.  
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Violet Soen en Wim François.  
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