
De liturgie kwam uitvoerig ter sprake op het Con-
cilie van Trente. Tegenover de protestanten die 
vanuit de Schrift alleen de doop en het avond-
maal erkenden, bevestigde Trente de zeven  ‘door 
Christus ingestelde’  sacramenten.  “Het moet ge-
zegd dat het Concilie zelf de zaken behoedzaam 
formuleerde”, stelt Gerard Lukken. “Wanneer de 
reële aanwezigheid van Christus in brood en 
wijn, getransformeerd tot Zijn lichaam en bloed, 
aan bod komt, stelt het decreet bijvoorbeeld dat 
dit door de kerk  ‘het meest toepasselijk wordt 
omschreven als transsubstantiatie’. Er staat dus 
niet dat het de enig mogelijke term is.”

Volkstaal
Dezelfde mildheid ziet de liturgist tegenover 
de communie onder beide gedaanten.  “Er is 
de voorkeur om alleen de hostie uit te reiken, 
maar de andere praktijk wordt niet veroor-
deeld. En over de taal zegt het Concilie alleen 
maar dat het onjuist is voor te houden dat  ‘de 
mis alleen maar in de volkstaal kan worden ge-
vierd’. Protestanten vonden dat het offer van 
Christus eenmalig was, terwijl katholieken dat 
met hun misoffer menen te herhalen. Trente 
zocht naar Bijbelse begrippen om dat offerka-
rakter te onderbouwen. Tot op vandaag zijn er 
discussies of de eucharistie een offer dan wel 
een maaltijd is. Een valse tegenstelling vol-
gens mij. Het Concilie hechtte verder belang 
aan de ambtsdragers en aan de werkzaam-
heid van de sacramenten – dat ze effectief bij-
dragen aan de redding van de gelovigen.”   

Veel aspecten zouden na Trente in de verf wor-
den gezet om het verschil te maken met de pro-
testanten. Zo werden het Latijn, maar evengoed 
het celibaat en het pausschap symbolen die 
de identiteit van katholieken uitmaakten. Het 
leidde tot de mythe dat Trente de volkstaal ver-
bood. Sterker dan ooit werd het katholicisme 
sacramentaal.  “Steeds meer werd alles tot in de 
details geregeld met ritualisme tot gevolg. Het 
betrof bovendien een klerikale liturgie waarin de 
gelovigen geen actieve rol speelden, maar louter 
ontvangers waren. In de mis ging alle aandacht 
uit naar de consecratie en de opheffing van hos-

tie en kelk. Belgerinkel waarschuwde voor dat 
moment. Wat eraan voorafging – de  ‘voormis’  
–, deed er eigenlijk niet toe en ook de communie 
werd een los en minder belangrijk aanhangsel 
voor of na de mis”, legt Lukken uit.

Oude en nieuwe ritus
Vaticanum II maakte een einde aan die clerus-
liturgie.  “Paulus VI stelde uitdrukkelijk het mis-
saal van Pius V buiten werking. Toen filosoof 
Jean Guitton hem vroeg waarom hij het her-
werkte, tridentijnse missaal van 1962 niet au-
toriseerde, antwoordde Paulus VI dat zo’n uit-
zondering aanvaarden, zou neerkomen op het 
ondermijnen van het hele Tweede Vaticaans 
Concilie. Om aan de Pius X-broederschap tege-
moet te komen, werd de tridentijnse ritus toch 
weer toegestaan, hoewel die liturgie behoorde 
tot een periode van triomfalisme, juridisme en 
klerikalisme die voor de kerk definitief was af-
gesloten”, vindt de sacramententheoloog.

Hij somt in zijn boek Met de rug naar het volk de gi-
gantische verschillen tussen de beide ritussen op.  
“Zo is er de woorddienst die een marginale plaats 
kreeg in de tridentijnse liturgie, terwijl die in de li-
turgie van Vaticanum II evenwaardig is. De aan-
dacht voor de Schrift en de afwisseling van Bij-
bellezingen behoren tot de verdiensten van het 
Tweede Vaticaans Concilie en die rijkdom gooi 
je weer overboord als je terugkeert naar de oude 
ritus. Maar ook de achterliggende ambtsopvat-
ting, theologie en kerkvisie verschillen grondig. En 
dan is er nog de houding tegenover de joden met 
het gewraakte gebed op Goede Vrijdag. In mijn 
ogen vormt Vaticanum II vooral een breuk met de 
kerkopvattingen en de liturgie van na het Concilie 
van Trente. Het komt bij mij over dat zij die de con-
tinuïteit met deze traditie beklemtonen, voorna-
melijk uit zijn op restauratie”, besluit Lukken.
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Autoriteit in de kerk
De hoogste gezagsinstanties in de rooms-
katholieke kerk zijn de paus en een conci-
lie, maar wie het laatste woord heeft, was 
in de loop van de geschiedenis vaak minder 
duidelijk. Soms stonden de twee op gespan-
nen voet met elkaar en trok bijvoorbeeld de 
paus thema’s naar zich toe. Vooral vanaf de 
late middeleeuwen nam de autoriteit van de 
paus toe, met als culminatiepunt het Eerste 
Vaticaans Concilie en het dogma van de pau-
selijke onfeilbaarheid. Kerkhistoricus Bern-
ward Schmidt schreef een boeiend boek over 
de moeilijke verhoudingen tussen paus en 
concilie van de 15de eeuw tot heden. Door 
de vijftigste verjaardag staat Vaticanum II 
volop in de belangstelling, maar dat mag 
niet doen vergeten dat ook andere conci-
lies mijlpalen waren die het aangezicht van 

de rooms-katholieke kerk bepaalden. Ver-
jaardagen zijn een goed moment om die in 
herinnering te brengen. Nu is er de 450ste 
verjaardag van Trente, volgend jaar prijkt 
de 600ste verjaardag van het Concilie van 
Konstanz op de agenda. (EVL)
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‘Leuvense inbreng groter dan gedacht’

“Verder werd een herziene Vulgaatvertaling 
uitgegeven die toonaangevend was tot Rome 
zelf het project overnam. Rome bouwde trou-
wens voort op die Leuvense editie. Zijn versie 
verscheen in 1592, Leuven kwam 40 jaar eer-
der. Protestanten schrikken ervan dat de de-
creten van Trente het Bijbelse verkondigen en 
preken zo aanmoedigden. In hun denken staat 
Trente voor de 126 vervloekingen van hun leer 
en niet voor zo’n pastorale bewogenheid.”

“Trente had de volkstaal niet verboden, wat 
maakte dat in die periode ook Nederlandse ver-
talingen van de Vulgaat het licht zagen zoals deze 
editie van 1548 uit Keulen, een werk van karme-
liet Alexander Blanckart (het boek links op de foto 
boven, nvdr). Die ging de concurrentie aan met de 
fameuze vertaling van Leuven. Pas later wordt 
de volkstaal iets typisch voor protestanten en het 
Latijn voor katholieken”, merkt François op.

Moderne bisschoppen
Tijdens de derde zittijd groeide de delegatie uit 
onze contreien op verzoek van koning Filips II 
stevig. De bisschoppen van Atrecht, Namen en 
Ieper en theologen zoals Augustinus-kenner 
Michael Baius (afgebeeld op het schilderij rechts op 
de foto, nvdr) en Cornelius Jansenius – nadien de 
eerste bisschop van Gent – tekenden present. 
“Dat waren al bisschoppen nieuwe stijl: niet 
meer wereldse heersers van adel, maar pasto-
raal bewogen en theologisch geschoolde cle-
rici. Die verschuiving in het profiel van de bis-
schoppen was zeker een van de verdiensten 
van het Concilie van Trente. Ze trokken als 
kerkvorsten naar Trente en kwamen als her-
ders naar huis”, besluit François.

Het congres Het Concilie van Trente: 
hervorming en controverse in Europa 
en daarbuiten vindt plaats aan de KU  
Leuven van 4 tot en met 6 december.  
Info via http://theo.kuleuven.be/ 
en/council_of_trent
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‘Tridentijnse periode zou afgesloten 
hoofdstuk moeten zijn’
Nadat paus Benedictus XVI in 2007 de buiten werking gestelde tridentijnse 

liturgie opnieuw toeliet, schreef Gerard Lukken het gefundeerde boek Met de 

rug naar het volk. Als geen ander kent de Tilburgse sacramententheoloog de 

verschillen tussen de tridentijnse kijk en de visie van Vaticanum II.

Gangmaker nieuwe stijl
Een figuur die steevast met het Concilie van Trente wordt verbonden, is Carolus Borro-
meus (1538-1584). Al woonde de neef en secretaris van paus Pius IV die kerkvergadering 
niet bij, hij groeide uit tot hét voorbeeld van wat Trente beoogde en werd de patroon van 
alle zielzorgers. Bijna aan het einde van het Concilie benoemde de paus hem tot aartsbis-
schop van Milaan. Daar was in tachtig jaar geen residerende bisschop geweest. Alleen al 
zijn komst luidde een nieuw tijdperk in. Borromeus maakte ernstig werk van de invoering 
van de conciliebesluiten, richtte op eigen kosten priesterseminaries op, ijverde voor een 
betere clerus, visiteerde zijn parochies, liet registers bijhouden van dopen, vormsels en 
huwelijken, en stond in voor de zorg voor wezen, armen, zieken en stervenden.

Het Concilie verzocht bisschoppen jaarlijks synodes te houden. Al was dat onrealistisch, 
Borromeus nam dat ter harte en in zijn befaamde  ‘Acta’  werden de beslissingen van die 
synodes en de aanpak van de hervormingen nauwkeurig beschreven. Die boeken gingen 
Europa rond en werden zo voor anderen een inspirerend voorbeeld. Maar de aartsbis-
schop ging veel verder dan Trente en formuleerde bijvoorbeeld instructies over de inrich-
ting van kerken – onder meer met biechtstoelen. Zo ontstond gaandeweg een verschil 
tussen het Concilie van Trente en het  ‘tridentinismo’, de beslissingen en de evoluties die 
na het Concilie de richting bepaalden die de katholieke kerk uitging. Daarbij kregen uni-
formiteit, centralisme en stringente juridische regelgeving de bovenhand. (EVL)
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