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INLEIDING 

Om de deelcursus Kerkgeschiedenis af te sluiten kregen wij de opdracht om een eindwerkstuk te schrijven 
over een thema of een aspect uit de geschiedenis van het christendom waarbij we uitsluitend de stof van 
het college en het handboek van de cursus, Geschiedenis der Kerk door O.J. de Jong, mochten gebruiken. 
 
Als thema voor dit eindwerkstuk neem ik het pausdom. Hoe heeft het pausdom zich door de jaren heen 
ontwikkeld, hoe laten kerk en macht zich door de eeuwen combineren en hoe hebben wereldse leiders zich 
in de geschiedenis over de paus en het pausdom uitgelaten? Tot zover de richtvragen die ik meeneem in de 
uitwerking van dit stuk.  
 
Mijn hoofdvraag zal zijn: 
Hoe heeft het pausdom zich ontwikkeld door de eeuwen, wanneer we kijken naar macht en status van het 
ambt en de wijze dat de verschillende pausen dit zelf vorm hebben gegeven? 

Ik zal proberen in mijn uitwerking te komen tot een betoog waarbinnen de historische context 
duidelijk is, essentiële omslagpunten aan bod komen en algemeen historische momenten worden bekeken 
vanuit een pauselijk referentiekader. Hierdoor hoop ik inzicht te verkrijgen in de loop van de geschiedenis 
op een specifiek vlak.  
 
Ik zal hiernaast trachten via de voetnoten wat extra informatie te verschaffen over de tijd. Punten die niet in 
mijn werkstuk passen of er niet in horen, omdat ik ze niet uit het boek van Otto de Jong of het college door 
Dhr Jacobs haal. Het zijn begripsbepalingen of gegevens die, naar mijn idee, relevant zijn om de context 
van de geschiedenis van het pausdom geheel te kunnen overzien. 
 
Het werkstuk is ingedeeld in 4 paragrafen met als titels: 

1. OPMARS VAN DE WERELDLIJKE MACHT 
2. KRUISTOCHT VAN DE ZEDE 
3. KRITIEKEN EN TEGENSLAG 
4. KERKELIJKE MACHT ALS SOCIAAL INSTRUMENT 

 
In de eerste paragraaf werk ik van het begin van het pausdom tot de eerste neergang. 
In ‘kruistocht van de zede’ begin ik bij het ingrijpen van Hendrik III en sluit ik af met de kruistochten en de rol 
van het concilie. ‘Kritieken en tegenslag’ gaat in op Luther en Dante. In de vierde en laatste paragraaf 
probeer ik te laten zien dat de macht van de kerk zich uiteindelijk ontwikkelt  tot een sociale invloed die ver 
weg staat van de eens zo grote wereldse macht. 
 
1. OPMARS VAN DE WERELDLIJKE MACHT 

Kort na het jaar 100 kwam er in Klein-Azië en Syrië een beweging op gang waarbinnen een enkele bisschop 
de plaatselijke gemeenschap leidde. Een trend die zich wereldwijd zou verspreiden en zou leiden tot enkele 
marteldoden in verband met de vervolging van Christenen die rond die tijd actueel werd. In de tweede eeuw 
was in Christelijke kringen de autoriteit van ouderlingen sterk verbonden met de belangrijkheid van de stad 
van residentie. Rome was toentertijd zondermeer de grootste, rijkste en machtigste stad van de wereld. 
Daarnaast was het de stad waar de apostel Petrus had gewerkt. De redenering dat de Romeinse bisschop 
de machtigste bisschopsfunctie zou bekleden was hierom een logische. In deze denkwijze zou er een 
bisschop zijn die autoriteit zou hebben over de andere bisschoppen.  De kerk was nu niet meer een 
gemeenschap van gelovigen onder Jezus Christus, maar veel meer een instituut met een hiërarchische 
structuur, waar als machtigste enkeling de bisschop van Rome aan de top stond.  
  Toen de beschermende Romeinse garnizoenen door het hele rijk door barbaarse naties werden 
verdreven, en de kerkelijke organisaties bewezen stand te zullen houden, vond deze ontwikkeling definitief 
plaats.  Initieel moest de bisschop zijn macht nog delen, maar nadat de wereldse leider, in de vorm van 
keizer Constantijn, zich in Constantinopel had gevestigd was het delen afgelopen. Te zijner tijd gingen 
bisschoppen uit meerdere delen van het rijk de bisschop van Rome als leidend vorst accepteren. De synode 
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van Sardica (343) stelde vast dat de bisschop van Rome de laatste stem zou hebben in rechtskwesties van 
andere bisschoppen in het rijk.  
 
Inmiddels was het west-Romeinse rijk geheel gevallen en de kerk vormde de laatste rest ervan. De 
bisschop van Rome behield een keizerlijk aanzien. De algemene bisschopstitel werd nu specifiek op hem 
van toepassing en hij werd ‘Paus’ die zich door God geroepen wist om de kerk te bestuderen. 

Deze macht werd door tijdsgenoten zichtbaar met de rol van bisschop Leo (de Grote) die in 452 de 
hunnen1 van een aanval op Rome weerhield en in 455 de plunderingen door de vandalen2 wist te matigen. 
 
Tussen 714 en 741 kwam Karel Martel aan de macht binnen de familie die later de ‘Karolingen’ genoemd 
zou worden. De macht van de kerk van Rome werd in die tijd bedreigd door de Longobarden3 en de paus 
vroeg Karel Martel om hulp. Na de dood van Karel Martel zou zijn zoon Pippijn de Korte gehoor geven aan 
een pauselijke vraag om hulp tegen de Longobarden. Zijn vader had dit niet gedaan omdat hij een 
bondgenoot van het volk was. 

In 755 viel Pippijn de Korte Italië binnen en versloeg de Lombardische koning Aistulf. De 
Longobarden waren verslagen.  De pauselijke dank was groot. De paus keurde goed dat Pippijn frankisch 
koning werd (ook al moest hij hiervoor eerst de nog regerende koning opzij zetten) en zalfde hem 
persoonlijk. Pippijn dwong in twee grote veldtochten de Longobarden tot het afstaan van grote stukken 
grond aan de paus. Hijzelf schonk in 756 al zijn veroveringen aan de paus. De zeggenschap van de paus 
reikte nu tot ver buiten Rome. 

Karel de Grote, Pippijns zoon, beëindigde de macht van de Longobarden volkomen in 7744. Deze 
sterk gelovige Frankische vorst werd op kerstdag 800, toen hij in Rome verbleef, door Paus Leo III een 
keizerskroon op het hoofd gezet. De keizerskroning werd een uniek recht van de paus. Een keizer zou nooit 
meer voor vol worden aangezien voordat hij door de paus was gekroond.  

Na de dood van Karel de Grote leek de macht van de paus velen malen stabieler dan de macht 
van de koningen. Paus Nicolaas I ging zelfs zo ver dat hij in de westelijke kerk had gesteld dat de keizer 
aan hem ondergeschikt was en dat de kerk onafhankelijk was van iedere staatsmacht. Maar zonder de 
Karolingische steun zou het pauselijk ambt snel verworden tot een titel waarover de plaatselijke adel naar 
believen kon beschikken. Dat deze periode later de naam ‘pornocratie’ zou krijgen geeft aan door wat voor 
personen het pausschap werd toegeëigend. Er bleef weinig over van de sterke rol en het aanzien van het 
pauselijk ambt.  
 

2. KRUISTOCHT VAN DE ZEDE  

Totdat de Duitse keizer Hendrik III besloot dat dit afgelopen moest zijn. Op de synode van 1046 zette hij 
drie pausen5 af. Vervolgens steunde hij krachtig het pausschap van Leo XI (1048-1054) die het aanzien van 
de paus weer zou herstellen, de celibaatplicht weer strikt na liet leven en een college van kardinalen 
instelde.  

Nog geen vijftig jaar later trokken duizenden west-Europeanen op naar Jeruzalem om het heilige 
land te bevrijden. Urbanus II had hiertoe opgeroepen en er werd massaal gehoor aan gegeven. In die vijftig 
jaar had het pausdom zijn gezag weer volledig hersteld en hield iedere vorst weer rekening met de bisschop 
van Rome. 

Dit was een duidelijk gevolg van de investituurstrijd, een machtsstrijd tussen de keizer en de paus. 
Het belangrijkste strijdpunt was de zeggenschap over bisschopsbenoemingen en bij wie deze moest liggen. 

                                                 
1
Het verhaal dat paus Leo (de Grote) Attila had overtuigd om de stad te sparen is de versie zoals O.J.de Jong die hanteert in zijn boek op 

pagina 77. Deze versie van het verhaal word door critici beschouwd als christelijke propaganda, omdat het tegenwoordig waarschijnlijker 
word geacht dat Attila had gehoord van een bedreiging voor het Oost-Romeinse rijk en terugkeerde om mee te gaan vechten. 
2
Toen Carthago in 439 viel hadden de Vandalen een grote marinebasis van waaruit zij zeerijk konden stichten en de landen in het 

westelijke Middellandse-Zeegebied konden aanvallen. Deze plunderingen, die met de nodige wreedheid gepaard gingen, bereikten hun 
hoogtepunt met de plundering van Rome in 455. 
3
De macht van de Longobarden was op een hoogtepunt in de tijd van koning Liutprand (712-744). Na zijn dood riepen de pausen dan ook 

meteen de hulp van de Karolingers in om de Lombardische macht te beëindigen.  
4
Niettemin heeft de tweehonderd jaar lange bezetting van Italië door de longobarden een blijvende indruk achtergelaten. Het centraal 

gebied van het koninkrijk in Noord-Italië staat heden ten dagen nog steeds bekend als Lombardije. 
5
Het betreft hier Paus Benedictus IX en de twee tegenpausen Sylvester III and Johannes XX.  
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In de 10e eeuw had de keizer de beslissende stem in de benoeming van bisschoppen in zijn rijk. Niet 
geheel onlogisch omdat de bisschoppen naast hun kerkelijke ook vaak een bestuurlijke functie vervulde. 
Niettemin kwamen er binnen de kerkelijke kringen steeds meer stemmen op om de invloed van leken6 op de 
benoemingen van geestelijken zoveel mogelijk tegen te gaan. Toen Gregorius VII in 1073 paus werd, was 
hij zonder twijfel de eerste paus sinds lange tijd die zich weer duidelijk en uitgesproken inzette voor het 
theocratische idee dat de paus heerst over de gehele kerk en van geen enkele wereldse macht afhankelijk 
is.De strijd was op zijn felst en kwam tot een uitbarsting in 1075, toen Hendrik IV en de paus het niet eens 
konden worden over wie de nieuwe bisschop van Milaan moest worden. 

De koning liet de bisschoppen samenkomen, die de paus afzetten, en als antwoord hierop deed 
Paus Gregorius VII koning Hendrik IV in de ban. Een actie die Hendrik in een moeilijke positie bracht, 
doordat de Duitse bisschoppen en vorsten zich een voor een tegen hem keerden. Hierop onderwierp 
Hendrik zich in 1077 aan de paus en zijn ban werd opgeheven. 

Overigens was de investituurstrijd pas echt voorbij toen in het concordaat van Worms in 1122 de 
investituur werd geregeld. De duale rol van de bisschop werd definitief gescheiden in een kerkelijke en 
wereldlijke taak, waardoor de keizer beslissingsbevoegdheid over de bisschopsbenoemingen verloor.   
 
In November 1095 deed Paus Urbanus II op een synode te Clermont een oproep aan de ridders om hun 
medechristenen te hulp te schieten. Het graf van Christus moest bevrijd worden uit ‘ongelovige’ handen7. 
Allerlei predikers verspreidden de oproep. De kruisvaarders zouden herkenbaar zijn aan het symbool van 
het rode kruis dat ze over hun schouder zouden dragen. Volledige vergeving van hun zonden werd hun als 
beloning in het vooruitzicht gesteld. Het achterblijvende gezin was onschendbaar en genoot bescherming8. 
Jeruzalem, dat vanaf 638 Arabisch grondgebied was, viel in 1099. De kruisvaarders jaagden grote delen 
van de bevolking, islamitisch of joods, de dood in.  

De kruistocht van 1147, als reactie op de val van het rijkje rond Edesa, mislukte. Net als de 
kruistocht van 1189, die volgde nadat in 1187 bekend werd dat Jeruzalem veroverd was door Saladin. 

De vierde kruistocht (1202-1204) kende een dubbele agenda. Naast de herovering van Jeruzalem 
wilde men ook orde op zaken stellen in Constantinopel. Tegen de zin van Paus Innocentius III boog de tocht 
dan ook af naar de Oost-Romeinse hoofdstad, waar de kruistocht ook zou eindigen. De paus hanteerde 
dezelfde denkbeelden als Gregorius VII, maar kon er veel meer van verwerkelijken dankzij het wapen van 
de kruistochten. Zo stuurde hij in 1181 een leger kruisvaarders naar de groep ‘albigenzen’9 in Zuid-Frankrijk 
en riep hij later op tot een grote kruistocht tegen deze ‘ongelovigen’ die van 1209 tot 1244 duurde. 

Iedere groep die ook maar enigszins van de kerkelijke leer afweek werd met dit wapen bestreden: 
Drentse boeren die zich verzetten tegen de macht van de utrechtse bisschop (1230), onwillige 
belastingplichtigen bij Bremen (1234), ongehoorzamen jegens een kandidaat van de keizerskroon (1248). 
Het pausdom gedroeg zich sterk als bovennationale macht. Innocentius zelf leefde in de overtuiging dat hij 
‘minder dan God, maar groter dan mens’ was. Iets dat volgens hem op het pauselijk ambt van toepassing 
was. 
 
Intussen was het concilie uitgegroeid tot een raadgevend instituut. De stem van de paus was superieur 
hieraan: alle besluiten van het concilie kregen pas rechtskracht nadat de paus ze had afgekondigd. Bij 
bepalingen die de samenleving betroffen was het inmiddels wel nog maar de vraag of de nationale staten ze 
over wilden nemen en wilden handhaven. Het conciliebesluit aangaande de herkenbaarheid van joden10 is 
hier een voorbeeld van. 
 

                                                 
6
Een leek is de laagste positie in de hierachie van de Katholieke kerk. 

7
Initieel was de toespraak er op gericht dat de troepen de Byzantijnse keizer zouden gaan helpen om zijn stad te beschermen tegen 

opdringerige Turkse nomaden. 
8
De kruistochten hebben hoogstwaarschijnlijk veel op avontuur beluste ridders aangetrokken die hoopten op roem, een stuk grond of een 

rijke buit. Uiteindelijk nemen zo'n 4000 à 5000 ridders aan de kruistocht deel en een nog veel groter aantal soldaten te voet. 
9
De Katharen of Albigenzen behoorden tot een religieuze groepering. Zij waren actief in de late Middeleeuwen. Hun leer was gnostisch van 

aard. Zij beschouwden zichzelf als volgelingen van Jezus, maar zagen hem als een leraar, terwijl de dominante Kerk van Rome Jezus als 
(de zoon van) God beschouwde.  
10

De kerk schreef voor dat joden bepaalde kleding of kentekenen moesten dragen en geen openbare ambten mochten bekleden. 
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3. KRITIEKEN EN TEGENSLAG 

Filip IV (1287-1314) had voor zijn oorlogen tegen Engeland en Vlaanderen geld nodig en belastte daartoe 
ook de geestelijkheid en het bezit van kerk en kloosters. Paus Bonifatius VIII (1294-1303) kwam hiertegen 
in verzet, maar het conflict werd ogenschijnlijk snel (1297) bijgelegd. Hierna ontstond een nieuw geschil 
over de bisschopbenoemingen. De juristen van de paus stonden tegenover de koninklijke juristen, welke 
zich op het Romeinse recht baseerden. Toen de paus, in 1302, de bul ‘Unam sanctam’ publiceerde, waarin 
hij sprak van de twee zwaarden en hoe de paus het wereldlijke zwaard weliswaar doorgaf maar de macht 
erover nooit verloor, vochten de juristen dit aan. Terwijl de paus de banbul voor de franse koning 
voorbereidde, werd hij door zijn tegenstanders gevangen genomen. Hij zat twee dagen gevangen en een 
maand na zijn bevrijding stierf hij (1303). 
 
Paus Clemens V (1305-1314) vestigde zich in 1309 in het Franse Avignon. Te Avignon gaf hij Filips IV 
toestemming om op te treden tegen de tempeliers, vanwege ketterij en homosexualiteit. De stad Avignon 
zou van 1348 tot 1791 bij de pauselijke staat horen.   
 
Intussen had Dante11 openbaar kritieken geuit op de politiek van Bonifatius VIII. Hij vond het heilloos dat 
geestelijken ook de wereldlijke macht waren gaan hanteren en hij hoopte op een snel herstel van de 
keizerlijke macht. Hij zei dat Constantijn nooit aardse macht aan de pausen had moeten geven en noemde 
dit pausdom de ‘grote hoer’ (Openb. 19:2)12 die goud en zilver vereerde als ware het een god. 

Hier had Dante raakvlakken met Luther, die zijn kritieken steeds baseerde op de aflaathandel. 
Dante kreeg kritieken, maar tegen Luther werd een klacht ingediend te Rome. In 1521 werd Luther in de 
ban gedaan, maar dat deed hem niet zwijgen. De roep om vernieuwing binnen de Rooms-katholieke kerk 
groeide in de gemeenschap en uiteindelijk schaarde grote groepen van bijbelse humanisten en andere 
vernieuwingsbewegingen zich achter hem. Grote gebieden onttrokken zich aan het Rooms gezag. Dit 
dwong de westerse kerk tot bezinning. Er moest een concilie komen.  

Pas na Luthers dood in 1546 benoemde paus Paulus III verschillende kardinalen met 
vernieuwingsdrang die hij het bewuste concilie liet voorbereiden. Het zou het concilie van Trente worden. 
Drie zittingsperiodes verspreid over ongeveer 17 jaar zouden er nodig zijn. Het concilie had vooral als doel 
de misstanden binnen de Rooms-katholieke kerk aan te pakken en duidelijkheid te bieden in het standpunt 
aangaande de door de protestanten bediscussieerde punten van geloof. Uiteindelijk formuleerde het de 
leerstellingen en opvattingen die vanaf dat moment de inhoud van het katholieke geloof zouden uitmaken.  

De paus had een ongelofelijk stempel gedrukt op het concilie. Een macht binnen de kerk (en de 
wereld) die hierna jaren vanzelfsprekend was. Velen pausen, tot paus Pius VII (1800-1823), stemden in met 
moord, foltering, brandstapels en allerhande vervolgingen tijdens de eeuwen van de inquisitie.  
 
In 1799 maakten revolutionaire troepen, die Italië waren binnengedrongen, de kerkelijke staat tot republiek. 
In 1800 zou in Venetië paus Pius VII als opvolger worden aangewezen door de overgebleven kardinalen. 
Inmiddels had de Franse revolutie zich gekeerd tegen de positie van de rooms-katholieke kerk. Ze was 
onteigend van al haar goederen, sloot velen kerken en ontbond kloostergemeenschappen. Napoleon13, die 
een andere koers wilde gaan varen, sloot een concordaat14 in 1801. Initieel was er een goede 
samenwerking, maar uiteindelijk ontstond er een conflict en de paus werd ver van Rome gevangen gezet. 
Pas na de val van Napoleon in 1814 kon Pius VII terugkeren. 
Maar de paus kwam geheel gemotiveerd uit gevangenschap. Hij wilde de pauselijke macht herstellen, maar 
zover zou hij niet komen. Met het congres van Wenen (1815) werd de wereldlijke macht van de paus 
bekroond met een aaneengesloten Italiaans gebied, maar de grote stukken grond die eerder tot het 
pauselijk gebied behoorden, kwamen niet meer onder pauselijke heerschappij. 

                                                 
11

Dante Alighieri (1265 - 1321) Italiaanse dichter. 
12

‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote 
hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 
13

Napoleon Bonaparte (15 augustus 1769 - 5 mei 1821) Dictator en keizer van Frankrijk 
14

Verdrag, overeenkomst van een regering met de paus. 
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 Dat gebied kwam weer ter discussie tussen 1848 en 1870, toen binnen de afzonderlijke staten van 
Italië het streven en de verwachting naar Italiaanse eenheid ontstond.  In 1848 ontstond er zelfs een 
revolutie waarbinnen te Rome even de republiek werd uitgeroepen. Zijn ernstig verkleinde staat moest 
gehandhaafd worden, maar dat kon alleen met de voortdurende militaire hulp van Frankrijk. Toen deze 
troepen in 1870 vertrokken, als gevolg van de nederlaag in de frans-duitse oorlog, kon het koninkrijk Italië 
eindelijk zijn hoofdstad terug innemen. De afwijzende houding die daarop volgde tegenover de Italiaanse 
regering, deed de paus wereldwijd in geestelijk aanzien stijgen. Paus Pius IX kwam niet vaak buiten Italië. 
Hij beschouwde zichzelf als gevangene in zijn ‘eigen huis’. In 1869 riep hij een concilie bijeen dat vooral 
moest bekrachtigen dat de paus zelf de kerkelijke traditie belichaamde en uitsprak en dat hij daarbinnen 
onfeilbaar was. Het concilie kwam tot dit besluit nadat tegenstanders, voor de stemming, bewogen waren te 
vertrekken. Pius IX was de eerste paus die volgens de katholieke kerk onfeilbaar was. 
 
Zijn opvolger paus Leo XIII word ook wel de eerste moderne paus genoemd. Hij ontwikkelde sociaal en 
wetenschappelijke programma’s, moedigde het vormen van verenigingen aan en schrapte in 1897 vooral de 
oudere werken van de Index. In 1900 voerde hij hervormingen van algemene aard door binnen de kerkelijke 
boekenwet zodat deze wat moderner werd.  
 

4. KERKELIJKE MACHT ALS SOCIAAL INSTRUMENT  

De macht van het pausdom leek gestabiliseerd, maar daar kwam verandering in bij het aanstellen van de 
opvolger van Leo XIII. Het leek dat kardinaal Rampolla, de staatssecretaris van Leo XIII, tot paus zou 
worden gekozen. De keizer van Oostenrijk liet echter horen dat hij daar anders over dacht en sprak zijn veto 
uit. Hierop kozen de kardinalen de patriarch van Venetië: Giuseppe Sarto. Pius X (1903-1914) zou zijn 
pauselijke naam worden. Als eerste actie verbood hij elke inmenging van een staat bij de verkiezing van 
een paus. Hij onderbrak de diplomatieke traditie van zijn voorganger(s). Iets dat zijn opvolger, Benedictus 
XV (1914-1922), weer geacht werd te herstellen. Dat deed hij ook. Met allerlei initiatieven om gevangen te 
helpen, zieken en gewonden te bezoeken en te bemiddelen tussen de strijdende partijen verwierf hij respect 
van ver buiten zijn eigen kerk. De fascistische regering in Italië erkenden een pauselijk gebied met de 
‘lateraanse verdragen’ in 192915. Het nationaal-socialisme werd omarmd door de kerk, mede door de 
voorkeur aan dit systeem boven het communisme, en het was dan ook pas op een laat moment (rond 1937) 
dat de paus liet weten dat de ontwikkelingen rondom het nationaal-socialisme hem zorgen baarde16.   
 
In 1939 werd, met het begin van de oorlog, ook een nieuwe paus aangesteld. Pius XII (1939-1958) zou zich 
niet te veel verweren tegen het oprukkende fascisme. Later werd als reden hiervoor de angst voor het 
communisme aangevoerd. Vele bisschoppen in de bezette gebieden hadden wel tegenstand en hulp aan 
slachtoffers geboden en daarmee leek de discussie bezweerd. De rol van de paus kwam in de wereldse 
macht niet veel verder meer dan leidende uitspraken, een waardeoordeel geven of een afwijzende uitspraak 
doen. Verder beperkte de rol zich vooral tot een kerkelijke. Van de twee zwaarden was het nu het kerkelijke, 
het goddelijke, dat bij de paus lag. Het wereldse was van Duitsland, via Frankrijk, bij de Verenigde Staten 
aangekomen. Het tweede Vaticaans concilie bracht, onder pauselijk gezag van Johannes XXIII en later 
Paulus VI, vier constituties, negen decreten en drie verklaringen voort. Met het oog op de traditie werden de 
eerdere uitspraken over de pauselijke macht ontzien. Niettemin werd getracht goed te formuleren dat 
bisschoppen, die als college de kerk meesbesturen, ook een eigen gezag hebben. 
 
Toen Paulus VI in 1978 onverwacht te overlijden kwam, kozen de kardinalen Albino Luciani tot zijn 
opvolger. Als naam, en program, koos hij ‘Johannes Paulus I’, een samentrekking van twee voorname 
voorgangers. Hij regeerde slechts 33 dagen en zijn opvolger werd in hetzelfde jaar nog aangesteld. Het zou 
de eerste niet-Italiaan worden sinds 1523. Johannes Paulus II zou een sterk leiderschap laten zien, waarbij 
hij de macht van de bisschoppen niet altijd even serieus nam. Hij kreeg niettemin een rol krijgen die op 
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voormalige Pauselijke Staat; in ruil erkende het koninkrijk Italië de souvereiniteit van de paus over Vaticaanstad. 
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wereldlijk niveau vooral een sociaal gezicht zou hebben. In gevoelige discussies over anticonceptie en 
abortus had hij een belangrijke invloed op de Christelijke gemeenschap. Niettemin zou hij, in tegenstelling 
tot veel van zijn voorgangers, geen enkele directe politieke wereldse macht meer hebben.  
 

CONCLUSIE 

Toen het pausdom, kort na het jaar 100, zijn bestaansrecht verwierf, was het een ambt dat geacht werd 
naast kerkelijke macht ook wereldse macht tentoon te spreiden. Maar macht corrumpeerde en binnen 
enkele honderden jaren was de zetel van de paus er een voor profiterende adel en machtswellustige 
jongelingen.  
 
Tot er in 1046 werd ingegrepen en het misbruikte ambt langzaam maar zeker weer in aanzien werd 
hersteld. De macht van het pausdom werd bewezen, met het gehoor dat er werd gegeven aan de oproep tot 
kruistochten.  
 
De macht van de paus bleef even praktisch onbetwist, totdat uitspraken over het wereldse en kerkelijke 
zwaard ervoor zorgden dat de paus op grove wijze op zijn plaats werd gezet. Daarnaast zou na zijn sterven 
ook Dante zich tegen zijn ideeën richten. Luther, die milder was en eigenlijk vooral intern kritieken wilde 
uiten, werd vervolgd en al snel was kerkscheuring een feit. In de tijden hierna zou de paus erg afhankelijk 
zijn van de bescherming van andere landen. Toen Frankrijk even geen tijd had om het pauselijk rijk te 
beschermen, vielen Italiaanse eenheidsvechters het Vaticaan binnen en werd het gehele pauselijke 
grondgebied Italiaans. 
 
In de tijden hierna groeide de pauselijke macht tot een hoofdzakelijk sociale invloed. Een druk op de 
aanhangers van de Rooms-katholieke kerk om de paus eer te bewijzen, zorgde er voor dat juist bij deze 
mensen zijn woorden als waarheid werden gezien. Voor een groot deel denk ik dat dit nog zo is. De paus 
heeft weinig tot geen wereldlijke macht, maar kan via zijn gelovige kring veel indirecte macht uitoefenen. 
Over de eeuwen heen bekeken is de macht van de paus nu allerminst op een laagste punt, maar van een 
hoogtepunt is op geen enkele manier sprake. De macht en de geloofwaardigheid van het pauselijk ambt 
nemen daarnaast, door een heftig verzet tegen o.a. anticonceptie, alleen maar af. Zo blijft er weinig over 
van de eens zo grote wereldse macht die via het pauselijke ambt bij de kerk lag. 
 
 
 


