
Wat	  voorafging	  aan	  het	  Concilie	  van	  Konstanz	  
	  

door	  Myrka	  Broers	  

Het	  pausschap	  verdeeld	  

Na	  jarenlang	  politiek-‐economisch	  getouwtrek	  met	  koning	  Filips	  IV	  van	  Frankrijk	  (onder	  meer	  bekend	  

wegens	  zijn	  ontbinding	  van	  de	  Orde	  van	  de	  Tempeliers)	  vaardigde	  paus	  Bonifatius	  VIII	  in	  1302	  de	  bul	  

Unam	  Sanctam	  uit.	  Hierin	  werd	  gesteld	  dat	  er	  buiten	  de	  Kerk	  geen	  heil	  was,	  dat	  de	  paus	  de	  enige	  en	  

absolute	  leider	  was	  van	  de	  Kerk	  en	  dat	  de	  wereldlijke	  autoriteiten	  zich	  moesten	  onderwerpen	  aan	  de	  

geestelijke	  macht.	  Hoewel	  de	  paus	  hem	  een	  voorstel	  deed	  tot	  verzoening,	  beantwoordde	  Filips	  de	  

extreme	  stellingen	  in	  de	  bul	  met	  een	  persoonlijke	  aanval	  op	  Bonifatius:	  er	  werd	  een	  lijst	  gepubliceerd	  

met	  vele	  uiteenlopende	  vergrijpen	  waarvan	  deze	  werd	  beschuldigd,	  waaronder	  ontrouw,	  ketterij,	  

afgoderij,	  magie,	  seksuele	  ontucht	  en	  moord	  op	  paus	  Celestinus	  V	  (de	  voorganger	  van	  Bonifatius).	  

Hierop	  rees	  de	  behoefte	  aan	  een	  officieel	  concilie	  om	  paus	  Bonifatius	  af	  te	  zetten.	  Deze	  ontkende	  de	  

aantijgingen	  en	  bereidde	  op	  zijn	  beurt	  een	  bul	  voor	  waarin	  Filips	  zou	  worden	  geëxcommuniceerd.	  

Nog	  voordat	  de	  bul	  kon	  worden	  uitgegeven,	  werd	  het	  pauselijk	  paleis	  in	  Anagni	  echter	  bestormd	  op	  

diens	  bevel.	  Bonifatius	  werd	  gevangen	  genomen	  om	  in	  Frankrijk	  te	  worden	  berecht,	  maar	  de	  

stadsinwoners	  bevrijdden	  hem	  en	  verjoegen	  de	  belagers.	  Na	  een	  korte	  rustperiode	  keerde	  Bonifatius	  

onder	  bescherming	  terug	  naar	  Rome,	  maar	  overleed	  nog	  geen	  maand	  later	  –	  zowel	  lichamelijk	  als	  

geestelijk	  geteisterd.	  

Bonifatius	  werd	  opgevolgd	  door	  Benedictus	  XI,	  die	  zijn	  uiterste	  best	  deed	  de	  band	  met	  Filips	  

te	  verbeteren	  zonder	  af	  te	  doen	  aan	  de	  eer	  en	  bewerkstellingen	  van	  Bonifatius.	  Na	  nog	  geen	  negen	  

maanden	  pausschap	  overleed	  Benedictus	  aan	  dysenterie.	  Het	  kiezen	  van	  een	  nieuwe	  paus	  verliep	  

allesbehalve	  vlekkeloos	  door	  de	  verdeeldheid	  onder	  de	  kardinalen.	  Een	  deel	  van	  hen	  was	  namelijk	  

sterk	  anti-‐Frans	  wegens	  de	  aanval	  op	  Bonifatius,	  terwijl	  een	  ander	  deel	  juist	  verlangde	  naar	  

hereniging.	  Bijna	  een	  jaar	  lang	  werd	  er	  hevig	  gediscussieerd,	  waarna	  uiteindelijk	  Clemens	  V	  naar	  

voren	  kwam	  als	  nieuwe	  paus.	  Dit	  was	  een	  zege	  voor	  de	  pro-‐Fransen,	  want	  hoewel	  Clemens	  kon	  

worden	  vertrouwd	  de	  nagedachtenis	  van	  Bonifatius	  in	  ere	  te	  houden,	  had	  hij	  sterke	  banden	  met	  het	  

Franse	  hof.	  Filips	  had	  dan	  ook	  een	  sterke	  grip	  op	  hem.	  Hij	  wilde	  dat	  Clemens	  zich	  zou	  laten	  kronen	  in	  

Lyon	  en	  drong	  erop	  aan	  dat	  de	  paus	  niet	  zou	  terugkeren	  naar	  Rome,	  waarop	  Clemens	  zich	  in	  1309	  in	  

Avignon	  vestigde.	  Deze	  gebeurtenis	  was	  het	  begin	  van	  wat	  later	  de	  Babylonische	  ballingschap	  (ook	  

wel:	  gevangenschap)	  der	  Pausen	  zou	  worden	  genoemd,	  de	  periode	  van	  1309	  tot	  1377	  tijdens	  welke	  

de	  pausen	  niet	  in	  Rome,	  maar	  in	  Avignon	  zetelden.	  

De	  zeven	  pausen	  die	  in	  Avignon	  gevestigd	  waren,	  opereerden	  onder	  sterke	  invloed	  en	  druk	  

van	  het	  Franse	  hof.	  Het	  was	  Filips	  immers	  goed	  gelukt	  de	  Franse	  natiestaat	  verder	  te	  ontwikkelen	  en	  



de	  invloed	  van	  de	  Franse	  koning	  uit	  te	  breiden	  ten	  koste	  van	  de	  pauselijke	  macht.	  Desalniettemin	  

slaagde	  Gregorius	  XI	  er	  na	  vele	  inspanningen	  in	  om	  zijn	  intrek	  te	  nemen	  in	  het	  Vaticaan.	  Toen	  hij	  in	  

1378	  stierf,	  ontstond	  er	  grote	  commotie	  onder	  de	  inwoners	  van	  Rome.	  Uit	  angst	  dat	  een	  Fransman	  

als	  paus	  zou	  aantreden,	  eisten	  rumoerige	  menigten	  dat	  de	  nieuwe	  paus	  een	  Romein,	  of	  toch	  zeker	  in	  

ieder	  geval	  een	  Italiaan,	  moest	  zijn.	  Onder	  deze	  druk	  kozen	  de	  kardinalen	  voor	  een	  Italiaan,	  Urbanus	  

VI.	  Al	  snel	  bleek	  echter	  dat	  de	  nieuwe	  paus	  een	  bijzonder	  opvliegend,	  paranoïde	  en	  gewelddadig	  

karakter	  had,	  hetgeen	  aanleiding	  gaf	  tot	  twijfel	  aan	  zijn	  geschiktheid	  als	  geestelijk	  leider.	  De	  Franse	  

kardinalen	  zagen	  hun	  kans	  schoon	  en	  hielden	  samen	  met	  een	  groep	  kardinalen	  die	  spijt	  had	  van	  de	  

eerdere	  keuze	  een	  eigen	  conclaaf	  waarin	  een	  tweede	  paus	  naar	  voren	  werd	  geschoven:	  Clemens	  II.	  

Die	  vestigde	  zich	  in	  Avignon,	  waardoor	  een	  splitsing	  ontstond	  binnen	  de	  Katholieke	  Kerk:	  het	  Westers	  

(of	  Groot)	  Schisma.	  Deze	  scheuring	  zou	  decennia	  voortduren,	  omdat	  zowel	  de	  paus	  als	  de	  

zogenaamde	  tegenpaus	  telkens	  een	  eigen	  opvolger	  had.	  

	  

2	  –	  1	  =	  3?	  Het	  Schisma	  verergerd	  in	  Pisa	  door	  het	  concilie	  

Tijdens	  het	  Westers	  Schisma	  werkten	  de	  respectievelijke	  pausen	  elkaar	  voortdurend	  tegen	  en	  

claimde	  ieder	  van	  hen	  de	  rechtvaardige	  paus	  te	  zijn.	  Deze	  situatie	  werd	  veelal	  beschouwd	  als	  een	  

schande	  voor	  de	  reputatie	  van	  de	  Kerk.	  In	  de	  hoop	  de	  eenheid	  binnen	  en	  eer	  van	  de	  Katholieke	  Kerk	  

te	  herstellen,	  werd	  in	  1409	  het	  concilie	  van	  Pisa	  bijeengeroepen.	  De	  twee	  zetelende	  pausen,	  

Gregorius	  XII	  van	  Rome	  en	  Benedictus	  XIII	  van	  Avignon,	  werden	  afgezet	  en	  er	  werd	  een	  nieuwe	  paus	  

benoemd:	  Alexander	  V.	  Het	  resultaat	  was	  echter	  niet	  zoals	  gehoopt:	  de	  rechtsgeldigheid	  van	  een	  

verkiezing	  door	  de	  synode	  werd	  in	  twijfel	  getrokken	  en	  zowel	  Gregorius	  als	  Benedictus	  weigerde	  

daadwerkelijk	  af	  te	  treden.	  In	  plaats	  van	  één	  erkende	  nieuwe	  paus	  waren	  er	  nu,	  door	  toedoen	  van	  

het	  concilie,	  maar	  liefst	  drie	  pausen	  actief.	  In	  1414	  werd	  besloten	  dat	  een	  nieuw	  concilie	  moest	  

worden	  georganiseerd	  om	  het	  alsmaar	  verder	  uit	  de	  hand	  gelopen	  probleem	  op	  te	  lossen.	  Alle	  hoop	  

was	  nu	  gevestigd	  op	  het	  concilie	  van	  Konstanz.	  Zou	  daar	  eindelijk	  een	  einde	  worden	  gemaakt	  aan	  de	  

wantoestand?	  


