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PETER JAN MARGRY 

Nederland en het Heilig Jaar 2000 

Verslag en evaluatie * 

Peter Jan Margry (1956), 
werkzaam op het Meer
tens I nstituut te Amster
dam als leider van de 
onderzoeksgroep Neder
landse Etnologie en als 
senior-onderzoeker Reli
gieuze Cultuur 

* De auteur was van 
mrt. zooo tot febr. ZOOI 
voor onderzoek in Rome 
en daardoor in de gele
genheid het jubileum voor 
een deel mee te maken. 
Dit artikel werd mede mo
gelijk gemaakt door on
dersteuning van de Neder
landse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onder
zoek (NWO). Voor een uit
gebreider verslag zie: Peter 
Jan Margry, 'I Giubilei 
degli Olandesi: gli olande
si a Roma per e' Anno 
Sancto 2000. Una cronis
toria ragioneta', in: La 
Critica Sociologica, 138/r39 
(estate-autun no, ZOOl), 
p.168-z05· 
lOver het fenomeen 
Heilig Jaar bestaat geen 

1. VOORAF 

De katholieke kerk kent vanaf het jaar 1300 de viering van Heilige 
Jaren die, op initiatief van paus Bonifatius VI I I, aan het begin van een 
nieuwe eeuw gehouden moesten worden. I Vanaf 1470 wordt er iedere 
25 jaar een Heilig Jaar gevierd, zodat aan iedere katholiek in principe 
de mogelijkheid wordt geboden om eens in zijn leven naar Rome te 
pelgrimeren. Een Heilig Jaar wordt symbolisch geopend en gesloten 
door het openbreken en later weer dichtmetselen van de normaal 
gesloten Heilige Deuren in de vier grate basilieken (St. Jan van Late
ran en, St. Pieter, Santa Maria Maggiore, St. Paulus buiten de muren). 
Deze deuren bieden alleen in dat jaar de symbolische toegang tot de 
bijzondere genade van een volle aflaat. 

Met het oog op het samenvallen van het jubeljaar 2000 met een 
millenniumwisseling kondigde paus Johannes Paulus II al in 1994 in 
zijn brief Tertio Millennio Adveniente het grate gebeuren aan.Z Het 
moest een jubileum worden waarbij de nadruk zou komen te liggen 
op de toekomst. Onderwerpen als geloofsverdieping, verzoening, 
sociaal engagement, oecumene en dialoog met andere godsdiensten 
dienden daarbij een centrale plaats in te nemen. Het jubileumjaar 
2000 kende ten opzichte van voorgangers een geheel nieuwe opzet en 
indeling.3 De jubileumkalender bestond voornamelijk uit thematisch 

grondige moderne studie; 
verwezen kan worden 
naar: E.M. Jung-1nglessis, 
L'Anno Santo a Roma. La 
storia e if presente. Vati
caanstad,1997· 
2 Johannes Paulus II, 

Tertio Millennio advenien
teo Lettera apostolica all'e
piscopato, al clero e ai fedeli 
circa la preparazione del 
Giubifeo dell'anno 2000. 
Rome, 1994; Nederlands 
vertaling in Kerkelijke do
cumentatie. Utrecht, fe
bruari 1995. 
3 Over het HeiligJaar 
zooo in het algemeen ver
schenen o.m. 'Anno Santo' 

van SpecchiolLa Stampa, 
nr. Z54 (Z3 december 
zooo), p. 50-9Z; 2000, 
Cronache di un anna; sup
plemento a L'Osservatore 
Romano, nr. 30I (31 de
cemberzooo); 'Giubileo', 
in: La Repubblica (6 janu
ari ZOOl), p. 1-4, 14; 'Giu
bileo', in: Corriere della Se
ra (6 januari ZOOl), p. 1, 6-
7,43; Anno Santo. La cron
aca del Giubifeo 2000, Fa
miglia Cristiana. Milaan, 
ZOOl; Orazio La Rocca, 
Attraverso la Porta Santa. 
Giubileo 2000: dall'apertu
ra all'ultimo pellegrino. 
Milaan, ZOOl; een meer 

Trajecta, IO (200I), aflevering 4 

formele verslaglegging in: 
L'Attivita della Santa Sede 
neLI999 (Citta del Vati
cano, zooo), p. 744-747 
en L'Attivita della Santa 
Sede ne12000. Citta del Va
ticano, ZOO1; zie verder het 
themanummer over het 
Giubileo van La Critica 
Sociologica 138/139 (estate
autunno, ZOOl), Peter 
J.A.N. Rietbergen, 'Rome 
bejubeld', in: Bulletin voor 
de vrienden van het Neder
lands Instituut in Rome, 4 
(200I), p. zl-78;. C. Ci
polla, R. Cipriani, Pelle
grini del Giubileo. Mil-
aan, zooz. 
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geordende groepsbijeenkomsten en grootschalige zalig- en heiligver
klaringen.4 Het universele karakter van deze bijeenkomsten impli
ceerde dat er voor Nederland niet alleen, zoals bij voorgaande jubelja
ren, een algemene nationale bedevaart zou zijn, maar ook diverse rele
vante themabedevaarten of 'dagen'. Als centrale ('nationale') jubi
leumdag fungeerde evenwel de 'Nederlandse Dag' van 7 november, 
de feestdag van St. Willibrord, de patroon van de Nederlandse kerk. 

In deze bijdrage worden de verschillende Nederlandse bedevaarten 
en jubileuminitiatieven gedurende het jaar 2000 beschreven, waarbij 
met name dieper op de viering van 7 november wordt ingegaan. Aan-

334 gezien er maar in zeer beperkte mate bronnenmateriaal beschikbaar 
was5 en er niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is verricht 
naar de (nationale) deelnames aan en praxis van Heilige Jaren, waren 
een diepgravende analyse en evaluatie of een comparatieve benade
ring niet mogelijk.6 

2. HET GROTE JUBELJAAR 2000 

Voor de organisatie van de Nederlandse viering van het Heilig Jaar 
2000 werd op 17 juli 1996 het 'Bisschoppelijk Co mite Jubileumjaar 
2000' ingesteld.7 In eerste instantie was dit Co mite geheel op de vie
ring van het Heilig Jaar in Nederland gericht, teneinde de katholie
ken zich binnen diocesaan, parochieel of ander samenwerkingsver
band te laten verdiepen in het geloof en de eigen spiritualiteit te ver
nieuwen.8 Het Comite had toen nog geen specifieke taak met betrek
king tot het op gang brengen van bedevaarten naar Rome. Begin 1998 
deed de in de Santa Maria Maggiore te Rome werkzame dominicaan 
T. Brouwer het bestuur van het Nederlands College de suggestie een 
'Nederlandse Dag' te houden. Dat idee werd gekoppeld aan een op 
zichzelf staand, ouder Romeplan van de Stichting 'Pelgrimage', een 
initiatief van de Nederlandse schuttersgilden, om heiligdommen te 
bezoeken. Een centrale jubileumviering voor Nederlanders werd uit
eindelijk bepaald op 7 november.9 Het Co mite 2000 kreeg daarop de 
aanvullende opdracht om, samen met het Nederlands College te 
Rome, de bedevaarten naar en de viering in Rome verder uit te wer
ken. 

Naar de opzet werd het jubileum 2000 vooral gekenmerkt door 
een groot aantal dagen voor bijzondere groepen, zoals voor kinderen, 
arbeiders, handwerkslieden, geestelijken, journalisten, families, spor
ters, jongeren etc. IO Voor Nederland waren sommige van deze groeps
dagen van groter belang dan andere en er kwam lang niet voor iedere 
categorie een deputatie vanuit Nederland naar Rome. De komst van 
Nederlanders bleek vooral afhankelijk van individuele en/of toevalli
ge initiatieven. De participatiegraad was dan ook over het algemeen 
laag. Een van de eerste Nederlandse groepen die een speciale jubi
leumdag bezocht, bestond uit permanente diakens en hun echtgeno
tes. Een groep van zo'n vijftig personen bezocht van 18-20 februari 
deze diakendagen. Voor een van de dagbijeenkomsten was vanuit 

4 Voor een compleet 
overzicht van aile groeps
dagen zie de jubileumka
lendaria, zoals: Calendario 
dell 'Anno Santo 2000. Citta 
del Vaticano, 1999. 
5 Op basis van beperkt 
veldwerk, (kranten-)arti
kelen en enkele vragen
lijsten is getracht een beeld 
te schetsen van het verloop 
van dit HeiligJaar en van 
de kwantitatieve en kwali
tatieve participatie door 
(Nederlandse) pelgrims, 
met name op 7 november. 
Het is noodgedwongen 
meer een beschrijvend ver
slag dan een systematisch 
onderzoek. aangezien er 
geen mogelijkheden 
waren voor meer systema
tisch (veld-)onderzoek. 
Bovendien is er door de 
media maar beperkt en 
vrij eenzijdig over bericht. 
Zodoende werd regel
matig teruggevallen op 
feitelijke verslagleggingen 
in het Katholiek Nieuws
blad. 
6 Over het jubeljaar 
1975 heeft de antropoloog 
Alphonse Duprontwelis
waar zo' n 450 vragenlijs
ten uitgezet, maar hij ver
werkte de gegevens niet in 

zijn algemene artikel 'An
nee Sainte 1975, tradition 
et modernite', in: Paul VI 
et la modernite dans I'Egli
se. Actes du colloque orga
nise par I'Ecole franraise de 
Rome (Rome 2-4 juin 1983) 
(Rome, 1984), p. 333-359. 
Zie verder ook: Philippe 
Boutry en Dominique Ju
lia, 'Une anthropologie re
ligieuse du jubile. I.:Annee 
Sainte d'Alphonse Du
pront', in: Revued'histoire 
de l'eglise de France, 86 
(2000), p. 95-117. 
7 Het comite stond on
der voorzitterschap van 
Maria Martens (Europar
lementarier namens het 
CD A), zie ook: Jan Peeters, 
'Stilstaan bij het Heilig 
Jaar', in: Katholiek 
Nieuwsblad(6 sept. 1996), 
p. II. Naast het nationale 
comite was er in elk bis
dom in Nederland een 
diocesaan comite actief 
voor de coordinatie aan 
de basis. Het Comite liet 
met betrekking tot de 
activiteiten een landelijke 
nieuwsbrief verschi jnen 
waarin over het thema 
pelgrimage en de voorbe
reidingsactiviteiten werd 
bericht; de Nieuwsbrief 

Rome uitdrukkelijk om een getrouwde diaken uit Nederland ge
vraagd. In dit kader kon de Limburgse diaken Gerard Sars over zijn 
ambtservaringen vertellen. De paus riep de diakens op om 'actieve 
apostelen van de nieuwe evangelisatie' te zijn, zelfs als ze het 'marte
laarschap' van onbegrip moesten ondergaan, iets wat in Nederland 
niet als een onbekend fenomeen werd ervaren. II 

De dagen voor de priesters, op 14-18 mei, vielen samen met de 
tachtigste verjaardag van de paus. Van de circa 3000 aanwezige pries
ters kwamen er 'maar' vijftien uit Nederland, van wie zeven uit het 
bisdom BredaY Ook voor de journalistendagen van I tot 4 juni be
stond vanuit Nederland weinig belangstelling: alleen het redactie
team van het Katholiek Nieuwsblad was naar Rome gekomen, de 
andere aanwezige Nederlanders waren in Rome gestationeerde corres
pondenten. I3 

De (deels) veranderde houding van de kerk ten opzichte van de 
wetenschap kwam tot uiting bij enkele speciale vieringen zoals op het 
Giubileo degli Scienziati op 26 mei voor de in Rome gevestigde bui
tenlandse wetenschappelijke instituten. Het Nederlands (historisch) 
Instituut in Rome was daarbij met een kleine afvaardiging vertegen
woordigd. De universiteiten hadden rond 9 september een eigen vie
ring. Bij die gelegenheid heeft de Radboudstichting - tot bevordering 
van wetenschapsboefening onder katholieken in Nederland - de paus 
een wetenschappelijke bundel aangeboden met artikelen van 22 veel
al katholieke wetenschappers van 9 verschillende Nederlandse univer
siteiten over het jubileumthema 'globalisering'.I4 Het boek was geen 
complete verrassing, aangezien v66r de overhandiging de tekst door 
de Congregatie van de Geloofsleer toch nog volledig moest worden 
gescreend. Het bleek uiteindelijk het enige wetenschappelijke boek 
dat specifiek met het oog op een van de jubileumthema's was samen-

2000, I (1997), - 4 (2000), 
werd (gratis) tweemaal per 
jaar verspreid. 
8 'Rapport over de vie
ring van het jubileumjaar 
2000', archiefComite 
2000, RKK Utrecht; 
Eugene Brussee, 'Comite 
2000 wil grote groep 
christenen interesseren 
voor 2000', in: Katholiek 
Nieuwsblad, 8 (okt. 1999), 
p.I8-I9· 
9 Rud Smit, 'Neder
landse dag in Rome: mini
pelgrimages in Jubileum
jaar', in: Een-twee-een, 28 
(2000), p. 294-297. 
IO Voor een compleet 
overzichtvan aile thema
dagen zie de jubileumka
lendaria, bijvoorbeeld: 

Calendario dell 'Anno San
to 2000 (Citta del Vati
cano: LED, 1999) en Vade
mecum del Pellegrino 
(Milaan: San Paolo, 1999), 
P·4I -56. 
II 'Permanent diakens 
vieren jubileumjaar in Ro
me', in: Een-twee-een, 28 
(2000), p. I09. 
12 Hans de Jong, 'Met 
zeven naar Rome', in: 
Bisdomblad Breda (sept. 
2000), p. 15. 
13 Over het jubileum zie: 
HedwigZeedijk, 'Jubelen
de journalisten kussen de 
paus', in: Dejournalist(I6 
juni 2000), p. 39 en verder 
ook Ed Arons, 'Pelgrimage 
voor een ander gebruik 
van de media' , in: Katho-

liek Nieuwsblad, 9 juni 
2000 en daarnaast de serie 
artikelen in het Katholiek 
Nieuwsblad(I6 juni 
2000), p. 16-26. 
14 W.F.C.M. Derkse, 
J.M. van der Lans en 
S.].M. Waanders (red.), In 
quest of humanity in a glo
balising world. Dutch con
tributions to the Jubilee of 
Universites in Rome 2000. 

Leende, 2000. Zie verder 
E. Naaijkens, 'Nederland
se wetenschappers debat
teren mee in Rome', in: 
Brabants Dagblad, 8 sept. 
2000; 'Nederlandse hoog
leraren gooien in Vaticaan 
hoge ogen met boek' , in: 
Een-twee-een, 28 (2000), 

P·473 [+427]. 

335 



gesteld. I5 Naast voorzitter G. Braks waren ook vrijwel alle auteurs 
aanwezig. I6 

Voor het Giubileo delle Famiglieop 15 oktober waren vanuit Neder
land leden van de diocesane werkgroepen Huwelijk en Gezin en de 
Gemeenschap Emmanuel gekomen, met in totaal zo'n 65 mannen, 
vrouwen en kinderen. De jongeren hadden nog hun eigen dagen, die 
verderop in deze bijdrage aan de orde zullen komen. Bij het jubileum 
van de militairen en de politie op 19 november waren ongeveer 35 pel
grims, aalmoezeniers en hun echtgenotes, van het Nederlandse leger-

336 Aanmeldingsformulier 

vicariaat vertegenwoordigd. Tenslotte waren acht Nederlanders aan
wezig op het jubileum van de diocesane katechisten op 10 december. 

Naast deze thematische groepen kwamen er vanuit Nederland ook 
andere waarvan de Limburgse diocesane pelgrimage met 209 deelne
mers een van de belangrijkste was. Van 4 tot 10 maart de den zij Rome 
aan en werden in een audientie door de paus begroet. Het was voor 
hen het moment om spontaan een couplet van het Limburgs volks
lied te zingen. I7 Begeleidend hulpbisschop van Roermond, E. de 
Jong, riep de deelnemers in een preek op om bij terugkeer in Neder
land-Missieland als 'missionarissen door het leven te gaan'. 18 Het 

geseculariseerde Nederland had volgens hem 'een geloofsstoot no dig' . 
In de andere bisdommen kwam het niet tot een vergelijkbaar dioce
saan initiatief. Vanuit het bisdom Breda bezochten wel 15 priesters en 
docenten van het grootseminarie Bovendonk Rome op 17 september. 

De parochiele initiatieven zijn niet formeel bijgehouden, maar 
vanuit minimaal vier plaatsen is een parochiebedevaart georgani
seerd: Denekamp in juni, de Heilig Landstichting in november, 
Rosmalen en Ossendrecht in oktober.I9 Deze laatste bedevaart yond 

plaats naar aanleiding van de onverwachte bekendmaking van de col
lectieve heiligverklaring van 120 Chinese katholieken en Europese 

voor de diocesane Liin
burgse jubelbedevaart 
naar Rome [Collectie 
Meertens Instituut]. 

15 Het boek leverde ook 
een kleine polemiek op met 
betrekking tot een veron
derstelde zwijgzaamheid 
van katholieke intellectu
elen c.q. Radboudhoog
leraren in het publieke 
debat in Nederland in 
relatie rot principiele 
katholieke thema's: Henk 
Rijkers, 'Stille Roomse 
wateren', in: Katholiek 
Nieuwsblad(15 sept. 2000), 
p. 13 en Wil Derkse, 'Stille 
Roomsewateren?', in: 
Katholiek Nieuwsblad 
(22 sept. 2000), p. 14met 
een reactie van Rijkers; 
later nog een dupliek: 
Henk Rijkers, 'In quest for 
catholicity in a human ising 
world', in: Katholiek 
Nieuwsblad(1 dec. 2000), 
P·13· 

16 Zie over dit bezoek de 
persoonlijke en kritische 
impressies van deelnemer 
Jean-Pierre Wils, 'Ro
meins dagboek', in: KU
Nieuws, 30 (22 sept. 
2000), p. 8-9. 
17 Frank Clevers, 'De 
eeuwige stad werkt ins pi
rerend', in: De Sleutel 
(maart 2000), p. 10, 16-17. 
18 Theo Schepens, als 
godsdienstsocioloog ver
bonden aan de Theologi
sche FaculteitTilburg, 
stelt dat de weerstand dat 
dit begrip opwekt ten on
rechte is en ziet 'missie' 
juist verbonden met 'vrij
heid' en als een kenmerk 
van de moderne samenle
ving. Hij ziet Nederland 
als een drievoudig missie
land: (I) er wordt daad
werkelijk £link gemissio
neerd, (2) het is er dan ook 
een ideaal om te missione
ren (de helft behoort niet 
tot een kerkgenootschap) 
en (3) het land is voor zijn 
pasroraat afhankelijk aan 
het worden van andere 
landen. Zie: Theo Sche
pens, 'Missieland', in: 
Bisdomblad Breda (juni 
1999), p. 15· 
19 [Denekamp]' 'Pel
grim in Rome', in: Katho
liek Nieuwsblad (16 juni 
2000), p. 17; 'Parochie 
Heilig Landstichting trekt 
in het Heilig Jaar naar de 
eeuwige stad', in: Bisdom
blad(25 aug. 2000), p. 7; 
[Rosmalen], 'Op pel
grimstocht naar Rome in 
het heilig jaar 2000', in: 

missionarissen die in China actief waren. 20 Deze niet van politiek
religieuze bijbetekenissen ontblote plechtigheid op I oktober, gaf ook 
Nederland een nieuwe heilige: Catharina of Kaatje Dierkx (1866-
1900; kloosternaam: Maria Adolphine).21 Deel uitmakend van een 

groep van zeven zusters franciscanessen was zij op 9 juli 1900 ver
moord tijdens de Boxeropstand in China. Dierkx was reeds in 1946 
zalig verklaard en kent sindsdien in Nederland een kleine bovenloka-
Ie verering. 22 Niet alleen bezochten no Ossendrechtenaren Rome, op 
2 oktober kwamen zij met de Bredase bisschop voor een afsluitende 
spirituele overweging ook nog tezamen in de kapel van het francisca
nessenklooster te Grottaferrata. Daar kreeg de parochie een kleding- 337 
reliek van de nieuwe heilige aangeboden. 23 

Het Heilig Jaar kende verder een muzikale programmering onder 
de titel 'IubilaeuM in Musica'. In dat kader kwamen gedurende het 
jaar diverse koren voor uitvoeringen naar Rome, zoals de Zangertjes 
van Volendam, het koor van de kathedraal St. Bavo te Haarlem, het 
Gregoriaans Studiekoor en het Leidse Hartebrugkoor. 24 

Bijzonder was het bezoek door een deputatie van Nederlandse 
bloemisten die jaarlijks met Pasen Nederlandse bloemen naar Rome 
brengen en daarmee het St. Pietersplein versieren. Voor een aantal van 
de betrokkenen had de reis zeker ook de betekenis van een bedevaart. 25 

Bisdomblad, 19 nov. 1999. 
20 Het betreft Agostino 
Zhao Rong en de II9 mar
telaren in China, zie ook 
het liturgieboekje van I 
oktober 2000: Cappella 
Papale presieduta dal Santo 
Padre Giovanni Paolo II 
per la canonizzazione dei 
beati Agostino Zhao Rong 
presbitero e II9 compagni 
martiri in Cina etc. Vati
caanstad, 2000. Zie verder 
Roberto Zavalloni, Marti
ri della Cina nelsoe della 
beatificatione. Assisi, 1996. 
21 China verweet het Va
ticaan onder andere dat 
met opzet de Chinese 
feestdag van de revolutie 
voor deze plechtigheid 
was uitgekozen; de kerk 
stelde daartegenover dat 
dit puur toeval was aange
zien her ook de feestdag 
van missiepatroon There
sia van Lisieux is, zie: Ales
sandra Stanley, 'The pope 
canonizes 120. Beijing 
calls them agents ofimpe
rialism', in: International 

Herald Tribune, 20kt. 
2000 (vgl. ookartikel van 
27 sept. 2000). 
22 P.]. Margryen 
C.M.A. Caspers, Bede
vaartplaatsen in Neder
land, dl. 2 (Hilversum, 
1998), p. 717-722; Biogra
jisch Woordenboek van Ne
derland, dl. 5 (Den Haag, 
2001), p. 91-93. 
23 Het is een theca met 
kledingpartikels van aIle 
zeven zusters ('ex indu
mentis sanctarum virgi
num et martyrum in Si
nis'), met een authentici
teitsoorkondevan Lucas 
M. de Rosa, postulator
generaal van de minder
broeders, dd. 1 okt. 2000. 
24 Zie het programma 
van 'Vivimus in Musica': 
IubilaeuM in Musica, Ro
ma novembre I999 - gen
naio 200I; J .C.E.M. Brou
wers, 'Feestelijke reis Ba
vokoor bekroond met 
bronzen medaille', in: 
Samen Kerk (april 2000), 
p. 33; de Volendamse Zan-

gertjes en hun begeleiders 
waren 65 man sterk tege
lijk ook aanwezig in het 
kader van het J ubileum 
van de kinderen op 2 janu
ari, zie: '150.000 kinderen 
vieren feest met de paus', 
in: Katholiek Nieuwsblad 
(7 jan. 2000), p. IO-II. In 
Nederland werd verder 
nog een zestal koorliede
ren gecomponeerd met 
betrekking tot het j ubi
leumjaar: Ruud Hoogen
boom, 'Met millennium
liederen zingend naar 
2000', in: Katholiek 
Nieuwsblad, 24 sept. 1999. 
Het officiele jubileumlied 
'Lied van 2000 en een' is 
gemaakt door Sytze de 
Vries en Chris Ficroor. 
25 Meertens Instituut, 
vragenlijsten Heilig Jaar 
2000. Zie verder over deze 
Nederlandse inbreng: E. 
Kieckens, 'Paus bedankt 
voar de "opluisterende" 
bloemen', in: Vakbladvoor 
de bloemisterij, 17 (2000), 
P·14-15· 



Naast bovengenoemde initiatieven waren er georganiseerde reizen 
met een veelal gemengd religieus-toeristisch karakter. De gecombi
neerde spiritualiteit- en cultuurreizen van bijvoorbeeld de 'francis
caanse' Cultura-Reizen en de montfortaanse Montfort~Tochten 
waren in dat genre de belangrijkste organisatoren. Daar tegenover 
staat dat een kleine organisatie als de conservatieve H. Michael Stich
ting afhaakte vanwege de verwachte drukte en de door de gemeente 
Rome opgelegde beperkingen om met bussen de stad in te mogen rij
den. 

Voor het paasfeest ver
zorgden Nederlandse 
bloemisten de aankleding 
van het Sint-Pietersplein: 
duizenden tulpen en 
andere bloemen werden 
aan de paus geschonken 
[Foto P.J. Margry]. 

3. DE WERELDJONGERENDAGEN 26 

In het geheel van jubileumactiviteiten nemen de Wereldjongerenda
gen een aparte plaats in.27 Enerzijds omdat het een evenement betreft 
dat allanger bestond, anderzijds omdat deze dagen min of meer fun
geerden als nationale bedevaarten. Op Palmzondag 2000 was er over 
de gehele wereld reeds een voorbereidingsdag gehouden, waarbij in 
Nederland in elk bisdom een ontmoeting met de bisschop was voor
zien en, bijvoorbeeld in Haarlem, de Amsterdamse rapmuzikant 
Mario zijn speciale 'Rome-rap' vertolkte. 28 Het opgewekte enthou
siasme bleek dermate aanstekelijk dat ook kardinaal A. Simonis er 
naar eigen zeggen 'een kick' van kreeg.29 

De meeste Nederlandse jongeren kwamen met touringcars via de 
'Laat je verrassen-reis' van het jongerenpastoraat, KCL en Focolare 

26 Het succes van het 
jongerenpastoraat in Taizt~ 
(Fr.), bracht het Romeinse 
Comin~ voor het Jonge
renpastoraat in 1984 tot de 
ins telling van de Wereld
jongerendagen als een 
soon 'tegenhanger'. Het is 
een bewust ontwikkeld in
spiratief model van jonge
renpastoraat, waarbij li
turgieviering en katechese 
gezamenlijk worden aan
gereikt en jongeren wor
den samengebracht in de 
hoop dat zij 'religiositeit' 
gaan onrdekken. Neder
land werd pas door het 
succes van de dagen in Pa
rijs in 1997 voor dit model 
gewonnen. Deze dagen 
worden bevorderd door 
enerzijds de bisdommen 
en anderzijds autonome 
bewegingen als Gemeen
schap Emmanuel, Focola
re en Opus Dei. 
27 Zie het algemeen ver
slag over de wereldjonge
rendagen 2000: Heleen 
Ransijn en Annemarie La
tour, Een avontuur van 
jong geloof Vim Rome naar 
Toronto. Utrecht, 2000; 
Vademecum del pellegrino. 
Roma I5-20 agosto 2000. 

Rome, 2000; Marc Leijen
dekker, 'In de rij staan om 
te biechten', in: NRC
Handelsblad, 18 augustus 
2000; Eugene Brussee, 
'Groot feest op weg naar 
Rome', in: Katholiek 
Nieuwsblad(18 aug. 
2000), p. 16-17; Marc Le
ijendekker, 'Een superster 
van tachtig', in: NRC-

Handelsblad, 21 augustus 
2000; Vera van Dijk, 'De 
paus straalt zoveelliefde 
uit', in: Katholiek Nieuws
blad(25 aug. 2000), p. 4-9; 
'Themanummer'van 
Een-twee-een, 28 (sept. 
2000), nr. 13, p. 19-28. 
28 Eugene Brussee, 'Stap 
voor stap naar Rome', in: 
Katholiek Nieuwsblad, 14 
april 2000. 
29 Eugene Brussee, 'Ik 
krijg een kick van Rome', 
in: Katholiek Nieuwsblad, 
7 juli 2000. 
30 Ransijn en Latour, 
Een avontuur van jong ge
loof, p. 73-76; Henry van 
Rooij, 'Laurens Peeters 
kijkt terug op fietstocht 
naar wereldjongerenda
gen', in: Bisdomblad, I 

sept. 2000; een uitgebreid 
verslagvan de fietstocht 
verscheen wekelijks in het 
Katholiek Nieuwsbladvan 
28 juli en 4, II, 18 aug. 
2000. 

31 Ter vergelijking: van 
de totale Franse bevolking 
was 0,2% van de jongeren 
naar Rome gekomen; voor 
Nederland lag dat percen
tage op 0,008%, een fac
tor 25 minder. 
32 Zie voar de tekst van 
Simonis: Heleen Ransijn 
en Annemarie Latour, Een 
avontuur van jong geloof 

(550 deelnemers), 'De ontdekking van je leven' van de Gemeenschap 
Emmanuel (IOO deelnemers) of de 'Retourtje Rome-reis' vanuit de 
bisdommen (350 deelnemers). Daarnaast waren er aparte groepjes 
waarvan sommige de pelgrimage per fiets volbrachten, zoals een 
groep studenten van Opus Dei en de r.k. studentenvereniging Titus 
Brandsma, de laatste onder het motto 'trappen naar de paus')O Som
mige groepen hadden onderweg een programma-vooraf zoals die van 
'retourtje Rome' die van IO-14 augustus in Noord-ltalie een samen
komst met andere jongerengroepen hadden, met workshops, vierin
gen, geloofsgesprekken, ontmoetingen en muziek. In totaal zijn er 
zo'n 1200 Nederlandse jongeren naar Rome gekomenY 

Een spirituele 'instructie' op maat kregen de jongeren in de kerk 
San Giuseppe al Trionfale, waar kardinaal Simonis en de (hulp)bis
schoppen De Jong en A.H. van Luyn in drie katechetische bijeen
komsten ingingen op het thema van de H. Geest en de boodschap 
aan jongeren om "Heiligen van het nieuwe Millennium" te wordenY 
In reactie hierop zeiden sommige Nederlandse jongeren zich wel als 
nieuwe 'heiligen' te kunnen zien, maar hoe ze dat concreet zouden 
moeten vertalen, was minder duidelijk, zij het dat de steun en ver
bondenheid met de vele andere jongeren van groot belang gevonden 
werd: "Dan ben je er zeker van dat je niet de enige jongere bent die 
gelooft" of "in Rome heb ik gezien dat ik niet de enige ben die dit 
[heiligheid] nastreeft". 33 

De slotviering, de vigilie of avondwake op het universiteitsterrein 
Tor Vergata, werd door vrijwel alle aanwezigen als bijzonder ervaren. 
Katholieke en niet-katholieke jongeren ervoeren er 'het vuur' en gin
gen op in het 'charisma' en de 'blijheid' van de paus. "Hoe krijgt de 
paus het voor elkaar om al die nationaliteiten bij elkaar te krijgen en 
om zo'n eenheid van de kerk te kunnen ervaren?", zo vroeg een 
Nederlandse jongen zich af. De wake werd bijgelicht met replica's van 
vroegchristelijke olielampjes, onderdeel van het pakket dat iedere 
jongere had gekregen Tijdens de nachtelijke discussies ging het de 
jongeren, zo stelden ze nadrukkelijk, juist niet om wat de paus ver
biedt, maar om alle (andere) waarden die het geloof uitdraagt. Op het 
terrein was ook een Heilige Deur opgericht, waar de paus en enkele 
jongeren symbolisch doorheen liepen: 'de deur naar een beter leven'. 

De Nederlandse jongeren memoreerden de "geweldige onderlinge 
steun en de mogelijkheid om over het geloof te praten; gewoon je 
geloof in het openbaar te belijden: bij ons is dit niet mogelijk zonder 
er een opmerking over te krijgen")4 Enkele malen kwam naar voren 
dat velen dat in Nederland niet durfden en er nogal eens een beetje 
beschaamd over waren. Een gevoel dat volgens hen samenhing met 
het in de samenleving sterk aanwezige cynisme en een selectieve (in-) 
tolerantie met betrekking tot religie, in het bijzonder ten aanzien van 
het rooms-katholicisme. 

Van Rome naar Toronto 
(Utrecht, 2000), p. 35-39. 
33 Gijsbrecht Dieteren, 

'Eeuwenoud Rome even 
jong', in: DeSleutel(sept. 
2000), p. II. 

34 Ransijn en Latour, 
Een avontuur van jongge
loof, p. 51. 
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De jongerendagen waren het evenement van de grote getallen bij 
uitstek: een opening en een sluiting met een klein miljoen resp. zo'n 
anderhalf miljoen jongeren.35 Het was het onderdeel in het Heilig 
Jaar, dat voor de paus het belangrijkst heette te zijn. Niet aIleen hij en 
de jongeren waren enthousiast over dit 'Christelijke Woodstock', het 
enthousiasme had ook zijn uitwerking op buitenstaanders. Vanwege 
het succes en de grote getallen vertaalde de pers het gebeuren in meta
foren en werd de paus gekarakteriseerd als 'superster' of 'buitenaards 
popidool'. Voor de linkse partijen in Italie was het succes een aan
lei ding om bij zichzelf te rade te gaan: hoe zou het komen dat de 

340 boodschap die wij willen uitdragen geen mens en op de been brengt, 
terwijl de paus twee miljoen jongeren weI zo ver krijgt. "Wat do en wij 
fout", zo vroegen zij zich vertwijfeld aP6 In commentaren in Neder
land overheerste vooral verbazing over het feit dat jongeren zich zo 
massaal aan een dergelijke 'oude' en 'conservatieve' kerkelijk leider 
konden committeren. 

4. DE FRIEZENKERK CENTRAAL 

Aan de 'nationale' viering, het 'Giubileo degli Olandesi' van 7 novem
ber, ging een aantal plechtigheden of manifestaties vooraf. De zo
genaamde kerk van de Friezen sinds 1989 opnieuw de kerkelijke 
thuishaven voor de Nederlanders in Rome, speelde daarbij een cen
trale rol.37 

Zondag 5 november was de eerste opmaat voor de Nederlandse 
jubileumdag. Die dag verzamelden pelgrims en een groot deel van de 
Nederlandse gemeenschap in Rome zich in de Friezenkerk voor een 
eucharistieviering die, net zoals de viering van 7 november, recht
streeks in Nederland op televisie werd uitgezonden.38 De viering ving 
aan met een korte straatprocessie onder leiding van rector Rud Smit. 
Vanuit de Borgo Santo Spirito werd de kort tevoren gerestaureerde 
Scala Santa of Heilige Trap van de kerk bestegen en liturgisch in ge
bruik genomen. 

In de kapelruimte bovenaan de Heilige Trap is in 2001 door beel
dend kunstenaar Wim Claus een monument ('memoriemuur') ter 
herinnering aan het jubileum 2000 gerealiseerd.39 Dit gebeurde met 
zo'n 2700 middeleeuwse bakstenen ('kloostermoppen'), afkomstig 
van kerken, kapellen en kloosters in het gebied 'tussen Elbe en Schel
de'. Stenen die op initiatiefvan Lodewijk Damsma uitJoure doorver
schillende groepen gedurende het jaar naar Rome zijn meegenomen. 
Op deze wijze zijn de 'bouwstenen van de r.k. kerk in Nederland' ook 
symbolisch en letterlijk in het centrum van de kerk, Rome, vertegen
woordigd. 

Het Willibrordcentrum, dat sinds 1989 aan de kerk van de Friezen 
verbonden is, zorgde er voor dat het gebouw gedurende het jubileum 
nog meer dan in andere jaren een centraal vierings- en ontmoetings
punt in Rome was, zowel voor de Nederlandse (katholieke) gemeen
schap in Rome als voor Nederlandse pelgrims en toeristen. Verder 

35 Zie de cijfers in 
SpecchiolLa Stampa, nr. 
254 (23 dec. 2000), p. 50-
92 . 

36 Laura Collura, 'Secu
lar leftist pause to reflect 
on church jamboree', in: 
International Herald Tri
bune, Italy Daily, 22 au
gustus 2000. 
37 Ben van de Venn, 
'Kerk van de Friezen klaar 
voor Nederlandse pel
grims', in: Katholiek 
Nieuwsblad(3 nov. 2000), 
p.16-17· 
38 Liturgie van de eucha
ristieviering in de Kerk van 
de Friezen. JIe zondag in 
het Marcusjaar 5 november 
2000. Rome, 2000. De 
rechtstreekse uitzending 
was een 'cadeautje' van de 
jubilerende, 75-jarige KRO 

aan (katholiek) Neder
land. 
39 Het idee daartoe was 
in 1985 bij de Fries Loade
wyk Damsma ontstaan, 
zie hierover Hendrik S. de 
Bruin, 'Kloostermoppen 
als robuuste getuigen van 
Friese devotie', in: Katho
liek Nieuwsblad(23 nov. 
2001), p. 26-27. 

40 Renato Stopani, De 
Via Francigena (Salaro: 
Ente Nazionale Italiano 
per il Turismo, 1997). In 
Nederland wijdde het 
Museum Catharijnecon
vent in 2000 een expositie 
aan deze route: 'De weg 
der wonderen, op pel
grimstocht naar Rome'; 
vgl. ook Rein Bloem, De 
weg der wonderen. Pelgrims 
tussen Pavia en Rome. Nij
megen, 1998. 

vormde de kerk het eindpunt van wandelaars van de Via Francigena, 
een oude pelgrimsroure naar Rome, die op initiatief van de Volkskrant 
en 'SNP Natuurreizen' op commerciele basis ook voor Nederland 
weer tot leven is geroepen en zich door zijn cultuurhistorische en spi
ritueel-sportieve dimensies tot een soort Italiaanse tegenhanger van 
de route naar Santiago de Compostela heeft ontwikkeld.40 De door
zettende wandelaar kon uiteindelijk in de Friezenkerk."een 'te voet 
met de Volkskrant' -oorkonde verkrijgen. 

5. AAN HET GRAF VAN PAULUS 

Oms lag van het pelgrims- 341 
boekje voor de Neder-
landse Dag van 7 novem-
ber [Collectie Meertens 
Instituut]. 

Na de 'inleidende' activiteiten werd op 6 november om 17.00 uur, op 
de 'avond' van het Sint Willibrordsfeest, de Nederlandse Dag feitelijk 
ingeluid met een vesperviering in de St. Paulus-buiten-de-muren. 
Omdat deze 'Eerste Vespers' van het feest van St. Willibrord een 
opmaat vormden voor de eigenlijke zevende november, was nog maar 
een deel van Nederlandse pelgrims (ca. 1000) aanwezig. 

De Nederlanders waren net als aIle andere pelgrimsgroepen aan 
hun pelgrimssjaaltje herkenbaar. Dit symbool van verbondenheid en 
herkenbaarheid was voor Nederland in oranje uitgevoerd en voorzien 
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van de tekst: 'Nederlandse Dag in Rome - Iubilaeum A.D. 2000 - 7 
november'. Deze sjaal maakte deel uit van het tevoren aan alle inge
schreven deelnemers verstrekte jubileumpakket; een tasje met daarin 
onder meer het Pelgrimsboekjevoor de zevende november.4l 

In de Pauluskerk werden de pelgrims tijdens de viering ingevoerd 
in de gekozen centrale Nederlandse thematiek: evangelisatie en mis
sionering. Mgr. De Jong werkte dit thema tijdens de predikatie uit. 
Verder kwam ook het moderne martelaarschap ter sprake, waarbij 
Titus Brandsma als voorbeeld werd aangehaald, en werd ingegaan op 
het 2000-thema van de 'zelfheiliging' van elke moderne christenY 
Dezelfde dag werd een namens de Nederlandse bisschoppenconfe
rentie ingezonden stuk in de L'Osservatore Romano geplaatst, waarin 
de Kerk in Nederland wordt beschreven. De eigen geschiedenis, de 
problemen met het Vaticaan, de sociaal-culturele ontwikkelingen in 
Nederland, de noodzaak van evangelisatie en de nieuwe mogelijkhe
den voor de Kerk worden aan het lezerspubliek c.q. de wereldkerk 
voorgelegd.43 Het stuk begint met de vraag of er ondanks alle kritiek 
hoop is voor de Nederlandse kerkprovincie. De auteur van het stuk, 
de theoloog Henk Witte, wijst op het specifieke karakter van de 
Nederlanders en hun "voorliefde voor besluitvorming in overleg met 
alle belanghebbenden". Verder signaleert hij een nieuwe tendens in de 
Nederlandse samenleving, namelijk de "roep om spiritualiteit, die 
overigens niet vanzelfsprekend aan de christelijke bronnen wordt 
gevoed". Hoe dan ook, volgens de ingezonden brief is de r.k. kerk in 
de Nederlandse multiculturele samenleving geheel 'missionair' 
geworden, een direct gevolg van een dramatische terugval in leden
aantal en een te klein, onevenwichtig en te weinig krachtdadig kader 
van priesters, diakens en leken. Alles bijeen genomen, zo luidt de con
dusie, bevindt de Nederlandse kerkprovincie zich in een overgangs
situatie, moet ze een sterke identiteit hervinden opdat "de interne 
communio onvruchtbare polariteiten" overwint. 

6. RET FEEST VAN ST. WILLIBRORD 

Ving de liturgie van de Nederlandse Dag op 6 november aan bij de 
tombe van de apostel Paulus, de hoofdviering yond de dag daarop 
plaats aan het graf van de apostel Petrus, in de St. Pieter. De overdadig 
rijke en kolossale St. Pieter bracht onder de aanwezige Nederlanders 
een bijna triomfalistische gevoel teweeg, iets dat door het met slaande 
trom en vliegend vendel binnentrekken van ruim tachtig Nederland
se schuttersgilden nog werd versterkt.44 Menigeen van de aanwezige 
katholieke Nederlanders bekende hier "een beetje kippevel" van te 
krijgen, katholiek Nederland was toch maar weer eens present in het 
hart van de katholieke kerk, zo was het gevoel. Hoe 'indrukwekkend' 
of 'traditioneel Nederlands' de gilde-inbreng door sommigen ook 
werd gevonden, niet duidelijk werd wat de betekenis of functionali
teit van deze moderne folklore in feite was. 

Daarna begon de eucharistieviering waarin door kardinaal Simonis 

41 Daarnaast verscheen 
er in april 2000 bij de (ka
tholieke) uitgeverij Co
lomb a in Oegstgeest (oor
spr. uitgave: Milaan: 
Mondadori, I999) een ver
taling van het officiele 
(van het Centraal Co mite 
voor het grote Jubeljaar 
2000) algemene, tweedeli
ge pelgrimsboekje: Pel
grim in Rome. Een kunst
historisch en spirituele gids 
(d!. I), en Pe/grim ingebed 
Tijdens het Jubileum (d!. 
2). Alleen in de Neder
landse editie is ook de 
Friezenkerk opgenomen 
(d!. I, p. 206); in Belgie 
verscheen de gids: Jubi
leum 2000. Gids voor de Ro
me pelgrim. Antwerpen, 

I999· 
42 Simonetta Antonelli, 
'La Giornata degli Olan
desi sui luoghi della testi
monianza', in: L'Osserva
tore Romano (9 nov. 2000), 
p. ro. 
43 Zie het artikel: Henk 
Witte, 'La fede continua: 
l' essenza del cammino del
la Chiesa che e in Olanda, 
in: L'Osservatore Romano 
(6-7 nov. 2000), p. 15 [ver
taald opgenomen onder 
de titel '''Geloven gaatver
der": de kern van de weg 
van de Kerk in Neder
land', in: Een-twee-een, 
kerkelijke documentatie, 28 
(I dec. 2000), p. 337-342; 
Zie de verslagen over de 
dag: [Peter van Zoest 1 , 
'Vaderlandse jubileumvie
ring' in:, Een-twee-een, 28 
(2000), p. 599-605; Hans 

Rijkers, 'Nederlandse Dag 
in Rome', in: Katholiek 
Nieuwsblad(ro nov. 
2000), p. 4-7. 
44 Behalve het Utrechtse 
gilde uit Soest en een en
kel gilde uit Limburg, 
kwam het overgrote deel 
van de gilden (79) uit 
Noord-Brabant. 
45 Liturgie van de eucha
ristieviering in de Sint Pie
ter. 7 November 2000, 

H. Wi/librord, bisschop, ge
loofiverkondiger, patroon 
van de Nederlandse kerk
provincie (Pelgrimsboekje 
Nederlandse dag Rome, 7 
November 2000). Rome, 
2000. 
46 Zie: Thijs den Otter, 
'Zingen voor de paus in de 
Sint Pieter', in: Trouw, 17 
juli 2000. Van de mis werd 
een CD uitgebracht: 'Hei
lig J aar N ederlandse Dag 7 
november 2000, St. Pieter, 
Rome' (Mirasound BV, 
Musica Sacra/KRO nr. 
299330). 
47 Zie voor de tekst: 
Adrianus Simonis, 'Pel
grim voor de Heer', in: 
Een-twee-een, kerkelijke 
documentatie, 28 (I decem
ber 2000), p. 333-336; vg!. 
Theo Schepens, 'Missie
land', in: BisdombladBre
da (juni I999), p. I5. 
48 Mondelinge medede
lingen van enkele aanwezi
gen, 7 november 2000. 
49 Voor de tekst van de 
toespraak van de paus, zie: 
'Toespraak tot de Neder
landse pelgrims' , in: Een
twee-een, kerkelijke docu-

aan het pauselijk altaar werd voorgegaan. De mis verliep volgens de 
liturgie van de dag, het feest van St. Willibrord.45 Het was een viering 
in concelebratie van tien bisschoppen en zestig Nederlandse priesters. 
Het koor van de Leidse Hartebrugkerk zorgde voor muzikale onder
steuning.46 

Centraal stond de homilie van de kardinaal voor de verzamelde 
pelgrims. Hij ging uitgebreid in op het thema 'Nederland miss ie
land'.47 De kerkprovincie had in zekere zin al richting aan dit thema 
gegeven door voor de feestdag van St. Willibrord als jubileumdag te 
kiezen. Deze 'Paulus' van de Lage Landen was namelijk in 695 ook 
naar Rome gegaan om zich door paus Sergius I tot bisschop van 
Utrecht te laten wijden en zich in zijn missioneringsopdracht te laten 
bevestigen. Simonis stelde dat het goed was om in navolging van Wil
librord ook in 2000 als peregrini bij de graven van de apostelen Petrus 
en Paulus te bidden. Hij spiegelde de aanwezigen voor om ook zelf 
actief in eigen land, los van alle bestaande "binnenkerkelijke kwes
ties", het geloof te verbreiden, juist ook omdat in Nederland "geloof 
en kerkelijkheid niet langer ingebed zijn in een katholieke subcul
tuur".48 Later, gedurende de pauselijke audientie, zou Johannes Pau
lus II de Nederlandse gemeenschap een gelijksoortige boodschap 
voorhouden en benadrukte hij de noodzaak van evangelisatie in 
Nederland. 49 

De binnenkomst van de paus in de St. Pieter deed iedereen van zijn 
stoel opstaan en de Nederlanders, zowel de gewone pelgrims als de 
hoge genodigden, doorbraken het protocol door op hun stoel te gaan 
staan om de paus beter te kunnen zien passeren. Uit de reacties van 
verscheidene aanwezigen blijkt dat de aanwezigheid van de paus door 
hen als een sterke godsdienstige belevenis werd ervaren. De organisa
toren van de dag hadden menige Nederlander van ontroering zien 
huilen.5° Hoe dan ook, voor velen van hen was deze directe confron
tatie met het hoofd van de kerk een van de hoogtepunten, zo niet het 
hoogtepunt van de dag. 

In zijn redevoering, die vanwege zijn gebrekkige gezondheid gro
tend eels door kardinaal Simonis werd voorgelezen, betrok de paus 
ook de Nederlandse pelgrims die op andere tijdstippen in dit heilig 
jaar naar Rome waren gekomen en memoreerde hij onder meer de 
globaliseringsstudie die hem vanuit de Radboudstichting was aange
bodenY Maar belangrijker was het onderdeel van de rede waarin de 
paus het belang vooropstelde van de communio tussen de katholieke 
Kerk in Nederland en de opvolger van Petrus, en door hem ook met 
de universele Kerk: "pas als er eenheid is, kan diversiteit een bijdrage 

mentatie, 28 (I dec. 2000), 
p. 33I-332; 'Wees getuigen 
van Christus', in: Katho
liek Nieuwsblad (ro no
vember 2000), p. 7 en ook 
L'Osservatore Romano 
(8 nov. 2000), p. 8-9. Het 

was de opstellers van de 
tekst evenwel ontgaan dat 
kardinaal Willebrands die 
ook door de paus werd 
verwelkomd, niet naar 
Rome was gekomen. 
50 Alessandro lapino, 

'Seguire Christo lunge 
tutte Ie strade della vita', 
in: L'Osservatore Romano, 
9 nov. 2000. 
51 Zie noot I4 
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leveren". De volgende dag opende de spreekbuis van het Vaticaan, 
L'Osservatore Romano, dan ook het verslag over deze bijeenkomst na
drukkelijk met dit citaat. 

Aan het einde van de ochtend vond nog een persoonlijke ontmoe
ting - 'Incontro con il Santo Padre' - plaats van zo' n zestig Nederlan
ders die op een of andere manier een rol hadden vervuld in verband 
met de Nederlandse Dag. 

7. MINIPELGRIMAGES 

Niettegenstaande het belang dat werd gehecht aan de jubileummis en 
de audientie van de paus, vormden de pelgrimsroutes door Rome die 
's middags voor de Nederlanders waren uitgezet in feite het centrale 
element in de programmering van de Nederlandse Dag. 'Nederland' 
wilde een eigen invulling aan de jubileumviering geven: een invulling 
die in lijn met de religiebeleving in Nederland minder instrumenteel 
en meer spiritueel, geengageerd en diepgravend moest zijn. Naast de 
min of meer 'traditionele' jubelvaart van Nederland naar Rome, het 
passeren van de heilige deur, een mis en pauselijke audientie in de 
St. Pieter, had de organisatie daarom gekozen voor negen thematische 
voettochten of mini-pelgrimages door de oude stad, die gekoppeld 
waren aan onderwerpen "waar de kerk voor staat" of die tijdens het 
jubileum centraal stonden, zoals armoede, martelaren, de doop etc. 

Deze negen minipelgrimstochten stonden onder leiding van een 
bisschop en een routeleider met enkele assistenten. De negen groepen 
waren elk voorzien van een bord of vaandel met daarop de themati
sche benaming van de groep en een afbeelding van een Nederlandse 
heiligeY Op iedere tocht - gemiddeld ongeveer zeven kilometer lang 
- werden telkens drie kerken aangedaan. In de eerste kerk werden via 
een kort bezoek het them a en de route verder uitgelegd, in de tweede 
kerk hielden de bisschoppen katechese en de derde kerk was tenslotte 
gereserveerd voor stilte en gebed. 53 De drie kerken binnen elke route 
stonden in relatie tot het thema van de tocht. Enkele voorbeelden: de 
Santa Maria Sopra Minerva op de tocht van de Heilige Vrouwen bezit 
het graf van Catharina van Siena, de Santa Maria in Trastevere met als 
thuisbasis de Egidiobeweging paste binnen de tocht van de Solidari
teit en de Waldenzer-Methodistenkerk sloot aan op het thema van de 
tocht van de Oecumene.54 Op deze manier was een substantieel deel 
van het grote aantal binnenstadskerken van Rome op functionele 
wijze in de tochten ingepast. De groepen troffen elkaar weer in de 
St. Jan van Lateranen, de kathedraal van Rome. 

Toen de kerk zich reeds eerder dan voorzien vlot en rumoerig 
vulde, nam bisschop EJ .M. Wiertz het initiatief en bad met de aan
wezigen een rozenhoedje. Hoewel sommigen zich stoorden aan deze 
niet-geplande traditionele pastorale tussenkomst, bracht het de uitge
laten Nederlanders in de kathedraal wel terug tot een in kerkelijk op
zicht stemmig gehee1. 55 De kone slotsamenkomst bestond uit enige 
liederen, de litanie van alle heiligen, een begroeting door de voorzitter 

52 Het betreft zeven zali
gen en heiligen, represen
tatiefvoor elke bisdom: 
Titus Brandsma, Willi
brord, Bavo, Laurentius, 
Kaatje Dierkx, Peerke 
Donders en Servaas. 
53 Voor de nadere in
houd en de diepere bete
kenis van de negen toch
ten en de bijbehorende 
kerken kan hier worden 
verwezen naar het Pel
grimsboekjedatvoor de 
deelnemers werd sam en
gesteld: Rud Smit en San
der Evers, Nederlandse 
Dag - Pelgrimsboekje Ro
me, 7 November 2000. 

Utrecht, 2000. Zie verder 
een commentaar op de 
tocht en de afsluiting: Si
monetta Antonelli, 'La 
Giornata degli Olandesi 
sui luoghi della testimo
nianza', in: L'Osservatore 
Romano (9 november 
zooo), p. ro. 
54 Zie over de Egidiobe
weging: 
www.santegidio.org. 
55 Meertens Instituut, 
vragenlijst Nederlandse 
Dag, nov. 2000. 

56 Zie het verslag over de 
gebedsbijeenkomst: Ales
sandro Iapino, 'Seguire 
Christo lungo tutte Ie stra
de della vita', in: L'Osser
vatore Romano, 9 nov. 
2000. 

57 'Kardinaal roept op 
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pa', in: Katholiek Nieuws
blad, 24 nov. zooo. In 
2001 kwam dit thema ook 
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aande orde. 
58 Marc Leijendekker, 
'Nederlanders jubelen in 
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bantse vendels in het Vati
caan', in: Trouw, 8 nov. 
zooo; 'Oranje-mis in Vati
caan', in: De Telegraaf, 8 
nov. 2000; Jan Meule
meesters, 'Nederlandse 
Dag in Rome kleurenfes
tijn', in: Brabants Dagblad, 
8 nov. zooo; Willem Beu
sekamp, 'Paus komt als 
standbeeld voorbij', in: de 
Volkskrant, 8 nov. 2000; 

Jan Bouwmans, 'Neder
lands vlagvertoon in Sint 
Pieter', in: BNIDeStem, 8 
nov. 2000; Jan Bouw
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wel wat. Een pelgrimage 
naar Rome met bus 24', 

in: BNIDe Stem, II nov. 
2000. Louter positief was: 
Gianfranco Grieco, 'Sono 
ri tornati I pellegrini dei 
Paesi Bassi', in: L'Osserva
tore Romano (8 nov. 2000), 

p. I, 8-9. 
59 SpecchiolLa Stampa, 
nr. 254 (23 dec. 2000), 

p. 50-92; International 
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van het Nederlandse Co mite 2000, een schrifttekst uit Johannes en 
een slotwoord door kardinaal Simonis. Bij vertrek uit de Sint Jan van 
Lateranen kreeg elke Nederlander een fotokaart ter aansporing in de 
geest van Willibrord verder te gaan. Met de overhandiging van dit 
'ricordo' was de Nederlandse Dagvoorbij. 

Mgr. M. Muskens was tenslotte nog gevraagd om op 8 november 
het avondgebed op het St. Pieters plein te willen leiden. In verband 
met de Nederlandse Dag verwachtte de jubileumorganisatie daarbij 
ook Nederlanders en achtte zij het gepast een Nederlandse bisschop 
te vragen die een deel van de gebeden in het Nederlands zou kunnen 
uitspreken. Enkele Nederlanders participeerden in dit gebed.56 345 

Een eerste doorwerking in Nederland van thema's uit het jubeljaar 
kwam reeds naar voren toen kardinaal Simonis in navolging van de 
paus op 10 november 2000 opriep tot een Nederlands 'mea culpa' 
onder meer vanwege de begane "zonden tegen de eenheid van de 
kerl<". Daarmee doelde hij op de katholieke emancipatie in relatie tot 
de scherpe verzuilingsstrijd tussen katholieken en protestanten in met 
name de negentiende en twintigste eeuw. Hij riep katholieken en pro
testanten op gezamenlijk schuld te belijdenY 

In hun beoordeling van de Nederlandse Dag concentreerden de 
Nederlandse kranten zich vooral op uiterlijkheden (gildevertoon; 
overwicht ouderen) en niet of nauwelijks op de inhoud. 58 In het alge
meen blijkt het Heilig Jaar in de media weinig aanleiding tot reflectie 
te geven, hetgeen kan worden beschouwd als een indicatie voor de 
marginalisering van het fenomeen in de Nederlandse samenleving. 

8. GETELDE EN ONGETELDE PELGRIMS 

Het heilig jaar 2000 was kwantitatiefhet jubileum van de overtreffen
de trappen. Nog nooit in de geschiedenis pelgrimeerden zoveel men
sen naar Rome. De schatting van de betrokken organisaties komt op 
25 miljoen bezoekers uit.59 Men kan echter, net zoals bij voorgaande 
jubilea, niet alleen over 'pelgrims' spreken omdat in het totaalcijfer 
ook een groot aantal toeristen is opgenomen, een groep die om prak
tische redenen niet separaat van de pelgrims kon worden gekwantifi
ceerd. 

De Romepelgrims kwamen in de regel in groepsverband, een klei
ne minderheid kwam ongeorganiseerd of individueel. Het leeuwen
deel van de bezoekers (geschat 75%) was, zoals in voorafgaande jubel
jaren, afkomstig uit Italie zelf, een land dat als geen enkele andere 
staat zo direct is verbonden met de paus, de H. Stoel, de Kerk en de 
traditie van de jubeljaren. Gedurende het jubileumjaar was het 
komen en gaan van de vele Italiaanse parochiele of diocesane bede
vaarten een van de zichtbare constanten in en rond Vaticaanstad. 

De inbreng van de meeste andere landen en ook die van Nederland 
viel hierbij in het niet. Gingen geheel theoretische berekeningen van 
het Vaticaan in eerste instantie uit van mogelijk 300.000 Nederlandse 
pelgrims, het Nederlandse Comite 2000 stelde in 1998 de mogelijke 



inbreng een factor ro lager en sprak over 'zeker 30.000'.60 Maar ook 
dat bleek, aan het einde van het jubileum, een veel te hoge schatting. 
Hoeveel pelgrims kwamen dan wel vanuit Nederland? 

De uiteindelijke optelsom kan relatief eenvoudig worden gemaakt: 
de Wereldjongerendagen trokken 1200 Nederlandse jongeren, de 
Limburgse diocesane bedevaart 200, de Nederlandse Dag I998 deel
nemers en enkele andere kleine bedevaarten en groepen telden glo
baal 450 personen. Bij elkaar opgeteld levert dat ongeveer 3800 
Nederlandse pelgrims op. Hierbij zijn dan niet de diverse reizen gere-

346 Een grate afvaardiging 
van voornamelijk Noord
Brabantse schutters
gilden gaf de viering van 
7 november ook een 
folkloristisch karakter. 
Ze stelden zich tevoren 
op het Sint-Pietersplein 
op [Foto P.J. Margry]. 

kend die door touroperators werden georganiseerd. Het is echter de 
vraag of de deelnemers aan zulke reizen ook allemaal pelgrims waren. 
Uit enquetes is gebleken dat zelfs bij sterker op spiritualiteit ingestel
de reisorganisaties - bijvoorbeeld de franciscaanse Cultura Reizen -
het merendeel van de deelnemers het bezoek aan Rome niet als een 
bedevaart zag of ervoer. 61 AI met al waren dat er niet meer dan enkele 
honderden. Hoeveel individuen als pelgrim (en niet als toerist) te 
voet, per fiets, auro of vliegruig naar Rome kwamen, is niet makkelijk 
vast te stellen. Op basis van een schatting van diverse betrokkenen 
rond de viering lijkt dat aantal onder de duizend te zijn gebleven. Bij 
elkaar opgeteld zouden dan gedurende het Heilig Jaar maximaal5000 
Nederlandse bedevaartgangers in Rome zijn geweest. 

Exacte get allen zeggen echter lang niet alles over het aantal 'pel
grims'. Immers recente verschuivingen in religieuze perceptie en bele-

60 ArchiefNederlands 
College, verslagvergade
ring Bisschoppe!ijk Co
mite 2000, 22 april 1998. 
61 Gedurende het jaar 
2000 zijn ook onder een 
aantal van deze reizigers 
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vragen naar hun motieven 
en achtergronden. Het 
aandeel J ubeljaargangers 
lag bij derge!ijke reizen 
nog lager wanneer de reis 
niet binnen een zekere spi
ritue!e contekst of achter
grond was georganiseerd. 
Er zijn niet van aile orga
nisaties cijfers bekend, 
maar een be!angrijke als 
Cultura heeft bijvoorbee!d 
met vier reizen ruim 100 

personen in Rome rond
geleid (afgezien van de II5 
op 7 november). 

62 Zie voor een werkde
fini tie: P. J. Margry en 
C.M.A. Caspers (red.), 
Bedevaartplaatsen in Ne
derland, dl. I (Hilversum, 
1997), p. 15-18. 
63 De 'Stichting Pelgri
mage' is door de federatie 
van Brabantse schutters
gilden in Tilburg opge
richt met als doe! geza
menlijk bedevaartplaatsen 
te bezoeken en daarmee de 
gildegeest en broeder
schap te versterken; zie 
verder over de stichting en 
hun plannen: Eugene 
Brussee, 'Nederlands 
spektake! in de Sint -Pie
ter', in: Katholiek Nieuws
blad(26 nov. 1999), p. 18-
19. Dit bezoek aan Rome 
kwam voort uit een af
spraak om het bezoek aan 
Rome in 1990 in het kader 
van het St. Willibrordjaar 
in 2000 te herhalen. 
64 De gemidde!de leef
tijd van de dee!nemers aan 
de Limburgse diocesane 
bedevaart in maart be
droeg 58 jaar. 
65 Meertens Instituut, 
vragenlijst Nederlandse 
Dag, nov. 2000. 
66 Meertens Instituut, 
vragenlijst Nederlandse 
Dag, nov. 2000. 

ving hebben het begrip 'bedcvaart' liocll vt',hrnlt'IL Ih hllvnm 
beeld gebleken dat verschillende nicr-kcrkdij kc walldt'I;lill.~ nl' d,· prl 
grimsroute naar Santiago de Compostela CIl (I j{mJo/'J d it.' op til' \//,1 
Francigena naar Rome te maken krijgen met l'eligicuzc CIl spiri((fdc 
ervaringen, waardoor een dergelijke tocht nogal eens stcrkcl' hel 
karakter van een bedevaart krijgt dan de betrokkenen zelf gencigd 
zijn te onderkennen of kenbaar te maken. Bij de berekeningen hier 
wordt echter uitgegaan van 'bedevaart' in strikte of klassieke zin. 62 In 
die context kan een kwalitatieve evaluatie in bepaalde gevallen nog 
aanvullende informatie bieden. Wie van de I998 deelnemers aan de 
Nederlandse Dag werd bijvoorbeeld in Nederland werkelijk gemobi- 347 
liseerd teneinde op jubelbedevaart te gaan? Het overgrote deel (1268) 
van de deelnemers bestond namelijk uit een groep van voornamelijk 
Noord-Brabantse schuttersgilden en hun aanhang, die hun Rome
plannen al hadden vastgesteld, voordat er ook maar sprake was van 
een Nederlandse Dag. 63 Maar ook de organisatoren van en de func
tioneel betrokkenen (bisschoppen en staf (24), vrijwilligers (70), koor 
(roo)) bij de dag en de aanwezige (semi-)permanente Nederlanders 
(30) in Rome) zijn eigenlijk niet als regulier gemobiliseerde 'pelgrims' 
te rekenen. Daarmee blijven de deelnemers van Co mite 2000 (23I), 
Megatours (In), Bakreizen (48) en een deel van de Cultura-reizigers 
(II5) over. Men kan dus steIlen, dat ondanks de nationale en diocesa-
ne campagnes die in Nederland zijn gehouden, er uiteindelijk slechts 
zo'n 500 katholieken direct konden worden gemobiliseerd om de 
'nationale Nederlandse bedevaart' van het Grote Jubileum 2000 te 
representeren. 64 

De precieze oorzaken van deze lage cijfers zijn moeilijk vast te stel
len. Uit de eerder genoemde enquete komen enkele indicaties naar 
voren. Afgezien van een door het brede ontkerkelijkingsproces sterk 
verminderde interesse, zou op parochieel niveau geen of te weinig 
publiciteit gemaakt zijn voor deze pelgrimage.65 Overigens, niet 
aIleen aan de basis lijkt de boodschap van het Co mite 2000 en de 
kerkprovincie niet breed te zijn aangeslagen, ook aan de 'top' van de 
samenleving yond deze weinig weerklank. Nederlandse katholieke 
bestuurders en politici hebben er nauwelijks in geparticipeerd. 

Het feit dat verhoudingsgewijs weinig (I5) Nederlandse pastores de 
jubileumdag van hun wijding in Rome wilden vieren, is misschien 
ook een indicatie van geringe betrokkenheid. Maar tegen de achter
grond van de hedendaagse religieuze verhoudingen en opvattingen in 
Nederland is het waarschijnlijker dat de Nederlandse katholiek in het 
algemeen niet (meer) de devotioneel-instrumenteel ingestelde kerk
ganger is die actiefwil participeren in een Heilig Jaar of een jubileum
aflaat wil verwerven. Daarnaast werd een verband gelegd russen het 
geringe enthousiasme voor het Jubeljaar en het in Nederland omstre
den (conservatieve) Romeinse beleid bij het benoemen van bisschop
pen.66 

Tot slot: hoewel paus Johannes Paulus II het jubileum nadrukke
lijk in het teken van de oecumene had gesteld, had het Nederlandse 
Co mite 2000 al aan het begin van haar werkzaamheden besloten dat 



het ontwikkelen van oecumenische samenwerking met be trekking tot 
de Romepelgrimage niet gewenst was 'in verb and met het specifieke 
van de katholieke spiritualiteit'.67 Niettemin trokken op initiatiefvan 
de Volkskranten 'SNP Natuurreizen' vele, ook niet-katholieke wan de
laars over de Via Francigena, de oude pelgrimsroute naar Rome. Van 
de circa 500 personen die het traject tot aan Rome aflegden, hebben 
er ongeveer 250 in de Friezenkerk hun aankomstbewijs afgehaald. 
Volgens de rector van de kerk, die deze oorkonden afgaf, waren het, 
op enkelen na, sportieve toeristen zonder religieus gernspireerde 
('katholieke') pelgrimintenties. 

9. ACHTERGRONDEN, MOTIEVEN, EVALUATIE 

Aan de 'nationale' bedevaart op 7 november namen nagenoeg aIleen 
rooms-katholieken dee!. 68 Wie waren zij en hoe dachten ze over de 
stad, het Vaticaan, de paus, het Jubeljaar en Nederland? Teneinde ant
woord te krijgen op dergelijke vragen en om enig inzicht in de motie
yen van Nederlandse Rome-pelgrims te verwerven, is op kleine schaal 
een vragenlijst uitgezet. Om praktische redenen was er geen gelegen
heid om ter plaatse een systematische en grootschalige enquere te 
houden en daarom bieden de uitkomsten geen algemeen-representa
tieve conclusies.69 

Op basis van de ingevulde formulieren (aIle door katholieken) kan 
wel een zekere typering van de deelnemers worden gegeven.7° Een 
kleine meerderheid van de geenqueteerden was mannelijk en bijna 
driekwart was ouder dan 55 jaar.71 Tweederde kwam uit noordelijke 
provincies tegenover eenderde uit het katholieke zuiden. Van de deel
nemers had tweederde minimaal een M B o/H B 0 of universitaire 
opleiding en was meer dan de helft in de overheidssector werkzaam. 
Relatief veel deelnemers vervulden formele hoofdtaken (pastores en 
religieuzen) of additionele nevenwerkzaamheden (diakens, koorle
den, vrijwilligerswerk) binnen de kerk. Het overgrote deel van de 
invullers, zo'n 85%, gaat wekelijks of dagelijks naar de kerk.72 Onge
veer een derde heeft een bijzondere affiniteit met conservatieve of 
progressieve katholieke bewegingen of gebedsgroepen.73 Globaal 
gesteld waren het eerder behoudende dan progressieve katholieken, 
relatief sterk gericht op de persoon van de paus en vaak functioneel 
verbonden met de kerk zelf 

9.I Waarom en hoe naar Rome. Vrijwel aIle personen die een vragenlijst 
invulden, waren speciaal vanwege het Grote Jubileum 2000 naar 
Rome afgereisd, de meesten van hen beleefden de reis vooral als een 
bedevaart.74 Veel deelnemers aan de Nederlandse Dag hadden daar
naast ook secundaire motieven, zoals het uiting willen geven aan een 
gevoel van verbondenheid met de wereldkerk, het bezoeken van een 
stad die geldt als de bakermat van het geloof en vooral ook (de ont
moeting met) de paus. Velen beschouwden de reis als een bedevaart 
en van de deelnemers heeft een kwart daartoe een (spirituele) voorbe-

67 ArchiefNederlands 
College, verslag ver
gadering Bisschoppelijk 
Comite 2000, 22 april 
1998. 
68 Van de ondervraagde 
'7-november' -reizigers
aile katholieken - waren 
verschillenden op eigen 
gelegenheid naar Rome 
gereisd, maar de meesten 
waren via het parochie
blad c.q. bisdomblad, via 
KRO/Megatours of via 
het Katholiek Nieuwsblad 
op het spoor gezet van 
de viering. Bij andere 
Romereizen, zoals van 
Cultura, gingen om 
redenen van cultuur
historische aard soms 
protestanten mee 
69 Zo'n 300 open-vraag 
enquetes zijn aan deelne
mers van de Nederlandse 
Dag toegezonden. Ze wer
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ganisaties waarbij de 
meeste 'echte' bedevaart
gangers zich hadden aan
gemeld (Megatours/KRO, 
Bakreizen, groep Comite 
2000). Van de 300 kwa
men er 45 ingevuld retour 
(respons van 15%). Verder 
zijn vragenlijsten gezon
den aan deelnemers van de 
verschillende Cultura Rei
zen in 2000; van de 80 
kwamen er 18 retour (res
pons van 23%). De roe
zending van de lijst aan de 
Culturareizigers van 7 no
vember is door omstan
digheden mislukt. Verder 
heeft R.K. Kerkprovincie, 
omdat zij de jongeren niet 
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perking van het aantal no
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schreven resultaten verder 
niet apart voorzien van 
noten, de gegevens gaan 
aile terug op deze vragen
lijsten. 
71 Leeftijdsopbouw: 
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%; maandelijks of minder: 
10%. 
73 De meest genoemde 
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Vernieuwing, Taize, Ge
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Rooms-Katholieken, Ma
rienburg, Focolare en di
verse lokale gebedsgroe
pen. 
74 Namelijk40vandq5 
van de '7-novemberreizen' 
(6 van de 18 van de alge
menere Cultura Reizen). 

reiding of afsluiting van deze pelgrimage ondernomen. Voor hen 
kwam het dan veelal neer op het doornemen van bedevaartboekjes of 
het verrichten van enkele gebeden. Een enkeling liet een mis opdra-
gen, draaide de pauselijke CD Abba Pater of maakte voorafgaand een 
stille gebedstocht door de bergen. Een 65-jarige pastor schreef over 
zijn voorbereiding: "gebiecht, over nagedacht, intenties genoteerd, 
aan Maria aanbevolen". Niet aIleen hij, ook veel andere Nederlandse 
deelnemers hadden een bepaalde intentie, waarbij de gezondheid en 
het welzijn van kinderen, gezinsleden, familie en vrienden ruim
schoots op de eerste plaats (80% van de deelnemers) stond. Verder 
noemde men ook intenties als: het werk, de paus, de priesters, de 349 
Nederlandse kerkprovincie, de wereldkerk, de wereld, vrede en 
gerechtigheid of het "ervaren van het geloof der vaderen". 

9.2 Spiritueel-ritueel verloop. Het formuleren van intenties is op zich
zelf geen rituele activiteit, het versterken van deze intenties door mid
del van gebeden en riten is dat weI. In dat verband is aan de deelne
mers gevraagd in hoeverre zij rituelen verrichtten die in verband ston
den met de jubileumbedevaart. Zo is het verkrijgen van de jubi
leumaflaat in een Heilig Jaar een van de belangrijkste elementen van 
de voorgestane spirituele vernieuwing. Ongeveer de helft van de 
ondervraagden heeft deze jubileumaflaat dan ook verworven. Twee 
van hen hadden dat reeds tevoren in Nederland gedaan. Een veel gro-. 
ter deel (85%) passeerde de Heilige Deuren van minimaal twee, maar 
veelal van aIle vier de patriarchale basilieken. Aan de deuren zelf ver
richtten zij slechts in beperkte mate rituelen: enkelen maakten een 
kruisteken, raakten de deur aan en/of deden een persoonlijk gebed 
(Wees Gegroet, Onze Vader of geloofsbelijdenis). Soms was het bij de 
deuren daarvoor te druk en passeerde men de drempel in stilte of met 
"enkele gedachten". Er waren er ook die bewust afzagen van aanra
kingsrituelen. 

De verschillende reisprogramma's boden de pelgrims over het alge
meen niet veel ruimte tot eigen initiatief Ze voorzagen in de regel in 
een bezoek aan de vier patriarchale basilieken met eventueel de twee 
overige grote basilieken (Santa Croce en San Lorenzo), catacomb en 
(veelal die van Calixtus of Sebastianus) en de kerk van de Friezen. 
Daarnaast bleken nogal wat Nederlanders te hechten aan een bezoek 
aan de Scala Santa, de Heilige Trap waarover Christus naar Pontius 
Pilatus heet te zijn gegaan, gelegen tegenover de St. Jan van Latera
nen. 

9.3 Nederland versus Rome. De Nederlandse pelgrims is verder ook 
gevraagd naar contrastervaringen zoals de verschillen van de geloofs
en devotionele praktijk tussen katholieken in Nederland en in 
Rome/Italie. Daarbij kwamen vooral bekende stereotyperingen naar 
voren: de Nederlander ziet zich zelf als nuchter, introvert, afstandelij
ker en het geloof in Nederland wordt als "oppervlakkig" gekwalifi
ceerd. De Italianen daarentegen zag men als "spontaner in geloofs- en 
vooral devotionele praktijken" en Italie zou "diep en in tens gelovig" 



zijn. Maar een en ander werd niet altijd als positiever ervaren. Neder
landse katholieken zouden hun geloof op een meer volwassen manier 
beleven dan de Italianen. Wel werd door sommigen in Rome meer 
enthousiasme ervaren dan in Nederland. Ook werden de lirurgievie
ringen in Nederland beter verzorgd bevonden. Voor velen viel ook de 
nadrukkelijk aanwezige instrumentele geloofsbeleving op: met name 
publieke boetedoening en de communicatie met heiligen - het aanra
ken, wrijven en kussen van en "praten" met heiligenbeelden - vielen 
op. In hun houding tegenover de kerkelijke hierarchie vertoonden de 
bedevaartgangers sterke contrasten. Bij een meerderheid van de 

350 respondenten overheerste echter het gevoel dat de Nederlandse kerk
provincie en de Nederlandse katholieken te eigenzinnig ten opzichte 
van Paus en Vaticaan stonden. 

9.4 De schaamte niet voorbij. Uit de vragenlijsten kwam ook een bij
zonder aspect van de geloofsbeleving naar voren: verscheidene 
respondenten gaven aan moeite te hebben met het openlijk tonen van 
religiositeit. Typerend, zowel onder jongeren tijdens de jongerenda
gen als onder ouderen, was de verzuchting dat het fijn was dat je in 
Italie 'vrij' je geloof in het openbaar kon praktiseren. De beperkte 
tolerantie in Nederland en vaak cynische houding van anderen ten 
aanzien van het (rooms-katholieke) geloof, weerhield en weerhoudt 
velen ervan om zich in Nederland in het openbaar religieus te uiten. 
Verschillende reizigers ervoeren dat de Italianen zoveel uitbundiger in 
hun religieuze leven zijn en open voor hun geloof uitkomen en dat er 
in het land "respect voor geloof" bestaat. Tegen deze achtergrond 
staat de aansporing van mgr. De Jong, die de deelnemers aan de Lim
burgse bedevaart opwekte om na terugkeer in Nederland "zonder 
angst of schaamte het geloof uit te dragen".75 Ook kardinaal Simonis 
kwam met een gelijksoortige verklaring voor het gebrek aan respons 
op het H. Jaar in Nederland: "de [Nederlandse] gelovigen zijn te ver
legen om voor hun geloof uit te komen".76 

Als verrassend werd ook de biechtpraktijk ervaren. Menigeen 
tekende op dat het op de diverse heilige plaatsen erg druk was bij de 
biechtstoelen. Terwijl de biechtpraktijk in Nederland nog maar wei
nig katholieken aanspreekt, bezochten relatief veel Nederlanders de 
Romeinse biechtstoelen. Ook in dit opzicht pasten de Nederlandse 
katholieken zich in Italie aan. Een Nederlandse biechtvader, werk
zaam in een 'Nederlandstalige' biechtstoel in de Santa Maria Maggio
re stelde ook cultuurverschillen in de biechtpraktijk vast. Volgens zijn 
waarneming meten Nederlanders vaak breed uit over kleinigheden, 
naar hij vermoedde zonder het achterste van hun tong laten zien. Ita
lianen zouden veellosser zijn en bijvoorbeeld in geuren en kleuren 
vertellen over hun aandeel in een familieruzie.77 

Deze reiservaringen bleven niet zonder invloed op de opvattingen 
van de bedevaartgangers. Soms riep het bezoek sentimenten op, zoals 
de wens tot terugkeer "naar de vreugde en blijheid van het geloof" in 
de jaren 1920!I930. Maar in de regel kwam vooral een gevoel van de 
sterke verbondenheid met de wereldkerk naar voren. Bovengenoem-
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de gevoelens zouden misschien voor een deel kunnen worden toege
schreven aan een soort 'pelgrimseuforie', maar aangezien het onder 
woorden brengen van de ervaringen pas achteraf heeft plaats
gevonden lijkt de beoordeling van de verschillen russen beide landen 
toch vrij afgewogen te hebben plaatsgevonden. 

In het verlengde van het 'wereldkerkgevoel' kwam ook de als nade
lig ervaren polarisatie russ en het centrum van de Katholieke Kerk en 
de Kerk in Nederland naar voren. Rome en andere bedevaartsplaatsen 
worden ervaren als plaatsen waar een eenheid en saamhorigheid 
heerst die men thuis mist. Sommige respondenten wijten dat gemis 
aan gebrek aan gehoorzaamheid aan het centrale besruur van de Kerk 351 

en aan een te tolerante houding van de eigen bisschoppen. Daardoor 
zou de eigen kerk steeds meer 'verworden'. Anderen daarentegen wij-
ten het gemis aan het 'centralisme' vanuit Rome aan het ontbreken 
van ruimte in de eigen kerk in Nederland. 

Er bestond onder de Rome-gangers overigens geen duidelijke en 
uniforme zienswijze op de Kerk. Bij ongeveer de helft kwam echter 
wel de wens naar voren tot een betere navolging van Rome en de vast
stelling van en de hoop op verbetering van een door hen gevoelde 
zekere 'verwording' van de katholieke kerk in Nederland. Een kleiner 
deel was min of meer neutraal en een nog kleiner deel was kritisch, 
met name ten aanzien van een te grote invloed vanuit Rome. 

Bovengenoemde 'verwording' lijkt ook te slaan op de viering van 
het Heilig Jaar in Nederland zelf. De viering daar is als weinig succes
vol ervaren. Het Comite 2000 concludeerde dat het Heilig Jaar van
wege de decentrale, lokale uitvoering in Nederland nauwelijks tot zijn 
recht was gekomen en dat de doelstellingen (versterken van de her
kenbaarheid van de Nederlandse katholieken, het bevorderen van de 
zichtbaarheid van de kerk in de samenleving en de vergroting van de 
integratie binnen katholiek Nederland en in breder oecumenisch per
spectief) niet of nauwelijks zijn gehaald.78 Kardinaal Simonis kwalifi
ceerde de viering in Nederland als een "dieptepunt" en legde de oor
zaken bij een collectieve persoonlijke crisis onder katholieken, ver
oorzaakt door de economische welvaart en een te drukke levensstijl 
die nauwelijks ruimte voor bezinning oflevensvragen toelaat.79 

10. TOT SLOT 

Hoe kan het Heilig Jaar in Rome en het aandeel daarin van de Neder
landers worden gekarakteriseerd? In de eerste plaats kan worden vast
gesteld dat het grote Jubileum 2000 voor de Katholieke Kerk een suc
ces lijkt te zijn geworden, zowel wat betreft het aantal pelgrims en 
evenementen, als ook ten aanzien van de aandacht die de Kerk en de 
paus mondiaal, onder meer via de televisie en andere media, hebben 
gekregen.80 Reeds in 1994 had Johannes Paulus II ervoor gekozen om 
aan het begin van het derde millennium de Rooms-Katholieke Kerk 
in de zich seculariserende wereld en ten opzichte van de andere 
wereldgodsdiensten te herpositioneren en te versterken. 81 Het jaar 



2000 was daarbij het scharnierpunt en het jaar bij uitstek van de spiri
tuele vernieuwing. Er was tegelijk gekozen voor de rol van een missio
naire kerk in het offensief, Nederland werd in zijn hoedanigheid van 
missiegebied voortdurend door het Nederlandse episcopaat bevestigd 
en via een gepubliceerde mission-statement nader belicht. In de prak
tijk bleek er wat de uitvoering betreft echter maar weinig van te mer
ken. Het Heilig Jaar had voor de kerkprovincie een prikkel tot samen
werking en vernieuwing moeten worden, het effect van de doelstellin
gen van het jubileum 2000 in katholiek Nederland bleek echter te 
verwaarlozen. In feite kwamen juist de tegenstellingen tussen 'Rome' 

352 en de Nederlandse katholieken naar voren. Deed de paus een gerichte 
oproep aan de Nederlandse kerkprovincie om zich sterker te confor
meren naar 'Rome', de Nederlandse kerkprovincie benadrukte in 
genoemd artikel haar specifieke karakter en liet weten zich vooral op 
de problemen rond de interne verdeeldheid te concentreren. 

De Nederlandse pelgrims die voor de zevende november naar 
Rome trokken, vormden een weinig representatieve groep ten 
opzichte van de katholieke gemeenschap in Nederland. Ze bestond 
voornamelijk uit katholieken van meer of minder behoudende signa
tuur en waren voor een belangrijk deel functioneel met de kerk ver
bonden. Voor hen vormden de bedevaart en het verwerven van de 
jubileumaflaat nog steeds essentiele elementen in een Heilig Jaar. 
Daarnaast hechtten zij ook een verhoudingsgewijs grote waarde aan 
de ontmoeting met de paus en een versterking van een, met name uit 
Rome, gestuurd 'wereldkerkgevoel'. 

Zowel onder jongeren als onder ouderen kwam tijdens hun verblijf 
in Rome het gevoel sterker naar boven dat in Nederland het (R. K.) 
geloof niet voldoende serieus wordt genomen. Dit besefblijkt aanlei
ding te geven tot schaamtegevoelens en terughoudendheid in eigen 
land, maar leidde tijdens het Jubeljaar in de Heilige Stad evenwel tot 
openheid en een vrijere geloofsbeleving. 

Summary 
In this article the author describes the activities that 
were undertaken by the Dutch with regard to the 
Holy Year 2000 in Rome. The 'national pilgrimage' 
celebration of 7 November is considered in detail. 
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