
De pauselijke zouaven

VAN DONATIO CONSTANTINI TOT LATERAANS CONCORDAAT



Het westelijk deel 

van het romeinse 

rijk desintegreert

De romeinen hebben hun keizerrijk te ver 
uitgebreid. Ze kunnen de interne soevereiniteit 
niet handhaven

Geen bereidheid de defensie het primaat te 
geven: geen mobiele strategische reserve 
paraat rond 250

Te veel sedentaire stammen binnen het rijk die 
niet willen integreren

Geen universele staatsideologie acceptabel

Keizer Constantinus (289-376)  ziet dat in. Hij 
zoekt een nieuwe staatslegitimatie.



Hij erkent het 

christendom in 

het rijk als feit in 

313

Het is een toegestane 
levensbeschouwing waarvoor 
niet vervolgd mag worden

Christenen kunnen romeins 
burger worden met alle 
rechten en plichten

Dus ook beambten, 
ambtenaren, militairen en 
miliciens worden

Constantijn zegt niet dat het 
het enig ware geloof is

Constantijn ziet de Christenen als een 

betrouwbare middenklasse die belastingen 

voldoet en belang heeft bij de status-quo



De Christenen formeren een 

pressiegroep

 Ze verzuilen tot een goed 

georganiseerde politiek 

gelijkgestemden 

 Ze willen toelating tot de 

wetgevingssenaat en de rechterlijke 

macht

 Ze willen eigendommen terug, kerken 

bouwen en een administratie stichten 

met bisschoppen



Christenen scharen zich in in de 

macht

 Ze worden geëmancipeerd, met eigen 
nutsorganisaties

 Ze zijn bereid het rijk te verdedigen

 Ze erkennen de rechtmatigheid en de 
doelmatigheid van de regelgeving

 Ze zijn een westelijk steunpunt. Constantijn 
durft zijn zetel oostwaarts te verplaatsen om 
de Aziaten te weerstaan

 Hij codificeert de christelijke geloofsleer opdat 
hij er vat op heeft en geeft kerken waardoor 
deze leer kan worden uitgedragen



De mythe van de schenking van 

Constantijn

Donatio Constantini aan de 

paus

Een vervalsing uit de achtste 

eeuw

 De Christenen gingen zich opstellen 

als een staat in de staat, een harde 

kern van superburgers

 Ze claimden dat Constantijn hen 

wereldlijk gezag had gegeven over 

het deel van het westelijk rijk waar nog 

effectieve bezetting lag

 Ter legitimatie van hun optreden in 

dat rijk



Aldus ontstond de kerkelijke staat

Legitimiteitsclaim na 800
 De Christenen wilden dat de Heilige 

Stoel een politieke 
zelfstandigheidskoers kon varen 
binnen de strijd om de macht nadat 
Karel de Grote was gestorven

 Op deze vervalsing steunde het 
wereldijke primaat van Petrus

 Maar kardinaal Baronius erkende in de 
XVIIe eeuw dat het een frauduleus 
document was

De paus moest gelden als opvolger van 

de romeinse keizer



Paus Julius II beroept zich op de gift

De stedehouder Christi 

veldheer

 Hij voert verschillende annexatoire
oorlogen als opperbevelhebber

 Daarvoor zet hij huurlingen in zoals de 
Zwitserse hellebaardisten die duur zijn

 Hij moet zijn militaire uitgaven 
legitimeren en moraal-theologisch
inpassen in de heilsleer

 Daarom geeft hij aan dat Christus steeds 
Petrus toestond militair geweld te plegen

Erasmus Roterodamus klaagt 

Julius daarvoor aan bij Petrus



In de XVIe eeuw is de donatio nog 

onbetwistbaar

Erasmus veroordeelt oorlog Julius ex caelo exclusus
 Hoe kan een Paus zelf legers 

aanvoeren? Christus heeft Petrus nog in 
het Hof van Olijven verboden het 
zwaard te trekken.

 Karel V, die tuk is op het Pausschap, laat 
Erasmus waarschuwen: dit is opruïing
tegen het rechtmatig staatsgezag.

 Erasmus: ik erken dat de Paus koningen 
en keizers mag toelaten het zwaard te 
trekken. Zelf mag hij het niet voeren.



Pausen mogen heersers vragen voor 

hen oorlog te voeren

Daarom: geen volksleger maar 

huurlingen
 Sedert Bonefacius VIII is dat de 

opvatting: Pausen moeten hun 
grondgebied verdedigen via legers van 
katholieke soevereinen

 Ze mogen ze niet zelf werven, maar ze 
moeten de Christenheid oproepen deze 
legers te leveren en in te zetten voor de 
propaganda van het geloof, waarvoor 
de kerkelijke staat hun uitvalsbasis moet 
kunnen zijn. Bij de slag bij Ravenna is dit 
het standpunt van de H.Stoel.

Dat is de heden nog gangbare 

leer



Bij de veroveringsoorlogen in de 

Amerika’s doet dit opgeld

Spanje en Portugal als 

kolonisatoren
 Ingevolge het Concordaat van 

Tordesillas (1494) en Zaragoza (1527) met 
de bijbehorende uitvoeringsverdragen 
tot 1850 vestigen en verdedigen de 
Spaanse en Portugese expeditionaire 
troepen de Christelijke leer 
gewapenderhand op heidens territoir.

 Pas nadat de Paus in 1870 van deze 
geweldpleging af ziet om die reden is 
die rechtvaardiging op die grondslag 
niet meer aanvaardbaar.



Alleen om opportuniteitsredenen ziet 

de Heilige Stoel van deze geweldinzet 

af

Verdrag van Wenen-1815:

machtsevenwicht

 Bij het Verdrag van Wenen beraamt 

Metternich, Oostenrijks kanselier, de 

gewapende eeuwigdurende 

neutraliteit van de kerkelijke staat die 

in midden-Italië ligt.

 Rusland, Brittannië, Frankrijk, Pruisen, 

Oostenrijk garanderen elkaar die 

status en reserveren daarvoor korpsen. 

Daarop kunnen zij elkaar aanspreken.

Deze staten gelden als 

christelijk



De Paus geen adressaat

Een interstatelijke garantie 

tussen verdragspartijen

Geen aanspraak voor stoel en 

katholieken
 Alleen legitieme staten zijn  

volkerenrechtelijk rechtssubject

 Alleen christelijke staten zijn legitiem

 Als ze effectief de interne 
soevereiniteit militair kunnen 
afdwingen tegen hun onderdanen

 Dat is het stelsel van het geopolitiek 
machtsevenwicht van Klemens von
Metternich



De paus zal altijd eerst de garanten 

moeten oproepen

Indien deze niet kunnen bijstaan mag 

hij miliciens oproepen
 Hij is daartoe bevoegd zonder eerst de 

tussenkomst van de territoriale soeverein in te 
roepen

 Want die bevindt zich kennelijk in staat van 
onmacht

 Hij moet zich eerst tot de leden van de Heilige 
Alliantie richten

 Want die delen in het geloof van Keizer 
Constantijn zoals vastgelegd in het Concilie 
van Nicea

 Dat is het systeem-Consalvi

Kardinaal Consalvi sluit 

daarvoor verdragen af



Het systeem-Bartolomeo Pacca

De paus moet eigen 

zwaardmacht hebben

Anders kan de Heilige Stoel 

geen wereldspeler zijn
 Pacca had als proto-staatssecretaris van 

de Heilige Stoel meegemaakt hoe 
Napoleon het pauselijk paleis op de 
Quirinaal had bestormd. 

 Pius VIII en Pacca waren gegijzeld het 
gedwongen bullae, concordaten en 
decreten te teken. Pius werd 
gedwongen het Concordaat van 
Fontainebleau te tekenen waarbij de 
geldigheid van het keizerrijk werd 
erkend.



Na 1829 worden de garanties actueel

Een golf nationale revoltes
 Bij het conclaaf van 1829 wordt Pius VIII gekozen. De 

natiestaten-1815 worden dan verscheurd door revoltes.

 De betere middenstand en betere burgerij komen in 

Frankrijk in opstand tegen Karel X. Zij eisen erkenning van 

hun grondrechten en democratisch medebewind. Ze 

vestigen uiteindelijk een Tweede Republiek.

 Dat geldt als liberaal. Deze eisen worden overgenomen in 

veel natiestaten zoals Pruisen, Oostenrijk en Polen. De 

Heilige Alliantie-1814 slaat deze revoltes neer.

 In België lukt dat niet omdat de Tsaar aller Russen zijn 

troepen moet inzetten ter delging van de Poolse opstand. 

Dat is het teken dat de garanties niet werken in de 

kerkelijke staat.

Straatoproer in Parijs



Pius IX wordt zeer bevreesd om de 

macht

Pius is liberaal maar durft niet Hij ducht Garibaldi te zeer
 Bij zijn aantreden in 1846 wil hij een 

liberale constitutie met een 
volksvertegenwoordiging

 De sociaal-democraten willen daarom 
dat hij staatshoofd wordt van een 
verenigd Italië en dat hij het nationale 
zelfbestemmingsrecht van volkeren zal 
preken

 Frankrijk, Brittannië, Rusland 
waarschuwen Pius: dat kost hem zijn 
staat



Pius, een dorpspastoor, schrikt zich 

dood

Hij beseft dat koloniale rijken 

zich tegen hem keren

 Hij vaardigt een conservatieve 

encycliek uit, Qui Pluribus, waarin hij 

stelling neemt tegen hen die gelijkheid 

van volkeren voorstaan.

 Hij is voorstander van het onderscheid 

tussen christelijke en niet-christelijke 

volkeren

 Maar de Heilige Alliantie komt haar 

garanties niet na



De nefaste kardinaal Antonelli

Zijn staatssecretaris raadt hem om 

het systeem Pacca in te voeren

 Doe een universele oproep tot de 
christenheid om troepen te leveren voor 
de kerkelijke staat

 Zonder raadpleging van de nationale 
vorsten

 Vraag Napoleon III een generale staf te 
leveren

 En erken hem als zeer katholieke 
majesteit want zijn gezag wordt betwist 
in Europa

De laatste leke-kardinaal-

diaken



Pius beroert na 1850 de werftrom

Hij moet in 1848 vluchten naar 

Gaëta

 De garanten doen niets

 In Frankrijk slaat de oproep aan. Daar 

ducht men van de Tweede Republiek 

niets goeds.

 Graaf Christophe Léon de Lamoricière

was koloniaal generaal van de Franse 

zouaven in Algerije. Hij meldt zich aan 

als opperbevelhebber en verdere 

roerder der werving.

Hij organiseert de soldaten 

alsof het een Algerijns korps is



Geen grote slagen maar 

expeditionaire uitvallen

Slag bij Castelfidardo

bloedbad

Hij laat vechten als gold het 

tegen de Ottomanen
 Dat is hij gewend in Algerije. Hij geeft 

dus bijna nooit kwartier. Hij verplaatst 
zijn artillerie razendsnel, trekt zich van 
de burgerbevolking weinig aan.

 De zouaven worden gevreesd. Zij 
plunderen en verkrachten.

 De onderdanen van de pauselijke 
staat heulen met de Garibaldisten, 
waarvan zij evenmin veel heil te 
verwachten hebben.



Garibaldi avonturier en romanticus

 Zijn tegenstander vocht in Zuid-

Amerika in de Uruguayaanse 

Burgeroorlog.

 De guerrillatactieken past hij in Italië 

óók toe.

 Hij kan de discipline in de afdelingen 

niet handhaven. De Oostenrijkers, 

bezetters van noordelijk Italië, eisen 

zijn hoofd. Hij vlucht naar de USA.



De roodhemden

Geen ander uniform dan een 

rood hemd
 De roodhemden waren eigenlijk franc-

tireurs

 Een vrijwilligersleger van krap 1100 
man

 Gespecialiseerd in terroristische 
aanslagen en overvallen

 Geen logistieke ondersteuning, wat 
het plunderen in dorpen en ten 
plattelande noodzakelijk maakt



De kerkelijke staat wordt intern 

gedestabiliseerd

Het verdragsstaatje was klein
 Het verhinderde de beurtvaart van 

noord naar zuid op het schiereiland

 De curie was niet bereid ongehinderde 
transito toe te staan en bleef 
buitengrenscontroles toepassen

 Pius was wars van spoorwegen en 
waterwegen, riolering en 
gezondheidszorg buiten weldadigheid

 Driederde van de onderdanen leefde 
van de bijstand



Het leek nauwelijks op het 

patrimonium petri

 Pius stelde het voor dat hij de strijd niet 
kon vermijden

 Maar dat was niet in 
overeenstemming met de 
aanbiedingen van de unionisten 
Cavour en Mazzini die met 
extraterritoriale wegen, kanalen, 
douanefaciliteiten konden leven 
zonder de wereldlijke macht van de 
paus aan te tasten.


