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GEAFFILIEERDEN N

Alss Henri IV vast in het zadel zit, zoeken de jezuïeten toenadering tot diens vertrouweling Guillaume
Fouquett de la Varenne.1 In Varennes eigen domein, La Flèche in Anjou, vestigen de jezuïeten een groot
college;; de orde is zo beschermd en het college levert ook hun beschermheer goud geld op.2 Door de
eeuwenn heen is de orde rijk aan machtige beschermheren en -vrouwen. Hoewel de Societas Jesu
officieell geen Vers ordre (lekenorde) kent, zijn talrijke leken verknocht aan de orde; die zijn beter bekend
alss "geaffilieerden". In de 16B eeuw al wordt gewag gemaakt van handlangers van de orde, die
gehoorzaamm zouden zijn aan de generaal zonder daar voor uit te komen. Als La Chaiotais twee eeuwen
laterr de orderegel napluist, ontwaart hij zinsneden, die hierop betrekking zouden hebben. Een jezuïet
hoeftt bijvoorbeeld niet toe te geven dat hij jezuïet is en mag bovendien een andere identiteit aannemen,
mett goedkeuring van de generaal.3 Bij Alexandre Dumas verandert de generaal zelf van identiteit,
vermomtt zich als nederig franciscaan.4 Als generaal Roothaan in 1848 uit Rome moet vluchten, komt hij
Frankrijkk binnen met een vals (Nederlands) paspoort.5
Nogg een voorbeeld van de 19" eeuw: baron Maxence de Damas, belast met de opvoeding van de
Bourbon-pretendent,, zorgt ervoor dat twee jezuïeten onder schuilnamen naar het hof in ballingschap
komenn om zijn taak over te nemen. De legitimisten in Frankrijk krijgen hier lucht van en maken zo'n
misbaarr dat de twee paters weer moeten vertrekken. Veel legitimisten geven namelijk de jezuïeten de
schuldd van de val van de Bourbons.6
Ookk zouden er leken zijn, die in het geheim de geloften hebben afgelegd. Was bijvoorbeeld de

zonnekoningzonnekoning op het eind van zijn leven een jezuïet?7 (Een vraag, die velen door de eeuwen heen bez
houdt.)) Ook is er gespeculeerd over novicen, die de orde verlaten; is daarmee de kous af? Stel,, de novice
wordtt later priester, bisschop, magistraat of intendant; blijft hij dan toch onder het gezag van de generaal.
diee hem geheimhouding oplegt? Wat bedoelen jezuïeten precies als zij leken tot "de onzen" rekenen8,
zelfss leken van een ander geloof?9 In de 18* eeuw spellen de partementaires de orderegel van de
jezuïetenn uit en komen tot de slotsom dat de Societas Jesu niet alleen, in engere zin, bestaat uit degenen,
diee de geloften hebben afgelegd, maar daarenboven, in wijdere zin, bestaat uit al degenen, die
gehoorzaamm zijn aan de generaal.10 In zijn brief aan de Portugese jezuïeten, beschouwd als zijn
testament,, had Ignatius "de volmaakte gehoorzaamheid" (obedientia perfécta) benadrukt als de
wezenstrekk van zijn orde.11 Eugene Sue zuigt dit alles op en voert in zijn Juif errant een ris geheime
handlangerss op, een bekeerde dierentemmer, een vooraanstaand arts, een mesties van een Indische
moordenaarssekte,, zelfs een Hollandse koopman in Batavia. Kortom, in veler ogen zijn er zichtbare
jezuïeten,, die officieel tot de orde behoren en onzichtbare. Dit zet de deur wijd open voor ongebreidelde
paranoia;; iedereen kan wel een verborgen jezuïet zijn.
Zoalss gemeld, is tijdens de Restauratie de occulte macht van la Congregation een begrip; de koning zelf f
wordtt aangezien voor een cryptojezuïet12 Zulke mannen worden jésuites è robe courte genoemd, maar
nett als de term jezuïet is deze verzamelnaam aan devaluatie onderhevig; elke gluiperd kan hiervoor
wordenn uitgemaakt. Voor 19" eeuwse katholieken en 20" eeuwse geleerden is dit zuiver een mythe.
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L'UniversL'Univers ontkent stellig dat er geaffilieerden zijn. "Is kardinaal de Bonald in strikte zin een jezuïet?"13 "In
hett geheel niet" volgens het dagblad, mens hoofdredacteur een jezuïet als directeur spirituel heeft. Wat
bedoeltt hij met in strikte zin? Later in de eeuw komen een ris "geheime congregaties" aan het licht,
opgerichtt en/of bestierd door jezuïeten, zoals de Aa (Associatio amiconjm)u en de Compagnie de SaintSacrement^Sacrement^ De geheimhouding was inderdaad strikt; de leden dienden het bestaan ervan zelfs te
loochenenn bij hun biechtvader. Gezien het feit dat hun leden hetzelfde ultramontaanse en reactionaire
gedachtegoedd huldigden als de 19* eeuwse jezuïeten, kan niet a priori worden uitgesloten dat de orde
(officieell in Frankrijk verboden) gebruik maakte van geaffilieerden en van mantelorganisaties. Katholieken
houdenn vol dat het oogmerk van deze geheime congregaties "zuiver bovennatuurtijk" was.16
Tijdenss de schoolstrijd van de jaren veertig is de notie van geaffilieerde gemeengoed; de
zaakwaarnemerr van de orde, Affenaer, omschrijft zichzelf als frère coadjuteur-afHlié, tot woede van
I'Univers,I'Univers, uitgemaakt voor Ie Moniteur des jésuites?7 Lyon geldt dan als een jezuïetennest, zowel in nonfictiefictie als in fictie18; de aartsbisschop van Lyon, kardinaal de Bonald, wordt gezien als een cryptojezuïet.19
Dee geschiedschrijver van de orde, pater Bumichon, meldt dat Bonald deelt in "alle geestelijke tegoeden"
(tous(tous les biens spirituels) van de orde.20 Dom Guéranger, heroprichter van de benedictijnen in Frankrijk,
draagtt Roothaan, generaal der jezuïeten, op handen; de generaal is een vaderfiguur voor de abt.21 Mgr
Gousset,, aartsbisschop van Reims en vooraanstaand moraaltheoloog, verzekert de generaal dat hij altijd
opp zijn "toewijding" kan rekenen.22 Ook de nuntius heeft een hechte band met de orde; die schrijft de
generaal:: "ik ben, en daar beroem ik mij op, een zeer nederige dienaar en een oprecht toegewijde zoon
vann het Genootschap van Jezus."23 Beeldspraak of blijk van affiliatie? Dergelijke voorbeelden zijn legio.
AanAan de onwillige rector van de Academie van Lyon, Soulacroix, schrijft kardinaal de Bonald vermanend:
"watt mij betreft, ik vereer een Genootschap dat zich laat kelen voor Jezus. Laat hun belagers maar eens
eenn voorbeeld nemen aan zoveel onbaatzuchtige heldendom."24 Wat te denken van Veuillot, chef van
I'Univers,I'Univers, die wil sterven voor de jezuïeten?25 Of van de ultramontaanse ideoloog Joseph de Maistre,
bijgezett in een jezuïetencrypte?26
Veell tijdgenoten zien het Genootschap van Jezus als onverbeterlijk27; van begin af zijn er
cryptqjezuïeten,, dus ook in de 19" eeuw. Dus als een kanunnik van Lyon met het zwartboek Le Monopole
universitaireuniversitaire komt, wordt hij voor jezuïet uitgemaakt; bovendien roept zijn naam, Des Garets, een oud
schrikbeeldd van de 17" eeuw op, de beruchte pamflettist van de jezuïeten Garasse. De eerste lijkt een
reïncarnatiee van de tweede. "Jezuïeten blijven jezuïeten", om met Michelet te spreken.28

