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= reizen Petrus Canisius

Petrus Canisius:
vergeten superstar...

Een schilderij  uit 1864
van Lud. Boel. Hier 
adviseert de staande 
Petrus Canisius keizer 
Ferdinand I en kardinaal 
Otto von Truchsess.

Tienduizenden kilometers legde 
Petrus Canisius door Europa af. Op de 
kaart op deze pagina zijn de vele 
reizen van de Nijmeegse heilige 
afgebeeld. Hij trok van Nijmegen 
naar Keulen, Rome, Praag, Wenen,  
Warschau, Mainz, Trier, Innsbruck, 
Sicilië, Fribourg. In vele tientallen 
steden en dorpen hield hij halt. Voor 
onderricht, voor het oprichten van 
colleges. Hij was op sommige 
plaatsen hoogleraar, schooldirecteur, 
diplomaat, boekenschrijver en dan 
weer plaatsvervanger van de 
bisschop.

Maar hoe deed hij dat allemaal in de 
zestiende eeuw? Zelfs nu vergen zulke 
rondreizen een enorme voorbereiding. 
Jan Kuys, historicus aan de Radboud 
Universiteit, kijkt er niet zo van op. Je 
kon in die periode goed reizen, zeker als 
kloosterling. Te paard , te voet, per 
schip. Reizen was nauwelijks ingewik-
kelder dan nu, meent hij. Het gaat nu 
alleen sneller en je reist comfortabeler. 
„Vroeger was er natuurlijk gevaar van 
struikrovers, maar er was een goed 

Deze maand is het tachtig jaar geleden dat in het Hunnerpark in 
Nijmegen het standbeeld werd geplaatst van Petrus Canisius. 
Het was een eerbetoon van de stad Nijmegen aan deze heilige 
uit de zestiende eeuw. Canisius, in 1521 geboren in Nijmegen, 
trok door heel Europa om in een zeer lastige tijd voor 
katholieken de kerk te reorganiseren. 
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religieuze."
In zijn kerk is Petrus Canisius alom 
aanwezig. Terecht vindt hij. Van de 
instelling van Canisius kunnen 
velen nog steeds leren. Hij was 
trouw aan de kerk in een zeer 
lastige periode. „Eruit stappen was 
destijds gemakkelijker geweest. " 
Ben Frie sterkt zichzelf door over 
de ervaringen van Petrus Canisius 
te lezen. „Hij heeft in vele lege 
kerken gepreekt. Hij heeft zich 
ingezet om ernstige godsdienst-
conflicten ter beslechten. Ik zou 
willen dat ik nu zo'n rol zou mogen 
spelen."

Pelgrims treft pastor Ben Frie 
vrijwel nooit in de Molenstraat-
kerk, de binnenstadkerk die ook de 
naam van Petrus Canisius draagt. 
„Af en toe loopt er een Duitse 
jezuïet binnen. Dat is dan een 
pelgrim die op zoek is naar de 
wortels van Canisius. Maar dat zijn 
uitzonderingen," zegt Frie (58) die 
zelf ook jezuïet is. 
Sinds Petrus Canisius zijn de 
jezuïeten onafgebroken in Nijme-
gen geweest. Frie is mogelijk de 
laatste die de parochie dient. Er 
zijn nog wel enkele kloosterbejaar-
denoorden in de stad, maar actieve 
kloosterlingen zijn er weinig. 
Enkele jaren geleden vertrok ook al 
de laatste jezuïet als leraar op het 
Canisius College.

Ben Frie verbaast zich er niet meer 
over. Het succes van de kerk ligt 
hier alweer decennia achter ons. 
Hij betreurt dat sterk. De kerk 
verliest steeds meer de relatie met 
de samenleving. En veel mensen 
sluiten zich af van de kerk. Hij 
vertelt over een bezoek van jonge 
leerlingen aan de kerk in het kader 
van een project over heiligen. Na 
die bijeenkomst werden ook de 
ouders uitgenodigd. De kinderen 
hadden iconen gemaakt. „Maar bij 
de presentatie zag je angst op de 
gezichten van sommige ouders. Ze 
waren verbaasd dat de kinderen 
gefascineerd door de kerkverhalen 
actief aan de slag waren gegaan. De 
ouders begrepen het niet, zo 
vervreemdt zijn ze van het 

‘Slechts af en toe zie je 
een pelgrim in de stad’

Reizen door Europa

netwerk van kloosters. Op elke dertig 
kilometer was er wel een plek waar 
Canisius kon overnachten. Steden en 
dorpen lagen op een dagmars van 
elkaar. We hebben misschien een 
primitieve voorstelling van het leven in 
die tijd, maar je kon er goed georgani-
seerd reizen. Canisius zal ongetwijfeld 
brieven bij zich hebben gehad die 
deuren openden bij lokale priesters. 
Het was een simpele, maar beschaafde 
samenleving in die tijd. Er waren 
enorme verkeersstromen in Europa. 
Canisius was absoluut niet de enige die 
reisde. Voor de oversteek van het 
hoogste punt van de Alpen trok men 
een dag uit. En aan de beide zijden van 
de bergen lagen er kloosters.” 

Volgens Kuys had Canisius weinig last  
van de taalgrenzen. Hij kon  met 
iedereen communiceren. „Kloosterlin-
gen en priesters spraken en schreven 
allemaal Latijn. Die taal had de functie 
van Engels nu." 
Om de reizen van  priesters en 
kloosterlingen mogelijk te maken,  
werden er soms speciale belastingen 
opgelegd. Dat was bijvoorbeeld het 
geval voor de bezoeken aan het Concilie 
van Trente in 1560. 
Dat Petrus Canisius op 15-jarige leeftijd 
op initiatief van zijn vader - hij was 
burgemeester van Nijmegen-  naar 
Keulen trok om te gaan studeren, vindt 
Kuys eveneens logisch. „De eerste 
universiteit in Nederland, in Leiden,  
werd pas in 1574 gesticht. Wilde je 
studeren dan moest je naar Keulen, 
Parijs of Leuven.”
In die zestiende eeuw telde Nijmegen 
zo'n tienduizend inwoners. De 
historicus  schat dat jaarlijks circa tien 
stadsgenoten naar Keulen gingen voor 
een studie. „Je moest er natuurlijk  wel 
het geld voor hebben."

Borstbeeld van 
Canisius, in 1917 
gemaakt door 
Egidius Everaerts.

Een originele 
wandelstok van 
Petrus Canisius, 
in het bezit van 
museum Het Valkhof.

Glas-in-loodraam van Petrus Canisius 
gemaakt door een onbekende kunstenaar.

Beeldhouwer Toon Dupuis (rechts) legt 
de laatste hand aan het beeld, kort voor 
plaatsing in het Hunnerpark in 1927.

De wandelschoenen van 
Petrus Canisius. Ze worden 
bewaard in de Molenstraatkerk.

Begheyn heeft diverse studies 
gemaakt van het leven van Canisius, 
de grote onbekende heilige van 
Nijmegen. Zelfs  de enige katholieke 
heilige van de Waalstad. Zijn naam 
is  op veel plaatsen terug te vinden in 
het stadsbeeld. Maar wie was hij?
Begheyn: „Sommigen denken dat 
hij de stichter is van het Canisius-
Wilhelmina-Ziekenhuis of de 
school aan de Berg en Dalseweg. 
Maar heilige? Daar heeft vrijwel 
niemand meer  weet van." 
Afgelopen week veerde katholiek 
Nederland op, zeker het zuiden, bij 
de heiligverklaring van Karel 
Houben uit Munstergeleen. 
Honderden pelgrims trokken naar 
Rome om de heiligverklaring bij te 
wonen.
Zo moet dat in het begin van de 
vorige eeuw ook zijn gegaan. Op 
initiatief van Nijmeegse notabelen 
en katholieke inwoners van 
Nijmegen werd de stadsgenoot 
Petrus Canisius  door Paus Pius XI 
op 31 mei 1925 heilig verklaard. Het 
was een succes van de katholieke 
emancipatiebeweging in die jaren. 

De godsdienst was  overal. Er 
verrezen enorme kloostercom-
plexen in de stad. Petrus Canisius 
was  in die periode een begrip, al 
werd hij nooit een echt volksheilige, 
erkent ook Begheyn. Hij was een 
kerkleraar, een mysticus en mana-
ger, zegt Begheyn. „Een spiritueel 
sterke man die een geweldige 
organisator was. Hij heeft in een 
zeer lastige tijd, de reformatie, de 
kwaliteit van de katholieke organisa-
tie in Europa verbeterd." Sommigen 
liepen de kerk uit. Maar Canisius 
hervormde de kerk die vrijwel 
failliet was, van binnenuit. Daarbij 
weigerde hij zich af te zetten tegen 
de protestanten. Dat was niet zijn 
stijl. „Hij was geen fanaticus, maar 
wel een binder. Hij straalde 
betrouwbaarheid uit. " 
Grote tijdgenoten spanden zich na 
zijn dood in om hem zalig verklaard 
te krijgen. Onder hen de keizers 
Ferdinand II en Karel V en koning 
Lodewijk XIV. Petrus Canisius was 
in die jaren absoluut een bekende 
superstar. De Engelse wereldreiziger 
Thomas Coryate bezocht in 1608 
speciaal Nijmegen, omdat Canisius 
er geboren was. In zijn dagboeken 
schrijft hij ook over die relatie. 
Beghyen begrijpt die belangstelling. 
„Het netwerk van Canisius was 
mede door zijn vele reizen enorm."
Begheyn kent Petrus Canisius na 
vele studies als geen ander. Hij 
roemt zijn enorme betekenis. In 
Nijmegen is hij wellicht vergeten, 
maar wereldwijd dragen nog talloze 
parochies, kloosters en colleges van 
de jezuïeten de naam van Canisius. 
„Van Sidney tot Afrika en Berlijn." 
Zijn catechismus uit de 16e eeuw 
werd tot ver in de 19e eew gebruikt. 
„Hij is het meest gepubliceerd van 
alle Nederlanders in de geschiede-
nis. Zijn catechismus is in 27 
verschillende talen uitgegeven."

Herinneringen
 
In Nijmegen herinneren naast enkele 
gebouwen (Canisius College, Canisius-
Wilhelminaziekenhuis) en de Canisius-
singel nog talrijke beelden aan Petrus 
Canisius. Zo staat in het Hunnerpark het 
grote standbeeld van Canisius gemaakt 
door de beeldhouwer Toon Dupuis. Het 
werd op zes juni 1927 onthuld.
In de Molenstraatkerk bevinden zich 
nog originele schoenen van Canisius. 
Museum Het Valkhof is in het bezit van 
een wandelstok  van de heilige.
In de kerk en pastorie bevinden zich 
verschillende schilderijen en glas-in-
loodkunstwerken met afbeeldingen van 
de Nijmeegse jezuïet.
Aan de Hatertseweg 37 in Malden staat 
nog een boerderij die in de zestiende 
eeuw bezit was van Petrus Canisius. 
In de Broerstaat, naast schoenenwinkel 
Van Woensel, hangt een bord met de 
tekst dat Petrus Canisius op deze plek 
geboren is. Het geboortehuis werd bij 
het bombardement van februari 1944 
verwoest.
In het archief van het klooster Berchmani-
anum bevindt zich nog een brief uit het 
begin van de 19e eeuw waarin de won- 
deren die Canisius verrichtte worden 
beschreven. De brief was een aanbeveling 
voor de heiligverklaring.

Superstar staat er op het reclamebord 
boven de herdenkingstegel van 
Petrus Canisius (1521-1597) in de 
Broerstraat in Nijmegen. De tegel 
duidt de plek aan waar Canisius ruim 
vier eeuwen geleden werd 
geboren. Paul Begheyn, 
jezuïet en historicus, 
kan om die combina-
tie van Canisius en 
superstar lachen. Misschien is 
het wel symbolisch. 


