
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Cajus en Titia Geloof hoop en liefde in Utrecht rond een huwelijksdispensatie in de Tweede Wereldoorlog Het is 30 september 1943. In vrijheid rondlo-pende joden kent Nederland al niet meer. Zelfsde beide voorzitters van de joodse Raad, As-scher en Cohen, zijn nu aangekomen in hetdoorgangskamp Westerbork. Op die datumvraagt de 24-jarige RudolfWillibrordusLijdsman dispensatie aan de aartsbisschop vanUtrecht om kerkelijk te mogen trouwen metAntonette Auguste Zoeteman, 26 jaar oud.Lijdsman, katholiek gedoopt in 1942, is half-jood volgens de nazi-terminologie. Zoeteman isniet-katholiek en ongedoopt. Naar zal blijkenwas Zoeteman de schuilnaam van een vol-joodse, dat wil zeggen dat zij vier joodse groot-ouders had. Bijna haar hele familie was al naarPolen gedeporteerd. Bij de bij het verzoekbetrokken geestelijkheid stond dit paar ook welbekend als Cajus en Titia, gebruikelijke code-namen in kerkelijke kringen als anonimiteitgewenst was. Hoe verging het deze Cajus en Ti-tia? Een antwoord op deze vraag iste vinden in het archief van hetaartsbisdom^ Utrecht dat bewaardwordt bij Het Utrechts Archief. Eenonderdeel van het archief van hetaartsbisdom vormt een serie bij deaartsbisschop ingediende verzoe-l<en voor

huwelijl<sdispensatie.Daarbij zijn speciaal die huwelijks-dispensaties van belang die be-trel<l<ing hebben op een verschilvan eredienst [in disparitas cultus).Naast het dossier met betrekkingtot de huwelijksdispensatie vanLijdsman en Zoeteman zijn gege-vens voor dit artikel ontleend aan Henk                        gesprekken gevoerd met de 8o-ja- Uppelschoten           rige heer Lijdsman. Alleen al de bestudering van detwintig pagina's die dit dossier teltroept veel vragen op. De aanvraagvan deze bruidegom in spe heefteen uitzonderlijk traject doorlo-pen. Mgr. dr. J. de Jong, de aarts-bisschop, wees het verzoek in eer-ste instantie af, verleende alsnogdispensatie en trok die vervolgensweer in. En dat alles binnen eenmaand tijd, in oktober 1943. Zevenmaanden later kreeg het paar vanhem uiteindelijk toch nog hetgroene licht. Waren er nieuwe feiten, andereomstandigheden? Zijn de aange-voerde argumenten wel altijd ge-loofwaardig geweest? Is de aarts-bisschop met listig geformuleerdehalve waarheden benaderd, of ishij mogelijk zelfs bewust misleid?En zo ja, door wie? Door Cajus enTitia zelf, of door de biechtvadervan Lijdsman, hun voorspreker bijdeaartbisschop? Huwelijksdispensaties 'Zij is nou niet bepaald moedersmooiste, nog afgezien van het feitdat ze mank loopt.

Eigenlijk is dithaar laatste kans om nog aan deman te komen.' Met deze uit hetleven gegrepen argumentatie pro-beerde een dorpspastoor in deTweede Wereldoorlog toestem-ming te krijgen voor een kerkelijkhuwelijk van een katholiekevrouw met een niet-katholiek. Enhij had succes. De aartsbisschopvan Utrecht, De Jong, verleendewelwillend zijn dispensatie.Gewoonlijk echter wendden de pa-rochiegeestelijken zich in hun bes-te kerklatijn, tot de aartsbisschopmet meer verheven motiveringen{causae). Zoals het gevaar dat hetpaar anders alleen een burgerlijkhuwelijk sluit: de katholieke partijleeft dan in de ogen van de kerk inconcubinaat. De hoop op bekering van de niet-katholieke partij speelteen rol evenals het belang van eenkatholieke opvoeding van de even-tuele kinderen. Het verzoek omdispensatie voor zo'n 'gemengd'huwelijk moest vergezeld gaanvan waarborgen, vooral in verbandmet dat laatste aspect. Ook bloed-verwantschap, bijvoorbeeld eenhuwelijk van neef en nicht, wasverschillende keren onderwerp vandispensatie. Zo'n verzoek ging ver-gezeld van keurig getekende stam-bomen. In feite moesten alle afwijkingenvan het canoniek recht aan de dio-cesane curie worden voorgelegd.Voor uitzonderlijke problemenkon de aartsbisschop natuurlijk al-tijd de

Romeinse curie raadplegen.De mogelijkheid van contact metRome werd tijdens de oorlog uiter-aard steeds problematischer.Daarom fungeerde het bisdomtempore belli (in/wegens oorlogs-tijd) als een nog zelfstandiger be-stuursorgaan. Alle afwijkingenvan de kerkrechtelijke bepalingen,ook de op het eerste gezicht trivia-le, waren van belang.Een dispensatie, die vaak voor-kwam, was het ontslagen wordenvan de voorgeschreven afkondigin-gen van het huwelijk, drie wekenachter elkaar, op zondag vanaf depreekstoel. Hierbij konden verschil-lende factoren meespelen. Tempo-re belli kon er sprake zijn van eenonderduiker: zijn adres gaf je na-tuurlijk niet prijs, of de man moestzich op korte termijn melden voorde arbeidsinzet in Duitsland. Of tervermijding van schandaal: de om-geving wist niet beter of het paarwas al kerkelijk gehuwd, soms wa-ren er al kinderen. Ook dreigendschandaal voor de ouders kon eenvalide argument zijn. Bijvoorbeeld,de vader van een bruidegom is le-raar aan de middelbare school en % Oud.Utrecht vereniging februari 2000












