
 

 

 JEAN-MICHEL is een Franse variant van JOHANNES-MICHAEL 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Combinatie van: 
1] JOHANNES: oorspronkelijk Hebreeuwse naam (Johanan): 'Hij (= God) zal genadig zijn'. 
2] MICHAËL: Hebreeuwse naam: 'Wie is als God?'. 
* 
Jean-Michel Langevin, een van De negen-en-negentig Martelaren van Angers, Frankrijk; † 1793; feest 2 (met de 
andere martelaren van Angers) januari & + 30 oktober. 
De Franse Revolutie was een feit met de inname van de Bastille op 14 juli 1789. Al snel bleek hoe anti-kerks en anti-
clericaal deze beweging was. Na een aantal voorbereidende maatregelen vaardigde de volksvertegenwoordiging op 12 
juli 1790 de beruchte Constitution Civile uit: deze hield in dat de bisdompriesters zich in feite losmaakten van de Paus 
en de Rooms-Katholieke Kerk: van nu af zouden bisschoppen en priesters op dezelfde democratische manier worden 
gekozen als hun volksvertegenwoordigers. De Kerk was niet een kwestie van buitenlandse inmenging, maar van het 
Franse volk, zo werd er geredeneerd. Op 27 november van datzelfde jaar werd iedere geestelijke verplicht de eed af te 
leggen op de Constitution Civile: daarmee verbrak hij of zij de banden met de paus en de wereldkerk. Wie weigerde 
kon als bedreiger van de nationale vrede strenge straffen tegemoet zien: verlies van staasburgerschap, hoge geldboetes, 
verbanning of nog erger... Verreweg de meesten weigerden; immers de eed afleggen stond welhaast gelijk met 
geloofsafval. Vele weigeraars doken onder. Intussen werden er van regeringswege 'goede' bisschoppen en priesters 
aangesteld. Daar moesten de trouwe leden van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap niets van hebben. Ook voor 
hen werd het leven een stuk moeilijker. Er stond immers een beloning op het aanbrengen van ongehoorzame 
elementen. Dus hoe voorzichtig moest je niet zijn, wanneer je in je eigen huis gelegenheid bood voor het houden van 
clandestiene missen; of wanneer je een ondergedoken geestelijke verborg, of wanneer je in discussies openlijk bekende 
dat je het met de nieuwe lijn niet eens was. Verklikkers waren er overal. 
Anjou is één van de gebieden waar de vervolging uiterst fanatiek was. Tussen 30 oktober 1793 en 14 oktober van het 
jaar daarop werden er honderden mensen gearresteerd. Negen-en-negentig ervan zijn intussen officieel zalig verklaard. 
Het betreft 12 priesters, drie vrouwelijke religieuzen en voor het overige gewone gelovigen: vier mannen en tachtig 
vrouwen, te oordelen naar hun beroep voor het overgrote deel eenvoudige en vaak arme mensen: van handwerkslieden 
tot dienstmeisjes en hulpen in de huishouding. De eerste die zijn leven gaf was Jean-Michel Langevin. Hij was op 28 
september 1731 als bakkerszoon geboren in het plaatsje Ingrandes. Sinds 1774 was hij pastoor in Briollay. Hij werd 
aangehouden in Mesnil-en-Vallée en stierf onder de guillotine die opgesteld stond op het Place du Ralliement te 
Angers, 62 jaar oud. 
* 
Johannes Apostel & Evangelist, Efese (= Efes, Turkije); † ca 104; feest 27 december. Volgens de overlevering de 
jongste van Jezus' twaalf apostelen en diens meest geliefde leerling. Met zijn broer Sint Jacobus de Meerdere (25 jul.) 
visser in dienst van zijn vader. Zij vormden met Petrus (29 jun.) Jezus' intiemste vriendenkring. Vanaf het kruis 
vertrouwde Jezus hem de zorg voor zijn moeder toe. Schrijver van het vierde evangelie, van drie brieven en van het 
laatste bijbelboek, Apokalyps of Openbaring. In een van zijn brieven staat het beroemde citaat: 'God is Liefde'. Door de 
oosterse christenen 'De Theoloog' genoemd. Was ca 100, toen hij stierf. 
* 
Johannes de Doper, voorloper van Jezus, Jeruzalem, Palestina; † ca 30; feest 24 juni (geboorte) & 29 augustus 
(onthoofding). In de evangelies lezen we hoe Johannes een doopsel van bekering preekte. Hij werd door koning 
Herodes gevangen genomen; en onthoofd bij gelegenheid van een feestmaal waarbij zijn dochter Salome zo gracieus 
danste dat ze mocht vragen wat ze wou. Ze vroeg haar moeder om raad. Deze was gebeten op Johannes, omdat hij had 
gezegd dat Herodes' huwelijk met haar zondig was. Op haar aanstichten vroeg het meisje het hoofd van Johannes op 
een schotel (Markus 06,14-29); † ca 30. Patroon van Pijnacker en Wateringen. 
* 
Volgens de Joodse overlevering stonden de goede engelen onder aanvoering van Michaël, toen zij de boze engelen uit 
de hemel verjoegen. Wordt sindsdien afgebeeld met zwaard (vaak in gevecht met een draak). Verscheen in 590 te 
Rome op de sindsdien naar hem genoemde 'Engelenburcht' om een eind aan de pest te maken. In de christelijke traditie 
vanouds vereerd op bergen en hoogten (bv. Mont St-Michel voor de Franse kust). Heeft op afbeeldingen van het 
Laatste Oordeel vaak een weegschaal in de hand, waarop hij goed en kwaad van de overleden zielen afweegt. Patroon 
van de Kerk, die immers in deze wereld strijd moet leveren tegen kwade machten. Feest 29 september. 

 


