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Editorial

De katholieke 
Kerk beperkt zich 

niet tot de 
tegenwoordige tijd, 

maar zij heeft 
ons veel te leren 

door haar verleden 
en haar traditie.

Geachte lezers,

Sinds meerdere jaren vormen België en Nederland een en hetzelfde district. 
Twee talen, twee landen, één district. Het leek me goed, meer rekening te houden 
met deze realiteit bij de publicatie van ‘Pour qu’il règne’ en het ‘Informatieblad’. 
Daarom zullen, vanaf dit nummer, deze twee tijdschriften van het district iden-
tiek zijn en om de twee maanden verschijnen.

De inhoud van het blad zal als volgt zijn: u zult er enkele bladzijden van (of 
over) mgr. Lefebvre in vinden, waar degenen die hem hebben gekend weer zul-
len luisteren naar zijn wijsheid in duidelijke en voor allen toegankelijke termen. 
Het is een feit dat deze heilige bisschop ons meer dan vijftien jaar geleden heeft 
verlaten, en dat de jongere generaties traditionele gelovigen geneigd zijn om zijn 
persoon en zijn strijd niet te kennen. Bovendien is slechts een klein aantal van 
zijn geschriften en toespraken in het Nederlands vertaald. (Twee maal per jaar 
echter, bij de verschijning van de  ‘Brief aan vrienden en weldoeners’ van de alge-
meen overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, zal deze brief de bladzijden 
van mgr. Lefebvre vervangen).

Onze Moeder de H. Kerk heeft altijd de woorden van Onze Heer herhaald: 
“Messis quidem multa, operarii autem pauci. De oogst is groot, maar werklieden 
zijn er weinig”. Ook zullen wij een artikel over de roeping onder de aandacht van 
onze lezers brengen,; hetzij de roeping als zodanig, hetzij de roeping beleefd in 
het een of ander instituut.

De leerstellige en intellectuele vorming mag evenmin verwaarloosd worden. 
Een uitleg of een verdediging van het geloof (dat zeer bedreigd wordt in onze 
tijd) zal een voorname plaats krijgen in onze tijdschrift.

Onze stichter mgr. Lefebvre had een benedictijnse geest, met veel liefde voor 
onze heilige liturgie. (Hij had er overigens vroeger aan gedacht naar het klooster 
te gaan, en zijn oudoom was niemand anders dan de beroemde dom Gaspard 
Lefebvre, van de abdij St.-Andries te Brugge). Veel van onze gelovigen wonen de 
traditionele mis bij en zouden voor niets ter wereld overgaan tot de moderne ri-
tus. En toch, wat weten zij over de liturgische schat van onze Moeder de H. Kerk? 
Wij willen hen op een eenvoudige manier vormen tot een betere kennis van onze 
heilige mysteries. (In dit en in het volgende nummer, zal de zeer gedetailleerde 
studie over het nieuwe lectionarium bij uitzondering de plaats van de artikelen 
over leerstellige vorming en liturgie innemen).

De grote geestelijke leider, de H. Augustinus, riep uit: “Noverim me, noverim 
Te! Maak dat ik mezelf ken, maak dat ik U ken!” Om de serie van artikelen over 
spiritualiteit te starten, bieden wij u de “Brieven uit de hel”, op het eerste gezicht 
verbazingwekkend, maar vol menselijke psychologie en christelijke wijsheid.

Wij beroemen ons erop, te behoren tot de katholieke Kerk. Enkele bladzijden 
geschiedenis zullen ons in staat stellen, dat zij zich niet beperkt tot de tegenwoor-
dige tijd, maar dat zij ons veel te leren heeft door haar verleden en haar traditie.

De kroniek van het district en het nieuws uit de Kerk en uit de wereld zullen 
ons een klein overzicht geven over de crisis die woedt “adversus Dominum et ad-
versus Christum ejus – tegen God en tegen zijn Christus”, en over de activiteiten 
van de Traditie in ons dierbare district.

Tenslotte zal u enige goede lectuur worden voorgesteld om u aan te moedi-
gen, u wat meer te vormen dan via de paar eenvoudige bladzijden van dit tijd-
schrift, dat wij u graag aanbevelen in uw steun door uw gebed en uw bijdragen.

Abbé Benoît Wailliez
Districtsoverste
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Beste Vrienden en Weldoeners

Deze brief zou u vooral enkele 
nieuwtjes over het interne leven van 
de Priesterbroederschap hebben wil-
len brengen. Maar de algemenere ac-
tualiteit van de Kerk en speciaal van 
de ontwikkelingen ten gunste van de 
Traditie verplichten ons meer stil te 
staan bij externe onderwerpen, om-
dat die belangrijker zijn. Het lijkt 
ons noodzakelijk dit onderwerp nog-
maals aan te snijden, om zo duidelijk 
mogelijk uiteen te zetten wat aan het 
begin van de zomer een bepaalde ver-
warring heeft kunnen veroorzaken.

Zoals de pers het heeft aangekon-
digd, overigens op een nogal verba-
zende manier, hebben wij inderdaad 
een ultimatum ontvangen van kardi-
naal Castrillón Hoyos. Maar de zaak 
is tamelijk complex en moet verdui-
delijkt worden om goed begrepen te 
worden. Een blik op het recente ver-
leden zal ons helpen haar beter te be-
grijpen.

Onze voorafgaande verzoeken
Vanaf de eerste toenaderingen en 

oplossingsvoorstellen van de kant 
van Rome, dat wil zeggen in het be-
gin van 2001, hadden wij duidelijk 
gezegd dat de manier waarop de ker-
kelijke autoriteiten de problemen be-
handelden, die opgeworpen waren 
door hen die het experiment van de 
Traditie met Rome hadden willen 

nr. 73 - oktober 2008

wagen, ons geen vertrouwen inboe-
zemde en dat wij logischerwijze erop 
moesten rekenen, dat wij behandeld 
zouden worden zoals zij, zodra onze 
verhoudingen geregeld zouden zijn. 

Vanaf dat ogenblik, en om ons 
te beschermen, vroegen wij concrete 
daden die ondubbelzinnig de bedoe-
lingen van Rome ten opzichte van 
ons zouden aangeven: de Mis voor 
alle priesters en het intrekken van het 
decreet van excommunicatie. Deze 
twee maatregelen werden niet ge-
vraagd om direct een eigen voordeel 
te krijgen, maar wel om aan het Mys-
tiek Lichaam weer een traditionele 
bezieling te geven en zo, indirect, te 
helpen aan een gezonde toenadering 
tussen de Broederschap en Rome.

De eerste antwoorden waren niet 
erg aanmoedigend en bevestigden 
eerder onze angsten: het was niet 
mogelijk de vrijheid van de Mis te 
verlenen want, ondanks de constate-
ring dat deze Mis nooit ingetrokken 
was, dachten bisschoppen en gelovi-
gen dat dit een afkeuring van Paulus 
VI en van de liturgische hervorming 
zou zijn… Wat de excommunicatie 
betreft, zij zou opgeheven worden op 
het ogenblik van het akkoord.

Ondanks deze nul op het rekest 
hebben wij de aangehouden lijn van 
tamelijk moeilijke relaties niet ver-
broken, ons zeer bewust van het feit 

dat de inzet ons ver te boven gaat. Het 
gaat niet om onze personen maar om 
een houding die eeuwenlang de hou-
ding van alle leden van de Kerk is 
geweest en die de onze blijft, in te-
genstelling tot de nieuwe geest, die 
“de geest van Vaticanum II” wordt 
genoemd, en waarvan wij duidelijk 
waarnemen dat hij de oorsprong en 
de voornaamste oorzaak van de hui-
dige ellenden van de H. Kerk is. 

Van toen af is het fundamentele 
motief van ons optreden en van onze 
relaties met de autoriteiten in Rome 
altijd, wijselijk, geweest, alles in het 
werk te stellen voor de terugkeer van 
de Kerk tot hetgeen waarvan zij geen 
afstand kan doen zonder haar eind 
tegemoet te gaan.

Onze situatie is heel delicaat: 
enerzijds erkennen wij deze autori-
teiten, zowel Romeinse als bisschop-
pelijke, als legitiem, en anderzijds 
betwisten wij sommige van hun be-
slissingen omdat zij, in verschillende 
graden, tegengesteld zijn aan wat het 
Leergezag altijd heeft geleerd en be-
volen. Daarin ligt geen enkele preten-
tie om ons op te werpen als rechter of 
om te kiezen wat ons zou bevallen. 
Er is eenvoudig de uiterst smartelijke 
constatering van een tegenstelling die 
ons geweten en ons katholieke geloof 
kwetst. Een dergelijke situatie is bui-
tengewoon ernstig en kan in geen ge-
val lichtvaardig behandeld worden. 

Brief aan vrienden en weldoeners
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Brief aan vrienden en weldoeners

Daarom vorderen we ook heel lang-
zaam en voorzichtig. Wat ons betreft, 
al zijn wij natuurlijk zeer geïnteres-
seerd om een concrete leefbare situ-
atie in de Kerk te krijgen, de veel die-
pere gewaarwording van hetgeen op 
het spel gezet wordt dan wij zojuist 
beschreven hebben, verbiedt ons 
de twee kwesties op hetzelfde vlak 
te stellen. Het is voor ons zo duide-
lijk dat de kwestie van het geloof en 
van de geest van het geloof vóór alles 
gaat, dat wij geen praktische oplos-
sing zullen kunnen overwegen voor-
dat de eerste kwestie een vaststaan-
de oplossing vindt. Onze Moeder de 
Kerk heeft ons altijd geleerd, dat we 
altijd bereid moeten zijn om alles te 
verliezen, zelfs het leven, om het ge-
loof niet te verliezen.

Het vreemde is,  dat de slagen in 
middels van binnen de Kerk komen, 
en dat is heel het drama dat wij be-
leven.

Het antwoord op één van de 
punten in 2007, het Motu Proprio

In 2007 heeft de nieuwe paus Be-
nedictus XVI tenslotte het eerste punt 
dat wij vroegen, de Mis voor alle 
priesters van de hele wereld, toege-
kend. Wij zijn zeer dankbaar voor dit 
persoonlijke gebaar van de paus. En 
dat is voor ons de oorzaak van een 
zeer grote vreugde, want wij zien er 
met een grote hoop een opleving 
voor heel het Mystiek Lichaam in. 

Maar het Motu Proprio is, door 
de aard van wat het bevestigt en te-
ruggeeft – de traditionele Mis -, het 
voorwerp geworden van de strijd 
waarover wij hierboven hebben ge-
sproken: want de traditionele ere-
dienst staat tegenover de eredienst 
die men nieuw wil hebben “novus 
ordo missae”. Het wordt een gelegen-
heid tot strijd tussen enerzijds de pro-
gressieven, die met de lippen verkla-
ren dat zij zich helemaal één voelen 
met de Kerk, terwijl zij zich min of 
meer openlijk verzetten tegen de or-
ders en de voorschriften van de paus, 
en anderzijds de conservatieven die 
zich bijgevolg in een houding van 
verzet tegen hun bisschoppen be-
vinden… Aan wie moet men dan ge-
hoorzamen? De progressieven weten 

goed dat de inzet veel meer dan litur-
gisch is. Ondanks de pogingen van 
het Motu Proprio om de tegenstel-
ling te verminderen door de conti-
nuïteit te verzekeren, is het lot in het 
geding van een concilie dat pastoraal 
heeft willen zijn en dat men op zo’n 
manier heeft toegepast dat Paulus VI 
al kon spreken van “zelfvernietiging 
van de Kerk”.

De hoop dat het tweede punt 
tamelijk snel gerealiseerd wordt

Deze eerste stap van Rome in 
onze richting liet vermoeden dat 
de tweede daad weldra zou volgen. 
Sommige tekenen schenen het aan 
te tonen. Maar, terwijl wij sinds lang 
onze marsorder hadden voorgelegd, 
lijkt het wel dat Rome een andere 
weg heeft willen kiezen. Ondanks 
onze herhaalde vraag om het decreet 
van excommunicatie in te trekken, 
en ondanks dat er geen groot obsta-
kel schijnt te zijn voor het uitvoeren 
van deze daad, beleven wij een plot-
selinge ommekeer: kardinaal Cas-
trillón wil ons voorwaarden opleg-
gen alvorens verder te gaan, hoewel 
wij duidelijk hebben gezegd dat wij 
een eenzijdige daad verwachtten. Hij 
vindt onze houding ondankbaar te-
genover de paus, en vooral arrogant, 
hoogmoedig, omdat wij de kwalen 
die de Kerk treffen openlijk aan de 
kaak blijven stellen. Vooral de laatste 
‘Brief aan Vrienden en Weldoeners’ is 
niet in de smaak gevallen. Dit heeft 
ons dit ultimatum opgeleverd waar-
van wij nog altijd niet de specifieke 
termen te pakken kunnen krijgen. 
Want, óf wij accepteren de canonie-
ke oplossing, óf men verklaart ons 
schismatiek!

Onze stellingnamen zijn uitge-
legd als vertragingen, als gewild ge-
talm, men trekt onze bedoelingen 
in twijfel en onze goede wil om wer-
kelijk met Rome te onderhandelen. 
Men begrijpt niet waarom wij geen 
onmiddellijke canonieke oplossing 
willen. Voor Rome zou het probleem 
van de Broederschap juist daardoor 
opgelost worden, de leerstellige dis-
cussies zouden vermeden of uitge-
steld worden. Wat ons betreft, ie-
dere dag brengt ons extra bewijzen 
voor de noodzaak, de onderliggende 

kwesties zoveel mogelijk op te hel-
deren alvorens verder een canonieke 
situatie in te gaan, die evenwel niet 
bestaat om ons te hinderen. Maar er 
bestaat een natuurlijke orde, en de 
zaken omdraaien zou ons onvermij-
delijk in een onleefbare situatie bren-
gen; wij hebben er alle dagen het be-
wijs van. Er staat niet meer of minder 
dan ons toekomstig leven op het 
spel. Wij kunnen en willen geen on-
duidelijkheid toelaten over de kwes-
tie van de acceptatie van het Concilie, 
van de hervormingen, van de nieuwe 
houdingen die getolereerd of aange-
moedigd worden.

Tegenover deze nieuwe moeilijk-
heden veroorloven wij ons opnieuw 
een beroep te doen op uw edelmoe-
digheid, en gezien het succes van 
onze eerste Rozenkranskruistocht 
voor de terugkeer van de triden-
tijnse Mis, willen wij aan Onze Lie-
ve Vrouw een nieuw boeket van een 
miljoen rozenhoedjes aanbieden om 
door haar bemiddeling de intrekking 
van het decreet van excommunica-
tie te verkrijgen. Vanaf 1 november 
tot Kerstmis willen wij met een her-
nieuwde ijver bidden dat de Heilige 
Vader, in deze moeilijke uren van de 
geschiedenis, trouw zijn verheven ta-
ken mag vervullen in overeenkomst 
met het Hart van Jezus, voor het wel-
zijn van heel de Kerk. Wij zijn er 
diep van overtuigd dat een dergelij-
ke maatregel van de kant van de paus 
even grote gevolgen zou hebben voor 
het Mystiek Lichaam als de vrijheid 
van de traditionele liturgie.

De excommunicatie heeft ons 
immers niet van de Kerk afgesneden, 
maar zij heeft een groot aantal van 
haar leden gescheiden van het ver-
leden van de Kerk, van haar traditie, 
waarvan zij zich niet kan ontdoen 
zonder ernstige schade. Dat maakt 
overduidelijk dat de Kerk wel reke-
ning moet houden met haar verle-
den, zij die alles heeft ontvangen en 
vandaag nog alles ontvangt van haar 
goddelijke stichter, Onze Heer Jezus 
Christus.

Want door de excommunicatie 
is juist de houding die de strijd van 
mgr. Lefebvre karakteriseerde aan de 
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Brief aan vrienden en weldoeners

kaak gesteld en afgestraft, deze ver-
standhouding tot het verleden van 
de Kerk, tot haar traditie. En sinds-
dien, door deze veroordeling, zijn 
er talrijke mensen die bang zijn om 
naar de bronnen van het levende wa-
ter te gaan, die alleen in staat zijn om 
de mooie dagen van onze Moeder de 
Kerk terug te brengen. 

Toch deed mgr. Lefebvre niets an-
ders dan zich aansluiten bij de hou-
ding van een H. Paulus, zozeer dat 
hij vroeg dat er op zijn graf gezet zou 
worden “tradidi quod et accepi”: ik 
heb doorgegeven wat ik heb ontvan-
gen. Had de H. Pius X zelf niet ge-
schreven dat “de ware vrienden van 
de Kerk geen revolutionairen noch 
vernieuwers, maar traditionalisten 
zijn”?

Beminde gelovigen, daarom bren-
gen wij weer een Rozenkranskruis-
tocht op gang bij gelegenheid van 
onze bedevaart naar Lourdes, voor 
de 150 jaar verschijningen van de 
H. Maagd. Wij bedanken de Moeder 
van God voor haar moederlijke be-
scherming gedurende al deze jaren, 
speciaal voor de twintig jaar van de 
bisschopswijdingen, wij vertrouwen 
haar al onze persoonlijke, familie- en 
beroepsintenties toe. Wij vertrouwen 
haar onze toekomst toe en smeken 
om die trouw aan het geloof en aan 
de Kerk, zonder welke niemand voor 
zijn zielenheil kan zorgen.

U van harte dankend voor uw on-
vermoeibare edelmoedigheid die ons 
in staat stelt het prachtige werk dat 
door mgr. Lefebvre is gesticht, voort 
te zetten, vragen wij aan onze goe-
de hemelse Moeder, zich te verwaar-
digen u te beschermen en u allen in 
haar Onbevlekt Hart te houden.

+ Bernard Fellay

Te Menzingen, 23 oktober 2008, 
op het feest van de H. Antonius Ma-
ria Claret.

Een miljoen rozenhoedjes

De Priesterbroederschap St. Pius X 
heeft de bedoeling aan de paus 

een nieuw 
geestelijk boeket van een miljoen 

rozenhoedjes aan te bieden, 
voor 25 december 2008, dag van de 

Geboorte van Onze Heer Jezus Christus.
 

De rozenhoedjes zullen gebeden worden 
voor de volgende intentie:

“Door de bemiddeling van 
Onze Lieve Vrouw 

de intrekking te verkrijgen 
van het decreet van 
excommunicatie”

Om aan dit boeket deel te nemen 
kunt u inschrijvingsformulieren 

verkrijgen in alle priorijen en miscentra. 

Noteer hierop het aantal gebeden 
rozenhoedjes en geef het formulier af bij 

de kapel of zend het in aan:

Monsieur Fernand Lefevbre
103, avenue Paul Hymans Bte 7

B-1200 Brussel
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Over het lectionarium van het missaal

In de discussies over de liturgie 
is één van de punten, dat vaak te-
rugkeert, een van de meest klassieke 
ideeën, de bewering dat de liturgie 
van na het concilie het “register van 
het Woord Gods” zeer overvloedig 
geopend heeft, terwijl in de traditio-
nele liturgie dezelfde H. Schrift maar 
mondjesmaat bedeeld zou zijn ge-
weest. De verdedigers van de nieuwe 
liturgie zijn er vast van overtuigd dat 
de liturgie die zij vieren, tenminste op 
dit punt, een onbetwistbare superiori-
teit bezit. We gaan deze pretenties on-
derzoeken wat betreft het lectionari-
um van de mis. Omdat deze mening 
vaak tot uitdrukking gebracht wordt, 
zullen wij haar kort weergeven in de 
bijzonder representatieve formulering 
van een Belgische gezaghebbende spe-
cialist: pater Paul De Clerck, voorma-
lig voorzitter van het Institut supéri-
eur de liturgie (Parijs). Voor pater De 
Clerck, “is er een enorme vooruitgang 
gerealiseerd op dit gebied. […] De ka-
tholieken van vandaag horen dus het 
Woord Gods op een veel meer geva-
rieerde manier dan vroeger; de bewe-
ging ‘le renouveau biblique’ is daar 
duidelijk langs gekomen” (Interview 
met het dagblad Dimanche, nr. 27, juli 
2007).

Is deze overtuiging van een supe-
rioriteit van het lectionarium van het 
missaal van Paulus VI werkelijk ge-
grond, of is daar slechts een gemeen-
plaats? Het is immers een klassiek 
mentaal proces, gemakkelijk te ge-
loven dat men zelf weet en heeft be-
grepen, terwijl de mensen van vroe-
ger daarentegen onwetend en dom 
waren. We gaan dus het lectionarium 
van het traditionele missaal rustig on-
derzoeken op basis van de meest be-

wezen gegevens van de liturgische ge-
schiedenis. 

De toegang tot de Bijbel 
 kort voor Vaticanum II
In de eerste plats is het een gang-

bare gedachte dat voor het Tweede 
Vaticaans Concilie, of tenminste in 
de negentiende eeuw, de katholieken 
van het Westen bijna geen toegang 
hadden tot de Bijbel, en vooral tot het 
Oude Testament. Het onpartijdig on-
derzoek van de feiten toont een dui-
delijk meer genuanceerd beeld. Het is 
waar, er is een bepaalde opleving van 
de bijbelstudie geweest in de twintig-
ste eeuw; maar de gedachte van een 
overgang van de duisternis naar het 
licht, van de onwetendheid naar de 
kennis, lijkt op een foute gezichts-
hoek.

Men moet niet vergeten dat de 
pausen, vooral sinds het einde van 
de negentiende eeuw, enorm gewerkt 
hebben voor een betere kennis van 
de bijbel. Op 17 september 1892 pu-
bliceert Leo XIII het pauselijk schrij-
ven Hierosolymae in coenobio, waarin 
hij de Bijbelschool van Jeruzalem, die 
onlangs was opgericht door pater La-
grange, en dankzij welke “de bijbel-
kennis een belangrijke voorsprong 
heeft gekregen en waarvan zij er nog 
grotere verwacht”, prijst en goedkeurt. 
Op 18 november 1893 publiceert hij 
de encycliek Providentissimus Deus, 
“fundamentele wet van de bijbelstu-
dies” (Pius XII). Op 23 februari 1904 
stelt de H. Pius X de canonieke graden 
in de H. Schrift in; op 24 maart 1906 
brengt hij met aandrang de instructies 
van Leo XIII over de kwaliteit van het 
onderwijs van de Bijbel in de semi-
naries in herinnering; op 7 mei 1909 

sticht hij het Pauselijk Bijbelinstituut. 
Op 15 september 1920 publiceert Be-
nedictus XV de encycliek Spiritus Para-
clitus bij gelegenheid van de 1500ste 
verjaardag van de dood van Hiërony-
mus, waarin hij heel de bijbelkwestie 
weer opneemt en waarin hij, in navol-
ging van zijn voorgangers, een over-
vloedige regelmatige lezing van de H. 
Schrift nogmaals aanmoedigt.

Op 27 april 1924 publiceert Pius 
XI het motu proprio Bibliorum scien-
tiam, waarin hij, na eraan herinnerd 
te hebben dat zijn voorgangers “meer-
maals aan alle bisschoppen van de ka-
tholieke wereld brieven hebben ge-
schreven die hen aanspoorden om de 
studies van de H. Schrift te bevorde-
ren”, verordent dat voortaan (speci-
aal in de seminaries) alleen zij die de 
graden hebben behaald die door Pius 
X zijn ingesteld, de H. Schrift kunnen 
onderwijzen. Op 30 september 1943 
publiceert Pius XII de encycliek Divi-
no afflante Spiritu, bij gelegenheid van 
de vijftigste verjaardag van Providentis-
sinus. Hij schrijft: “Wij kunnen niet in 
stilte voorbijgaan aan de zorg waar-
mee onze voorgangers, wanneer de 
gelegenheid ertoe zich voordeed, het-
zij de studie, hetzij de prediking van 
de H. Schrift, hetzij haar godvruchtige 
lezing en haar overweging, dringend 
hebben aanbevolen.”

Deze inspanningen droegen hun 
vruchten, daar wij immers allemaal 
de volksuitgaven van de Bijbel ken-
nen, in het Frans en in het Neder-
lands, zoveel dat het in de twintigste 
eeuw gewoonte werd de Bijbel in één 
band als cadeau bij de plechtige com-
munie aan te bieden. Herinneren we 
ons trouwens dat tot het midden van 

Over het Lectionarium van 
het Missaal

Naar “La lettre à nos frères prêtres” nummer 38, aangevuld met onderzoek van Ingrid de Crayencour.
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de twintigste eeuw alle kinderen me-
thodisch de bijbelse geschiedenis leer-
den, die hen de grote bijbelse figuren 
van het Oude Testament deed ontdek-
ken.

Om op een heldere en uiterst 
nauwkeurige manier de vergelijkende 
studie van de lectionaria van het tra-
ditionele missaal en van het missaal 
van Paulus VI aan te vatten is het van 
het grootste belang, zich vrij te ma-
ken van vooroordelen die onze geest 
in beslag nemen. Om ons erbij te hel-
pen herinneren we, alvorens de twee 
lectionaria te voor te leggen,  kort aan 
een punt dat betrekking heeft op het 
getijdengebed, en aan het andere dat 
het lectionarium van het missaal als 
onderwerp heeft.

Een teruggang van de toegang tot 
de Bijbel in de nieuwe liturgie
In het traditionele getijdengebed, 

wordt het psalter, d.w.z. de 150 psal-
men met al hun  verzen, iedere week 
geheel gebeden. Dit voorschrift is ui-
termate oud omdat de H. Benedictus 
(480-547), in het hoofdstuk XVIII van 
zijn Regel, getuigt dat het al in zijn 
tijd om een oeroude gewoonte ging. 
Maar vandaag heeft het getijdengebed 
op een nogal brute manier gebroken 
met dit van de christelijke Oudheid 
ontvangen voorschrift. Op de eerste 
plaats wordt het psalter nog slechts 
alle vier weken gelezen. Bovendien 
zijn er dingen weggehaald: na verloop 
van de langste en scherpste discussies 
van heel het liturgische aggiornamento 
werd er besloten dat “drie historische 
psalmen gereserveerd zouden worden 
voor de bevoorrechte liturgische tij-
den […]. Drie vloekpsalmen zijn weg-
gelaten van het programma, en evenzo 
bepaalde verzen van verschillende an-
dere psalmen.” (Aimé-Georges Marti-
mort, “De Institutio generalis van de 
nieuwe Liturgia horarum”, Notitiae 64, 
mei-juni 1971, p. 219). De kanun-
nik Martimort was de overkoepelen-
de verantwoordelijke van negen sub-
werkgroepen belast met het brevier. 
Men kan vaststellen, bijvoorbeeld in 
het officiële brevier in de Nederland-
se taal, dat deze verzen en deze psal-
men gecensureerd zijn (Getijdenboek, 
Desclée/Gottmer, Haarlem 1991. Met 
Vaticaanse approbatur van de H. Con-

gregatie van de goddelijke Eredienst 
en de tucht van de sacramenten, 31 
juli 1991). Insgelijks in het getijden-
gebed in de Franse taal: ziehier wat de 
historicus Alain Besançon erover zegt, 
lid van het Institut de France: “De ge-
dachte aan de strijd, aan de oorlog 
neemt in de christelijke Schrift zoveel 
plaats in dat men zich afvraagt hoe zij 
verhuld kan worden. Men heeft me 
erop gewezen, dat in de Franse uitga-
ven van het brevier, het psalter is ge-
zuiverd van zijn meest strijdlustige en 
meest vervloekende verzen, als onver-
enigbaar met de ‘christelijke gevoe-
ligheid van vandaag’. Dit schrappen 
[is] typisch marcionitisch” (La confu-
sion des langues – La crise idéologique de 
l’Église, Calmann Lévy, 1978, pp. 123-
124). Er blijven in het nieuwe getij-
dengebed dus nog maar 144 psalmen 
over, deze alleen iedere vier weken, en 
dan nog in een versie die het woord 
van God censureert. Ofschoon deze 
feiten het getijdengebed betreffen en 
niet de mis, kunnen zij een idee ge-
ven van de geloofwaardigheid van 
een hervormingsorgaan dat zich er 
luidruchtig op heeft laten voorstaan, 
het gehalte van de toegang tot de H. 
Schrift verhoogd te hebben.

Wat precies het lectionarium van 
het missaal betreft, prikken we een-
voudig een punt, terwijl we wachten 
tot we er later meer van zullen zien. 
Op Sacramentsdag haalt het epis-
tel van het traditionele missaal deze 
passage uit de eerste brief aan de Co-
rinthiërs aan, waarin de H. Paulus 
het Laatste Avondmaal vertelt. In het 
nieuwe missaal vindt men op deze 
dag dezelfde passage, maar ontdaan 
van zijn strenge waarschuwing: “Laat 
ieder dus zichzelf onderzoeken […] 
want hij die onwaardig eet en drinkt 
[…] eet en drinkt zijn eigen veroor-
deling, enz.”, passage die traditioneel 
wordt uitgelegd als een herinnering 
aan de noodzaak van de staat van ge-
nade om te communiceren. Een der-
gelijke weglating, in een tijd waarin 
men er gewoonte van maakt niet meer 
te veroordelen, is niet toevallig. Het is 
dus ook moeilijk een toeval te zien 
in het feit dat dit schrappen samen-
valt met een algemeen verbreid weg-
laten van het verband tussen biecht 
en communie. Biedt het nieuwe lecti-

onarium werkelijk een rijkere toegang 
tot de H. Schrift? Dit voorbeeld geeft 
een idee van zijn grenzen, onafhan-
kelijk van de intentieverklaringen van 
zijn auteurs.

De bijbelse rijkdom van 
het lectionarium van 

het traditionele missaal
Laten we, nog altijd om te waar-

schuwen tegen de gemakkelijke voor-
oordelen, nu een snelle blik werpen 
op het lectionarium van het traditio-
nele missaal, om te verifiëren of het, 
zoals men gemakkelijk zegt, de Boe-
ken van het Oude Testament negeert, 
en of het volk van God geen toegang 
had gekregen tot de bronnen van de 
heilsgeschiedenis via de liturgie zelf. 
Laat ons allereerst lezen wat mgr. Guy 
Gaucher over dit punt heeft gezegd in 
La Bible avec Thérèse de Lisieux (Cef-
Desclée De Brouwer, 1997): “Men 
kan nooit genoeg aandringen op de 
belangrijkheid van de liturgie, deze le-
vende bron waarmee Thérèse in con-
tact was vanaf haar kindertijd. […] Zij 
werd vertrouwd gemaakt met de bij-
belse geschiedenis, met de evangelie-
verhalen, onder andere door het lezen 
in het gezin van het Année liturgique 
van dom Guéranger.” (blz. 6). Men 
kan dezelfde vaststelling doen door 
de tweede Liturgische Beweging, uit-
gegaan van de Belgische benedictijnse 
abdijen, die een enorme verspreiding 
gaven aan de mis- en vesperboeken 
van de gelovigen. Men kan, in de Ne-
derlandse taal, denken  aan het Paro-
chiemissaal van dom Bruylants, van 
de abdij van de Keizersberg, dat een 
een belangrijk bijbelcommentaar be-
vat voor de zon- en feestdagen. Insge-
lijks in het Frans, in het misaal dom 
Lefebvre, van Sint-Andries-Brugge: 
iedere zondag en geboden feestdag 
wordt ingeleid door een commen-
taar, gevolgd door twee uitgebreide 
paragrafen: “De Bijbel en de liturgie 
van deze dag”, daarna, voor hen die 
nog meer wilden verdiepen, “Bijbel-
lezing”, waarbij deze twee rubrieken 
telkens talrijke verwijzingen naar het 
Nieuwe en naar het Oude Testament 
bevatten. Bovendien heeft dom Gas-
pard Lefebvre in 1929, in de uitga-
ven van het Liturgisch Apostolaat, een 
werk gepubliceerd met de titel Uit-
leg van de heilige mis – Meneer pastoor 
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legt de mis uit aan drie misdienaars. Zo-
als men aan zijn titel ziet, niets méér 
“voor het grote publiek” dan dit boek. 
Welnu, dit is wat de beroemde kenner 
van de liturgie aan zijn misdienaars 
duidelijk maakt, meer dan dertig jaar 
voor het Tweede Vaticaans Concilie: 
“Men leest als Epistels ook nog pas-
sages van de profeten Isaias. Jeremias, 
Ezechiël, Daniël, Osee, Joël, Jonas en 
Malachias. Men leest ook de boeken 
die men Boeken der Wijsheid noemt, 
en zo vindt men in het missaal pas-
sages van de Spreuken van Salomon, 
van het Hooglied, van het Boek der 
Wijsheid en van de Ecclesiasticus. 
Men leest er ook enkele passages in 
van wat men noemt de historische 
Boeken, of boeken van de Koningen, 
van Esdras, van Judith, van Esther, en 
tenslotte van de boeken van Mozes: 
Genesis, Exodus, Leviticus en Nume-
ri” (p.93).

Zoals men ziet is de zorg om de 
aandacht van het volk van God te 
trekken naar de plaats van het Oude 
Testament in de liturgie ondubbel-
zinnig. Toch moeten we onderstre-
pen dat dom Lefebvre, in zijn op-
somming, enkel en alleen bepaalde 
boeken van het Oude Testament ver-
geet die gebruikt worden in het lecti-
onarium van het traditionele missaal: 
Deuteronomium, het boek Tobias, de 
boeken van de Makkabeeën, het boek 
Amos, het boek Mikeas en het boek 
Zacharias.

Bovendien ziet dom Lefebvre, 
waar hij op deze plaats spreekt over 
het lectionarium in de eigenlijke be-
tekenis, af van het vermelden van de 
psalmen. Maar we moeten er hier aan 
herinneren dat zij het wezenlijke van 
de veranderlijke gezangen van de mis 
vertegenwoordigen (Introïtus, Gra-
duale, Alleluia, Tracus, Offertorium, 
Communio), zonder te rekenen dat 
het ordinarium van de mis er hele-
maal vol van is: de psalm Judica me 
vanaf de eerste woorden van de mis; 
de psalmen 140 en 25 in het Offer-
torium enz. Dit zonder de citaten uit, 
of verwijzingen naar andere boeken 
van het Oude Testament in het ordi-
narium van de mis te vergeten: verwij-
zing naar de profeet Isaias tijdens het 
voorbereidingsgebed op het Evange-

lie (Munda cor); in de offerande, pa-
rafrase van het gebed van Daniël in 
de vuuroven (In spiritu humilitatis); 
verwijzingen naar het offer van Mel-
chisedech en van Aaron in de canon; 
ontleningen van uitdrukkingen aan 
het boek Leviticus, zoals “odor sua-
vitatis” om te spreken over het door 
God goedgekeurde offer… Men zou 
de voorbeelden kunnen vermenigvul-
digen die bevestigen dat de psalmen 
en de andere boeken van het Oude 
Testament overvloedig vertegenwoor-
digd zijn in de vaste en veranderlijke 
gedeelten van het oude missaal. Men 
kan er niet evenveel over zeggen bij 
het nieuwe, dat de psalm Judica me 
aan de voet van het altaar heeft weg-
gelaten, de psalm Lavabo aan het eind 
van de offerande, dat (officieel) toe-
staat de introïtus en andere gezangen 
van het proprium te vervangen door 
niet-liturgische stukken1 enz.

Zoals men ziet, en in tegenstelling 
tot een gedachte die men gekregen 
heeft, wordt het grootste gedeelte van 
de bijbelboeken gebruikt in het tra-
ditionele missaal. Enkele historische 
boeken (zoals die van de Rechters)zijn 
niet overgenomen, evenals bepaalde 
kleine profeten die maar enkele blad-
zijden vertegenwoordigen (bijvoor-
beeld Abdias of Nahum). Men zou 
ook nog moeten nuanceren: want, in 
de gezangen van het proprium van de 
mis, vindt men uittreksels van deze 
bijbelboeken. Het boek Job wordt 
bijvoorbeeld gebruikt op de 21ste 
zondag na Pinksteren en ook op 27 
maart; de Klaagzangen van Jeremias 
worden gebruikt op 26 mei en op 20 
juli; het boek Baruch wordt gebruikt 
op de 2de zondag van de Advent; het 
boek Habakuk wordt gebuikt op Goe-
de Vrijdag en op 28 maart, enz. Het 
is dus met open geest, vrij van voor-
oordelen, dat wij nu de vergelijken-
de studie van de twee lectionaria gaan 
aanvatten, die van het traditionele 
missaal en die van het missaal van 
Paulus VI. We zullen ontdekken dat 
zij, berustend op verschillende “tech-
nische” fundamenten, logisch uitko-
men op bepaalde resultaten die zelf 
verschillend zijn, en waarvan we met 
nadenken en vrijheid van geest de we-
zenlijk liturgische gegrondheid zullen 
moeten onderzoeken.

Op zoek naar het lectionarium 
van het traditionele missaal
Om te beginnen, om op vrije en 

wetenschappelijke manier de vergelij-
kende studie van de twee lectionaria 
aan te vatten, zullen we een iets diep-
gaander presentatie van het lactiona-
rium van het traditionele missaal ma-
ken, door vooral zijn verhouding tot 
het Oude Testament te onderzoeken.

Om dit lectionarium beter te be-
grijpen moeten we door alles wat de 
historici ons zeggen over de liturgie, 
zijn ontstaan en zijn evolutie onder-
zoeken. Lat ons eerste beginnen met 
de periode waarin het bij benadering 
is samengesteld.

“De volgorde van de lezingen 
schijnt vastgesteld te zijn van de H. 
Leo tot de H. Gregorius, dat wil zeg-
gen tussen 450 en 604, schrijft pater 
François Amiot. Voor de Advent, de 
Vasten, Pasen en Pinksteren, zijn de 
passages opzettelijk gekozen. De rest 
van de tijd, maakt men heel eenvou-
dig gebruik van de volgende leesstof, 
of lectio continua.  Men leest de katho-
lieke brieven tussen Pasen en Pink-
steren; van Pinksteren tot de Advent 
maakt men de katholieke brieven af 
en begint men aan de H. Paulus; van 
Driekoningen tot de Vasten, hervat-
ting van de H. Paulus. Gedurende 
de boetetijd wordt het epistel geno-
men uit het Nieuwe Testament gere-
serveerd voor de zondag; in de week 
neemt men het Oude. Er blijven on-
duidelijkheden, waarbij de combi-
natie van verschillende systemen van 
leesstof misschien afhangen van wat 
de actuele indeling zou zijn. Op de 
feesten van de heiligen is de keuze ec-
lectisch en goed aangepast. (…) Een 
heel groot gewicht wordt natuurlijk 
gegeven aan Sint Paulus.” (F. Amiot, 
Histoire de la messe,  Parijs, Fayard, 
1956, p. 40). In de Romeinse ritus is 
het systeem van de epistels in hoofd-
zaak ouder dan vijftien eeuwen: de H. 
Hiëronymus heeft een Liber comitis sa-
mengesteld dat, overgeleverd door de 
Capitulare van Wurzburg (ca. 700), 
tot aan het aggiornamento van Paulus 
VI de basis heeft gevormd van de le-
zingen van het Romeins missaal, be-
halve de evangelies. Het systeem van 
de evangelies is een beetje jonger, niet 
dat het later is bedacht, maar de lang-

Over het lectionarium van het missaal
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zame rijping ervan is ‘pas’ duizend 
jaar voltooid: “De liturgie van de ne-
gende en de tiende eeuw geeft de vol-
gende korte aanwijzingen. In deze tijd 
zijn de zondagen na Pinksteren voor-
zien van eigen missen. Tot dan toe 
hadden zij die niet. Dat is de voltooi-
ing van de liturgische cyclus in de La-
tijnse ritus.” (Mgr. Maurice Michaud 
Les livres liturgique-Des sacrementaires 
au missel, Parijs, Fayard, 1961, p. 76). 
Samenvattend, “de indeling van de 
lezingen is vanaf de vijfde eeuw ver-
bonden aan de liturgische cyclus van 
Rome. Zij blijkt ongeveer samenge-
steld in de tijd van de H. Gregorius, 
die de indeling van de H. Benedictus 
gevolgd zou hebben, die geen andere 
was dan de traditionele Romeinse in-
deling, tegen 520. Later is zij aange-
vuld voor de missen na Pinksteren.” 
(ibid.) Wie zich grondiger wil docu-
menteren over het ontstaan van het 
lectionarium van de Romeinse mis 
kan Enstehung der Perikopen des römi-
schen Messbuches [Ontstaan van de pe-
rikopen van het Romeins missaal], 
van Stephan Beißel, s.j., Fribourg-en-
Brisgau 1907, een werk dat een eeuw 
na zijn verschijnen nog altijd gezag 
heeft.

Het aantal lezingen
Hoeveel lezingen voorzag dit lec-

tionarium, in hoofdzaak vastgesteld 
aan het begin van de zevende eeuw 
(zelfs als het is aangevuld in de tien-
de eeuw)?

Laat ons eerst zien wat er van be-
stond in de Romeinse ritus stricto sen-
su, d.w.z. in Rome2: “Het Romein-
se gebruik gaf aan de catechumenen 
twee lezingen: de één van de epistels, 
de andere van het Evangelie. Deze re-
gel is in de vijfde eeuw bevestigd door 
de heilige paus Leo, die men in zijn 
preken vaak óf de lezing van de apos-
tel ziet aanhalen, óf de evangelische 
lezing” (Pierre Batiffol, Leçons sur la 
messe, Lecoffre et Gabalda, 1927, p. 
128). We zouden ook een citaat wil-
len geven van pater Gaston Fontaine, 
die de secretaris was van de Coetus XI, 
de subgroep van het Consilium3 gewijd 
aan het nieuwe lectionarium. Groot 
architect van het laatste is hij niette-
min verplicht achteraf toe te geven dat 
de Romeinse mis, tenminste sinds de 

vijfde eeuw, gewoonlijk slechts twee 
lezingen kende: “Het lectionarium 
[van het missaal van Paulus VI], zegt 
hij ons, bevat voor de zondagsmis-
sen en de plechtigheden drie lezin-
gen in de volgende volgorde: Oude 
Testament, Geschriften van de Apos-
telen en Evangelie. Is dat een nieuwig-
heid? Het is eerder een teruggang tot 

de traditie, waarvan reeds Ambrosius 
aan het einde van de vierde eeuw ge-
tuigt. Deze traditie is onderhouden in 
de Mozarabische en Gallicaanse litur-
gieën, en zij komt vandaag nog altijd 
voor in het Ambrosiaanse missaal. De 
Kerk van Rome, die er trouw aan was 
in het begin van de derde eeuw, heeft 
haar mogelijk in stand gehouden tot 
aan de vijfde eeuw” (“Commentarium 
ad ordinem lectionum missæ”, Notitiæ 
47, juli-augustus 1969, p. 262). Deze 
verwijzing naar het gebruik van drie 
lezingen in Rome in de derde eeuw is 
juist: “de Romeinse ritus heeft in het 
lectionarium van de H. Hiëronymus  
[va. 347-420], en zelfs vroeger, aanvul-
lende lezingen ter keuze voorgesteld” 
(Klaus Gamber, La réforme liturgique 
en question, Le Barroux, Editions Ste-
Madeleine 1992, p. 60). Pater Fontai-
ne maakt echter een vergissing dor te 
spreken van een traditie van drie lezin-
gen in de ritus van Rome: een traditie 
is iets dat doorgegeven wordt (traditio 
= trans-datio, komend van trans, door, 
en dare, geven; of transmissie, over-

brenging). Als een gebruik achterwege 
gelaten wordt, houdt het op een tradi-
tie te zijn. Deze verwarring tussen het 
traditionele en het oude is gangbaar in 
het aggiornamento van het Tweede Va-
ticaans Concilie. En wanneer een tra-
ditie die hoogstens vijf eeuwen heeft 
geduurd op een categorische manier 
gedurende vijftien eeuwen achterwe-
ge gelaten wordt, is het heel eenvou-
dig een oud gebruik waarmee de Kerk, 
onder ingeving van de Heilige Geest, 
op constante manier heeft verklaard 
dat het niet verstandig was, het voort 
te zetten. Als dus deze keuze van twee 
lezingen, en van sléchts twee lezin-
gen, is vastgesteld, kan men daarvoor 
dan een oorzaak en een uitleg vinden? 
In Missarum sollemnia (Parijs, Aubier, 
1952, deel II, p. 154), biedt de grote 
kenner van de liturgie Josef-Andrea 
Jungmann, ook lid van het Consilium 
van liturgische vernieuwing, er een 
suggestieve uitleg van aan: “De bron-
nen van de christelijk dienst van de le-
zingen gaan terug, zoals we reeds ge-
zien hebben, tot de synagoge. In haar 
kader zijn allereerst de apostelen en 
de christenen van de primitieve ge-
meenschap gevormd. Op haar moe-
ten wij dus, op de eerste plaats, onze 
blik richten. (…) [Welnu, in de syna-
gogen], was de lezing op een zodanige 
manier georganiseerd, dat men iedere 
keer twee passages las, de ene uit de 
Wet en de andere uit de Profeten.”

Als men gezien heeft hoe het staat 
met het lectionarium van de ritus van 
Rome, moet men het tafereel nuance-
ren als men de Eeuwige stad verlaat. 
Het citaat van pater Fontaine hierbo-
ven geeft al een indicatie wat betreft 
de aanwezigheid van drie lezingen in 
de Ambrosiaanse, de Mozarabische 
en de Gallicaanse riten. Men moet 
zich namelijk bewust zijn van het feit 
dat, in de verschillende streken van 
Europa, het aantal lezingen in de mis 
verschillend geweest is. De Romein-
se ritus, die in het begin strikt de ri-
tus van Rome was, heeft zich langza-
merhand verspreid in heel het Westen 
door het prestige van het pausschap. 
Maar vóór het steeds meer verdwij-
nen van de verschillende Latijnse ri-
ten (d.w.z. de Latijnse Kerk, of de Kerk 
van het Westen), bestond er een grote 
verscheidenheid van riten in het Wes-

Over het lectionarium van het missaal
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ten, met hun bijzonderheden, waar-
onder eigen lectionaria. Beginnen we 
met de ritus van Noord-Afrika, die 
heel dicht stond bij die van Rome: 
“In het begin van de vijfde eeuw heeft 
de H. Augustinus ons geleerd dat de 
mis twee lezingen had, de ene van de 
Apostel, de andere uit het Evangelie 
(zonder te spreken van de psalm), en 
bij uitzondering een voorafgaande le-
zing, genomen uit de profeten” (Pier-
re Batiffol, Leçons sur la messe, Lecoffre 
et Gabalda, 1927, p. 129). Wat be-
treft het West-gotische en Gallicaanse 
gebruik, dat is drie lezingen per mis 
(ibid.). 

In Duitsland zijn er facultatieve 
aanvullende lectionaria gehandhaafd 
tot kort voor het concilie van Trente; 
aldus, onder de meest bekende voor-
beelden, het lectionarium van het 
missaal van Konstanz (1504).

Overheersing van 
 het Nieuwe Testament
Als sommige mensen van me-

ning zijn dat de Romeinse keuze van 
slechts twee lezingen in tamelijk gro-
te mate de plaats van het Oude Tes-
tament terugbrengt, antwoordt pater 
Jungmann hun dat het in werkelijk-
heid gaat om een oriëntatie van de li-
turgieën van het grootste deel van de 
Kerken: “We kunnen ons niet verba-
zen te constateren (..) een tendens om 
de lezingen van het Oude Testament 
terug te brengen of te laten vallen en 
die van het Nieuwe te versterken. De 
samenhang van de lezingen met het 
celebreren van de Eucharistie zou al 
voldoende geweest zijn om in die rich-
ting te groeien (…). Zo vinden we in 
de Egyptische liturgieën vier schriftle-
zingen: dat gebruik is oorspronkelijk 
moeten voortkomen uit de zorg om 
een plaats te geven aan de twee Testa-
menten; maar, zowel in de Koptische 
liturgie als in de Ethiopische liturgie, 
worden de lezingen nu alle vier ont-
leend aan het Nieuwe Testament.” (J.-
A. Jungmann op. cit. pp. 158-159). 
Ongeveer tot de zevende eeuw heeft 
de byzantijnse goddelijke liturgie le-
zingen van het Oude Testament ge-
handhaafd, maar ook daar is deze tra-
ditie gestaakt. “De Romeinse liturgie 
heeft dezelfde evolutie gevolgd, ten-
minste tot een bepaald punt.” (ibid.).

Een enkele cyclus, 
     die van het liturgische jaar
Tenslotte verloopt het lectionari-

um van het traditionele missaal over 
een liturgisch jaar. Op dit punt is het 
gebruik van de Kerken van apostoli-
sche oorsprong zo unaniem dat onze 
historici zelfs geen andere formule 
voor ogen hebben.

Het is interessant te lezen wat mgr. 
Bugnini, secretaris van het Consilium, 
erover zegt wanneer hij het samen-
stellen van het nieuwe lectionarium 
van de mis vertelt (La riforma liturgica, 
Edizioni Liturgiche, Rome 1997, pp. 
403-415). Men stelde vast dat zelfs 
de communiteiten voortgekomen uit 
de protestantse Hervorming het tra-
ditionele westerse lectionarium ruim-

schoots bewaard hadden, beperkt tot 
één liturgisch jaar. Dusdanig, schrijft 
hij, dat “sommige [leden van de Coe-
tus XI] voorstelden dat het lectionari-
um behouden zal worden in het ka-
der van één liturgisch jaar, evenzeer 
uit gehechtheid aan de traditie als uit 
oecumenische motivatie: want in wer-
kelijkheid maakt het grootste deel van 
de Kerken voortgekomen uit de pro-
testantse Hervorming gebruik van het 
traditionele [eenjarige] lectionarium. 
Dit oecumenische motief legde een 
groot gewicht in de schaal bij de dis-

cussie” (p. 413). Per slot van rekening, 
daar het merendeel van de protestant-
se en anglicaanse gezindten begonnen 
waren hun eucharistisch lectionarium 
te veranderen in de voorafgaande de-
cennia en te kampen hadden met de-
zelfde problemen als de Latijnse ka-
tholieke Kerk, besloot men een nieuw 
lectionarium te vervaardigen in nau-
we samenwerking (waarbij de waar-
nemers dienst deden als bemiddelaar 
met de liturgische commissies van 
hun respectievelijke gezindten), om 
allen in staat te stellen over een verrijkt 
lectionarium te beschikken, en tege-
lijk een toestand van gemeenschappe-
lijk lectionarium te bewaren. Dit was 
een van de zwaarste ondernemingen 
van het aggiornamento. Men baseerde 
zich veel op de hervormingsplannen 
van het lectionarium, die al gepre-
senteerd waren op de zeven interna-
tionale liturgische congressen die het 
pontificaat van Pius XII hadden opge-
sierd, van Luxemburg en Maria Laach 
(1950) tot München (1960)4. Daar 
een groot aantal van deze katholieke 
plannen, uitgewerkt in de jaren 1950 
en alternatieve protestantse lectiona-
ria, nauwelijks vroeger ingevoerd, ge-
baseerd waren op meerjarige cycli van 
lezingen, werd deze weg in overwe-
ging genomen. Pater Jungmann, die 
de nadruk legt op het feit dat “de ver-
schillende systemen van de lezingen 
grotendeels duidelijk worden, zodra 
wij ze beschouwen vanuit hun ver-
trekpunt: het systeem van de lezin-
gen van de synagoge” (op.cit. p. 157), 
toont aan dat deze eenjarige cyclus 
al bestond in de liturgie van de syna-
goge, zelfs als “men alleen in de peri-
ode van de Talmud het bewijs vindt 
van een vaste cyclus, die een vastge-
steld aantal passages bevat (paraches 
genoemd) precies afgebakend en op 
evenwichtige manier verdeeld over 
alle sabbatten van het jaar” (op. cit. 
p. 154).

Samenvatting van 
de historische achtergronden
Laten we kort onze historische 

achtergronden samenvatten. Het lec-
tionarium van het Romeins missaal 
is in hoofdzaak samengesteld op het 
ogenblik van de “gouden eeuw” van 
de patristische (=afkomstig van de 
Kerkvaders) liturgie, zelfs tegen het 

Over het lectionarium van het missaal

Fragment uit een Lectionarium van 
de Abdij van Corbie
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einde van de vervolgingen van het Ro-
meinse Rijk. Het verloopt in de enige 
cyclus van het liturgische jaar, naar het 
voorbeeld van alle liturgieën van alle 
Kerken van apostolische oorsprong, 
en zelfs van de communiteiten voort-
gekomen uit de protestantse Hervor-
ming, tenminste tot in de loop van de 
twintigste eeuw.

 Het bevat slechts twee lezingen 
(gewoonlijk), en sluit zich op dit punt 
aan bij sommige oosterse eucharisti-
sche liturgieën, zoals die van Armenië 
(waar de, facultatieve, lezing uit het 
Oude Testament meestal wordt weg-
gelaten) en die van Byzantium, die 
deze eerste lezing achterwege heeft 
gelaten sinds de achtste eeuw. Ziedaar 
wat er op zijn minst een zeer sterke 
traditie van maakt zelfs als, eveneens 
op legitieme manier, andere liturgie-
en drie of vier, of zelfs meer, lezingen 
kennen.

De zondag in het lectionarium van 
het traditionele missaal

Laten we dan stil blijven staan  bij 
de zondagen (met Driekoningen, Sa-
cramentsdag en het feest van Christus 
Koning) en bij de verplichte feestda-
gen die niet op zondag vallen name-
lijk Kerstmis, Hemelvaartsdag, Maria 
Hemelvaart en Allerheiligen).

Het kan gemakkelijk vastgesteld 
worden dat op twee uitzonderingen 
na, de traditionele mis ervoor heeft 
gekozen alleen het Nieuwe Testament 
aan te bieden op die dagen waarop 
heel het christenvolk bijeen is. Er ko-
men immers als epistel slechts twee 
lezingen van het Oude Testament 
voor, die uit het boek van Isaias voor 
Driekoningen en die uit het boek Ju-
dith voor de nieuwe mis van 15 au-
gustus (de mis van Maria Hemelvaart 
van voor de dogmaverklaring van 
1950 bevatte een lezing uit het boek 
der Wijsheid).

De epistels zijn dus in essentie sa-
mengesteld uit teksten van het Nieu-
we Testament. Sint-Paulus neemt er 
een alles beheersende plaats in: 48 
perikopen [Griekse term die op het 
gebied van de liturgie vaak voorkomt 
en zoiets betekent als “uittreksel, 
stukje”). Zij zijn genomen uit tien van 
zijn veertien brieven, waarbij de twee-
de aan de Tessalonicenzen, de twee 
aan Timoteus en die aan Filemon niet 

worden gegeven (deze laatste, van 
slechts 25 verzen, komt overigens niet 
in het lectionarium voor).

Sint-Petrus telt vier perikopen (ge-
nomen uit zijn eerste brief). De Han-
delingen van de Apostelen tellen er 
drie van. De H. Jacobus telt er twee 
van, evenals de Apocalyps. De H. Jo-
hannes telt er één van (genomen uit 
zijn eerste brief, de twee andere zijn 
slechts korte briefjes). De brief van de 
H. Judas is niet vertegenwoordigd.

Als we nu de tweede lezing onder-
zoeken (altijd genomen uit het Evan-
gelie, volgens de algemene gewoonte), 
hebben we in volgorde van belang-
rijkheid: de H. Mattheus met 25 peri-
kopen, gevolgd door de H. Lucas met 
20 perikopen en door de H. Johannes 
met 15 perikopen. Het arme familie-
lid, de H. Marcus (het kortste Evange-
lie) telt maar drie perikopen.

De week in het lectionarium van 
het traditionele missaal

Als we nu stil blijven staan bij de 
mis die gedurende de week wordt op-
gedragen, verandert het panorama 
wezenlijk: alle brieven van de H. Pau-
lus (behalve die aan Filemon) worden 
gebruikt, de tweede brief van de H. 
Petrus vindt zijn plaats, er wordt veel 
meer de nadruk gelegd op de Hande-
lingen van de Apostelen, evenals op 
de Apocalyps.

Maar, vooral het Oude Testament 
komt sterk terug, zoals we het al heb-
ben aangegeven, zonder er lang bij 
stilgestaan te hebben, door met dom 
Lefebvre het aantal boeken van Het 
Oude Testament naar voren te bren-
gen die in het lectionarium van de tra-
ditionele mis worden gebruikt.

Om deze heel substantiële aan-
wezigheid van het Oude Testament te 
evalueren, is hier een  beknopte uit-
eenzetting van de principes die ten 
grondslag liggen aan dit lectionari-
um. Het wordt geplaatst in het kader 
van een enkele cyclus, die van het li-
turgische jaar. Het ziet de Tijdkring en 
het Eigen der Heiligen elkaar afwisse-
len.

De Tijdkring bevat de dagelijkse 
missen van de vigilie van Kerstmis tot 
Driekoningen; van Aswoensdag tot 
de zaterdag na Pasen; de drie Kruis-
dagen; de vigilie van Hemelvaart; van 

de vigilie van Pinksteren tot de zater-
dag na Pinksteren; tenslotte, in de vier 
seizoenen (wat de liturgie de Quater-
temperdagen noemt), de missen van 
woensdag, vrijdag en zaterdag. Dat 
wil zeggen een totaal van 75 missen 
van de Tijdkring gedurende de we-
ken van het liturgische jaar. Welnu, 
deze 75 missen bevatten een totaal 
van 63 perikopen van het Oude Tes-
tament. Op de Quatertemperzaterda-
gen leest men zelfs vijf perikopen uit 
het Oude Testament voor het epistel 
en het Evangelie!

Gaan we nu over naar het Eigen 
van de Heiligen, dat de feesten van 
de heiligen omvat. In tegenstelling 
tot het missaal van Paulus VI bevat ie-
dere mis die gewijd is aan een heilige 
verplicht specifieke lezingen uit de H. 
Schrift: óf absoluut eigen, óf genomen 
uit ‘het Gemeenschappelijke van de 
heiligen’ (voor een martelaar neemt 
men bijvoorbeeld de lezingen van het 
Gemeenschappelijke van een marte-
laar). Welnu, de lezingen van het Ei-
gen van de heiligen vergemakkelijken 
ook de toegang van de gelovige tot de 
geschiedenis van Israël: men merkt er 
immers veertig grotere perikopen op 
uit het Oude Testament, en sommi-
ge komen meerdere keren in het jaar 
terug. De christen die deelneemt aan 
de dagelijkse mis van de Latijnse Kerk 
kan zo het Oude Testament ontdek-
ken en proeven op “overvloedige, ge-
varieerde een aangepaste” wijze.

Verkondiging van het Woord van 
God en toegang tot de Heilige 

Schrift
De lezingen van de Heilige Schrift 

hebben natuurlijk een bepaalde vor-
mingskracht: zij worden bovendien 
van commentaar voorzien door de 
preek die eruit afgeleid wordt. Maar 
de traditionele Romeinse liturgie is 
zich ervan bewust dat zij vooral de lof 
van God tot doel hebben, zoals trou-
wens heel de liturgie. Hij behoort tot 
de riten waarin de lezingen, traditio-
neel, verkondigd worden aan het volk, 
maar in de Romeinse opvatting zijn 
zij op de eerste plaats een handeling 
van de deugd van godsdienstigheid, 
dus gericht op God. (Tegen veelvul-
dige dwalingen heeft Romano Amerio 
dit punt onderstreept in ‘Iota Unum’). 

Over het lectionarium van het missaal
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Dat is de reden waarom alleen hun 
paraliturgische lezing (in de moderne 
taal, na de zang in het Latijn) gedaan 
wordt met het gezicht naar het volk. 
De byzantijnse liturgie doet hetzelf-
de: de lezer en de diaken verkondigen 
de twee lezingen naar het Oosten ge-
keerd, en dit zelfs wanneer dit gezang 
is gedaan in de taal (of talen) van het 
publiek.

Welke de ritus ook is, op de twee-
de manier dienen de passages uit de 

Bijbel die in de mis gelezen worden 
tot het onderricht en de hernieuwing 
van het geloof bij de gelovigen, om-
dat de onbaatzuchtige lofprijzing van 
God natuurlijk bron van stichting is 
voor het christenvolk. Deze voorrang 
van de eredienst gebracht aan God 
geeft uitleg waarom de traditionele 
liturgie de lezingen niet verandert in 
bijbelse inwijdingscursus. Omgekeerd 
heeft een vroegere waarnemer van de 
coetus XI (subgroep belast met het lec-
tionarium van het missaal), abbé An-
dré Rose, titulair kanunnik van de 
kathedraal van Namen, getuigd over 
de geest die hij had opgemerkt in de 
commissie: het was alsof “[mgr.] Bug-
nini en zij [de exegeten] het eerste ge-
deelte van de mis wilden veranderen 
in een cursus exegese.” (Interview in 
Le Courrier de Rome, juni 2004).

Al heeft het lectionarium van het 
traditionele missaal een grote open-
heid voor de voornaamste boeken 
van het Oude Testament, het doet 
geen moeite voor een systematische, 
rationeel georganiseerde, lezing. Dit 
lectionarium probeert eerder, volgens 
de logica van de contemplatie en van 
de liefde die eigen is aan de liturgie, 
de verschillende teksten (lezingen, ge-
zangen en gebeden) te verbinden met 
de geest van het feest van de dag, en 

deze teksten onderling te laten “klin-
ken” om er de harmonische veelvou-
den van te laten ontdekken volgens 
de cyclus van het liturgische jaar. De 
leidraad van de lezingen van de mis 
is niet een logica van exegese, van uit-
leg van de Heilige Schrift aan de ge-
lovigen, maar een logica van illustra-
tie van de gebeurtenissen en feesten, 
voorgesteld door de liturgische ka-
lender. Herinneren we ons wat mgr. 
Michaud hierboven zei: “De volgor-
de van de lezingen is verbonden aan 
de liturgische cyclus sinds de vijfde 
eeuw.” (op. cit., p.76). Dit punt is 
fundamenteel voor de kritische studie 
van de eucharistische lectionaria, zo-
als we verderop zullen zien.

Als u ons toestaat een ogenblik te-
rug te komen op de getijden, de zorg 

Over het lectionarium van het missaal

om een ononderbroken lezing (lectio 
continua) van de Bijbel aan te bieden 
in een enkel jaar is zeker aanwezig in 
de traditionele liturgie, maar dan in 
het brevier. In de Metten stellen twee 
of drie lezingen iedere dag in staat 
ruime wijze de Heilige Schrift te le-
zen. Wat betreft het Oude Testament 
leest men Isaias gedurende de Advent; 
Genesis en Exodus tussen Septuage-
sima en de Passiezondag; Jeremias in 
de Passietijd; de twee boeken van Sa-
muel en de twee boeken van de Ko-
ningen tussen Pinksteren en het begin 
van de maand augustus; de Spreuken, 
Ecclesiasticus, de Wijsheid en Ecclesi-
asticus in augustus; Job. Tobias, Judith 
en Esther in september; de twee boe-
ken van de Makkabeeën in oktober; 
Ezechiël, Daniël en uittreksels uit de 
twaalf kleine Profeten in november.

1. Institutio generalis missalis romani, edi-

tio typica 2000, art. 48, 74 et 87.

2. Een belangrijke bronvermelding voor 

wie de kwestie goed wil bestuderen: R. 

Dubois, Hat die römische Messe je eine 

dreigliedrige Leseordnung gekannt?, 

[Heeft de Romeinse mis ooit een drievou-

dige ordening van de lezingen gekend?], 

in: Heiliger Dienst XVIII, 1964.

3. Het Consilium moet niet verward wor-

den met het concilie (concilium). Consi-

lium is een afkorting van Consilium ad 

exsequendam onstitutionem de sacra li-

turgia (Raad voor het in werking stellen 

van de constitutie over de heilige liturgie). 

Het Consilium was geen conciliair orgaan. 

Direct afhangend van de paus, was het be-

last met het in concrete regels vertalen 

van de zeer algemene aanwijzingen van 

het Tweede Vaticaans Concilie over de La-

tijnse liturgie. Het beëindigde zijn werk 

in 1970, lang na de sluiting van het conci-

lie (1965). Wat betreft de coetus (coetus 

a studiis, studiegroepen), dat waren sub-

groepen van het Consilium, ieder aange-

steld voor de correctie van een heel pre-

cies deel van het geheel van de liturgie en 

de sacramenten.

4. Onder talrijke bronnen, mgr. J. Wagner, 

oprichter en voorzitter van het Duitse li-

turgische instituut (Trèves) en waarne-

mer bij het Consilium, geeft er een over-

zichtelijk idee van op de pp. 24-44 van zijn 

memoires: Mein Weg zur Liturgiereform, 

Herder, Fribourg en Brisgau 1993.

(wordt vervolgd)

De lezing door een leek tijdens een Mis volgens de moderne ritus.
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Brieven uit de hel

Beste Galsem,
Ik verneem uit je brief, dat je lei-

ding geeft aan de lectuur van je patiënt 
en dat je er voor zorgt, dat hij veel om-
gaat met zijn ongelovige vriend.

Maar ben je niet een beetje naïef? 
Het klinkt alsof je veronderstelde, dat 
redeneren het middel is om hem uit 
de klauwen van de Vijand te houden. 
Dat zou mogelijk zijn geweest als hij 
een paar eeuwen eerder had geleefd. 
Toentertijd wisten de mensen aardig 
goed wanneer iets was bewezen en 
wanneer niet; en als het was bewe-
zen geloofden ze het ook. Ze legden 
nog verband tussen denken en doen 
en waren bereid hun levenswijze te 
veranderen als resultaat van een reeks 
verstandelijke overwegingen. Maar 
daar hebben we door de pers en an-
dere dergelijke wapenen een hele ver-
andering in gebracht. Jouw pupil is er 
sinds zijn jongensjaren aan gewend, 
dat er een dozijn tegenstrijdige filoso-
fieën in zijn hoofd rondtollen. Leer-
stellingen zijn voor hem niet in de 
eerste plaats ‘waar’ of ‘onjuist’, maar 
‘academisch’ of ‘praktisch’, ‘afgedaan’ 
of ‘van onze tijd’, ‘conventioneel’ of 
‘onbarmhartig’’ Wijsgerig jargon zon-
der argumentatie is je beste bondge-
noot om hem van de Kerk af te hou-
den. Verknoei geen tijd met pogingen 
om hem aan zijn verstand te brengen, 
dat materialisme waarheid is. Laat 
hem denken, dat het sterk is of streng 
of moedig – dat het de wijsbegeerte 
van de toekomst is. Dat wil hij horen.

Het gevaar van argumenteren is, 
dat het de strijd verlegt naar het eigen 
terrein van de Vijand. Hij kan ook re-
deneren, terwijl Hij toch op het ge-
bied van werkelijk praktische pro-
paganda, zoals ik die voorstel, nu al 
eeuwen lang ver de mindere is geble-
ken van Onze Vader Beneden. Juist 
door redeneren maak je het denken 
van de patiënt wakker en als het een-
maal ontwaakt is, wie kan dan vooruit 
zeggen, wat de gevolgen zijn? Zelfs als 
een bepaalde gedachtegang zo gericht 
kan worden, dat hij in ons voordeel 
verloopt, zul je merken, dat je in je 
patiënt de noodlottige gewoonte hebt 
gesterkt om zich bezig te houden met 
algemene onderwerpen en dat je zijn 

aandacht hebt afgewend van de stroom 
van directe zintuiglijke waarnemingen. 
Jouw zaak is het zijn aandacht te vesti-
gen op die stroom. Leer hem die `het 
volle leven’ te noemen en laat hem niet 
vragen wat hij bedoelt met `vol’.

Bedenk, dat hij niet een geest is zon-
der meer, zoals jij. Daar jij nooit een 
menselijk wezen bent geweest (o, dat 
afschuwelijke voordeel van de Vijand!) 
kun je je niet indenken hoe zij gebon-
den zijn door het alledaagse. Ik heb een 
patiënt gehad, een atheïst van het zui-
verste water, die de gewoonte had om 
in het Britse Museum te gaan lezen. Op 
een goede dag, toen hij er weer zat, zag 
ik dat zijn gedachtegang een verkeerde 
wending nam. Natuurlijk was de Vij-
and ogenblikkelijk aan zijn zijde. Ik 
zag mijn arbeid van twintig jaar al wan-
kelen. Als ik mijn hoofd verloren had 
en met hem was gaan redeneren, zou 
ik het loodje hebben gelegd. Maar zo 
onnozel was ik niet. Ik deed onmiddel-
lijk een beroep op dat deel van de man, 
waar ik het best vat op had en hield 
hem voor, dat het net zo ongeveer tijd 
voor koffiedrinken was. Blijkbaar stelde 
de Vijand daar tegenover (je weet, dat 
men nooit precies kan horen wat Hij 
tot hen zegt), dat dit belangrijker was 
dan koffiedrinken. Tenminste, zo iets 
moet het wel geweest zijn, want toen ik 
zei: ‘Precies, inderdaad veel te belang-
rijk om aan het eind van de morgen af 
te doen’, leefde de patiënt zichtbaar op, 
en toen ik er aan had toegevoegd: ‘Veel 
beter om na de koffie terug te komen 
en er fris weer aan te beginnen’ was hij 
al halverwege de deur. Toen hij een-
maal op straat was, was de slag gewon-
nen. Ik wees hem naar een krantenjon-
gen, die luidkeels met de middageditie 

ventte en naar een bus 73 die langs 
kwam; en voor hij op de onderste 
trede was had ik hem in de stelli-
ge overtuiging, dat, wat voor malle 
ideeën er ook mogen opkomen in 
het hoofd van een man die alleen 
met zijn boeken is opgesloten, een 
gezonde dosis van het ‘volle leven’ 
(en daar bedoelde hij de bus en de 
krantenjongen mee) genoeg is om 
hem te laten zien, dat ‘al dergelijke 
dingen’ niet waar kunnen zijn.

Hij wist, dat hij door het oog van 
een naald geslipt was en in later ja-
ren had hij het graag over dat vage 
gevoel voor de werkelijkheid, dat 
ons ten slotte beschermt tegen af-
dwalen van het pad der zuivere lo-
gica.

Hij is nu veilig en wel bij Onze 
Vader.

Begin je er iets van te begrijpen? 
Dank zij het proces, dat we eeuwen 
geleden in hen gaande hebben ge-
maakt, vinden ze het bijna onmo-
gelijk in het onbekende te geloven 
zolang ze het bekende voor ogen 
hebben. Wijs hem voortdurend op 
de banaliteit der dingen. En voor al-
les, probeer niet van de wetenschap 
(echte wetenschap bedoel ik) ge-
bruik te maken als een verweer te-
gen het Christendom. Die zal hem 
vast en zeker tot denken zetten over 
waarheden, die hij niet kan beet-
pakken en zien. Er zijn droevige ge-
vallen bekend onder moderne na-
tuuronderzoekers. Als hij met alle 
geweld aan wetenschap wil doen, 
houd hem dan bij economie en so-
ciologie; laat hem niet buiten de ban 
raken van dat onschatbare ‘volle le-
ven’. Het allerbeste is echter, dat hij 
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zich helemaal niet met wetenschap 
inlaat, maar dat je hem een groots, al-
gemeen denkbeeld bijbrengt, dat hij 
alles al weet en dat alles, wat hij opge-
stoken heeft in een toevallig gesprek 
of in zijn lectuur, het resultaat is van 
modern onderzoek. Denk er om, dat 
het je taak is hem in de war te bren-
gen. Als ik sommige van jullie groen-
tjes hoor praten, zou men haast gaan 
denken, dat het onze taak was om te 
doceren!

II
Ik verneem tot mijn groot onge-

noegen, dat je patiënt christen is ge-
worden. Je hoeft geen hoop te koes-
teren, dat je aan de gebruikelijke straf 
zult ontkomen; en trouwens zou je 
dat in je betere ogenblikken ook nau-
welijks wensen, nietwaar? Onder-
tussen moeten we er van zien te ma-
ken wat er van te maken is. Reden tot 
wanhoop is er niet; honderden van 
die volwassen bekeerden zijn op de 
goede weg terug gebracht na een kort 
verblijf in het kamp van de Vijand en 
zijn nu bij ons. Alle hebbelijkheden 
van de patiënt, geestelijke en lichame-
lijke, hebben we nog aan onze kant. 
Een van onze grote bondgenoten is 
op het ogenblik de Kerk zelf. Begrijp 
me goed. Ik bedoel niet de Kerk, zo-
als wij haar zien, wijd verbreid door 
tijd en ruimte heen en geworteld in 
de eeuwigheid, schrikkelijk als een le-
ger met banieren. Ik geef toe, dat dit 
een tafereel is, dat onze stoutste ver-
leiders onrustig maakt. Maar gelukkig 
zien die menselijke wezens daar niets 
van. Al wat jouw patiënt ziet is het 
halfvoltooide quasigotische bouw-
werk op het nieuwe bouwterrein. Als 
hij er binnengaat ziet hij de plaatselij-
ke kruidenier met een nogal gezalfde 
trek op zijn gezicht, die zich het vuur 
uit zijn sloffen loopt om hem een 
glimmend boekje te overhandigen, 
waarin een liturgie staat, die ze geen 
van beiden begrijpen, en een voddig 
boekje gevuld met corrupte teksten 
van een stuk of wat godsdienstige ge-
dichten —de meeste slecht — in heel 
kleine druk. Als hij in zijn bank komt 
en om zich heen kijkt, ziet hij net dat 
stelletje van zijn buren, dat hij tot nu 
toe vermeden heeft. Die buren moet 
je uitbuiten. Laat zijn gedachten heen 
en weer gaan tussen een uitdrukking 

als ‘het lichaam van Christus’ en die 
gezichten in de bank naast hem. Het 
komt er natuurlijk heel weinig op aan, 
wat voor mensen er in die bank naast 
hem zitten. Voor mijn part is een van 
hen een groot strijder aan de kant van 
de Vijand. Hindert niet. Jouw patiënt 
is een idioot, Onze Vader Beneden 
zij gedankt. Als een van die buren ie-
mand is die geen wijs kan houden of 
krakende schoenen aan heeft of een 
onderkin heeft of raar gekleed is, zal 
de patiënt heel makkelijk geloven, dat 
hun godsdienst daarom op de een of 
andere manier belachelijk moet zijn. 
In zijn tegenwoordige staat, weet je, 
heeft hij een bepaalde voorstelling 
van ‘christenen’ voor ogen, en nu 
meent hij dat die geestelijk is, maar in 
werkelijkheid is die sterk visueel. Zijn 
geest is vol toga’s en sandalen en wa-
penrustingen en onbeklede benen en 
het feit alleen al, dat de andere men-
sen in de kerk moderne kleren dra-
gen is een reële — ofschoon natuur-
lijk onbewuste — moeilijkheid voor 
hem. Laat dat nooit tot zijn bewust-
zijn doordringen; laat hij zich nooit 
afvragen, hoe hij zich voorgesteld had 
dat ze er uit zouden zien. Houd al-
les wazig in zijn geest en dan zul je 
een hele eeuwigheid hebben om je te 
vermaken met in hem die bijzondere 
helderheid te wekken, die de hel ver-
schaft.

Leg je dus met alle macht toe op 
de teleurstelling of de anticlimax, die 
vast en zeker over de patiënt komt tij-
dens zijn eerste paar weken kerkgaan. 
De Vijand laat die teleurstelling toe 
op de drempel van ieder menselijk 
pogen. Dat overkomt ook de jongen, 
die in de kinderkamer weg was van de 
Verhalen uit de Odyssee, wanneer hij 
in ernst Grieks gaat leren. Het over-
komt geliefden, wanneer ze getrouwd 
zijn en voor de concrete taak komen 
te staan om samen door het leven te 
leren gaan. Op elk levensterrein geeft 
het de overgang aan van dromerig ver-
langen naar moeizaam actief hande-
len. De Vijand neemt dit risico, omdat 
Hij de zonderlinge liefhebberij heeft, 
al dat weerzinwekkende kleine men-
selijke ongedierte te maken tot wat Hij 
noemt Zijn ‘vrije’ mensen, die Hem 
liefhebben en dienen — ‘zonen’ is het 
woord, dat Hij voor hen gebruikt, met 
Zijn diep gewortelde neiging om de 

hele geestelijke wereld omlaag te ha-
len door onnatuurlijke banden met 
de tweebenige dieren. Om dat Hij wil 
dat ze vrij zullen zijn, weigert Hij dus 
hen alleen maar uit kracht van hun 
neigingen en gewoonten te brengen 
naar het doel, dat hij hun voor ogen 
stelt; Hij laat het aan hen over om ‘het 
zelf klaar te spelen’. En daar ligt onze 
kans. Maar ook, denk er om, ons ge-
vaar. Als ze eenmaal goed heen zijn 
gekomen door die eerste tijd van dor-
heid, worden ze minder afhankelijk 
van hun gevoelens en dus veel moei-
lijker te verleiden.

Tot nu toe ben ik bij mijn schrij-
ven uitgegaan van de veronderstel-
ling, dat de mensen in de bank naast 
de zijne geen redelijke aanleiding ge-
ven tot teleurstelling. Als dat wel zo 
is — als de patiënt weet dat de vrouw 
met die malle hoed aan het bridgen 
verslaafd is, of de man met die kraken-
de schoenen een vrek en een uitzuiger 
is — dan wordt je taak natuurlijk des 
te gemakkelijker. Het enige wat je dan 
hebt te doen is te zorgen, dat hij zich-
zelf niet afvraagt: `Als ik mezelf, zoals 
ik ben, in zeker opzicht kan beschou-
wen als een Christen, waarom zouden 
dan de verschillende gebreken van die 
mensen in de bank naast me bewij-
zen, dat hun godsdienst alleen maar 
gehuichel is en sleur?’

Je zult je misschien afvragen of het 
mogelijk is te verhinderen, dat zo’n 
voor de hand liggende gedachte op-
komt zelfs in een menselijk brein. Ja, 
Galsem, dat is mogelijk ! Spring han-
dig met hem om en het zal eenvou-
dig niet in zijn hoofd opkomen. Hij 
heeft nog lang niet lang genoeg met 
de Vijand verkeerd om al enige notie 
te hebben van echte nederigheid. Wat 
hij zegt — zelfs als hij op zijn knieën 
ligt — over zijn eigen zondigheid is 
allemaal napraterij. Diep in zijn hart 
gelooft hij nog, dat er een heel aardig 
batig saldo op zijn naam staat in het 
kasboek van de Vijand, omdat hij zich 
heeft laten bekeren, en hij meent dat 
hij een grote nederigheid aan de dag 
legt en van zijn voetstuk afkomt door 
met deze burgerlijke huis-, tuin- en 
keukenburen ter kerke te gaan. Laat 
hem in die waan zo lang als je kunt.

Je liefhebbende oom Schroefstrik.
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De kruistochten : 
christelijke ondernemingen ?

Alfred Denoyelle, Doctor in de Geschiedenis.

Plan
- enkele voorafgaande bemerkingen

- hoe zit het eigenlijk met de kruistochten ?

- de beweegredenen en de historische context

Enkele voorafgaande 
  bemerkingen
Het thema van de kruistochten is 

een “gevoelig” onderwerp omdat het 
vaak verankerd is in ideologische ver-
onderstellingen, met name positieve 
of negatieve waardeoordelen die elk-
een van zijn opvoeding, meer bepaald 
van zijn schoolse bagage, heeft “over-
geërfd”. Er bestaat dus veel kans dat 
het eenvoudig oproepen ervan door 
de titel van dit artikel de reactie kan 
uitlokken van de jager die schiet op 
alles wat beweegt. U kent waarschijn-
lijk die anecdote. Een jager gaat het 
woud in om te jagen op everzwijnen. 
Plots ziet hij iets bewegen achter een 
struik aan de voet van een boom. Hij 
gelooft dat het een everzwijn is. Zon-
der wat te wachten om er zich van te 
vergewissen, ontlaadt hij zijn geweer 
in de richting van die struik. Wanneer 
hij nadert om het stoffelijk overschot 
van het dier op te rapen, beseft hij -- te 
laat -- dat hij een jonge scout heeft ge-
dood ! Deze reactie van de impulsie-
ve jager, sommige mensen geven daar 
ook blijk van wanneer zij voordrach-
ten bijwonen -- of zelfs gewoon wan-
neer zij beweringen horen -- waarvan 
zij reeds de oriëntatie menen te kun-
nen raden. Zij wachten dus niet op de 
uitleg van de voordrachtgever of de 
gesprekvoerder om er zich van te ver-
gewissen. Zij eigenen zich zomaar het 

recht toe, vooruit te lopen op een be-
sluit dat nog niet werd uitgesproken, 
en schieten op de voordrachtgever of 
op degene waarvan zij de woorden al 
geïnterpreteerd hebben alvorens ze 
volledig aanhoord en ontleed te heb-
ben. Ze schieten misschien niet al-
len met een geweer -- alhoewel men 
het geval van fanatische of gefanati-
seerde lui zou kunnen aanhalen die 
hun evenmens gedood hebben in 
de waan daarmee God of de Kerk ge-
diend te hebben --, maar wat denken 
van morele moorden ? Men staat op 
tijdens een voordracht om verdenkin-
gen te uiten over wat de voordracht-
gever verder zal zeggen, over zijn be-
doelingen en zelfs over zijn persoon. 
Dank zij deze methode bekomt men 
dat de toehoorders, voor de resteren-
de tijd van de voordracht, de spreker 
gaan bekijken met de bril van de in-
terveniërende. Een variante van deze 
methode bestaat erin, niet te inter-
veniëren, maar een waarschuwings-
pamflet te publiceren. Hoe dan ook, 
zij die de reactie van de impulsieve 
jager hebben, zeggen nadien dat zij 
“de muziek meenden te herkennen” 
net zoals hun lompe homoloog in het 
woud een everzwijn meende gezien te 
hebben. Tenzij U wil doorgaan voor 
een impulsieve jager, wacht U toch op 
al mijn uitleg en vooral op mijn be-
sluit.

Wanneer wij tenslotte daartoe zul-
len gekomen zijn, raad ik U aan enke-
le bemerkingen van Jacques-Bénigne 
Bossuet (1627-1704), bisschop van 
Meaux, een klassieke auteur die als 
bijnaam “de arend van Meaux” mee-
kreeg omwille van de verhevenheid 
van zijn denken, voor ogen te houden. 
Deze bijzonder scherpzinnige bemer-
kingen heeft hij neergepend voor ons 
nut in zijn werk “over de kennis van 
God en van zichzelf”. --- Hiervan dan 
enkele korte uittreksels (hfdst. I, over 
de ziel, § XVI, “Wat goed oordelen in-
houdt”) : 

“De echte volmaaktheid van het 
begripsvermogen bestaat erin, goed te 
oordelen. Oordelen, dat betekent zich 
inwendig uitspreken over het ware en 
het verkeerde ; en goed oordelen, dat 
betekent er zich over uitspreken met 
reden en kennis. Twijfelen wanneer 
dat moet, maakt deel uit van goed oor-
delen. Hij die als zeker oordeelt wat 
zeker is, en verder als twijfelachtig wat 
twijfelachtig is, die oordeelt goed. (...) 
Iets zijn aandacht laten genieten, dat 
betekent het van alle kanten beschou-
wen ; en hij die het slechts bekijkt aan 
de kant die hem aanstaat, hoe lange 
tijd hij het ook in ogenschouw moge 
nemen, die is niet echt aandachtig. 
Aan iets gehecht zijn is wat anders 
dan aandachtig zijn voor iets. Eraan 

Deel 1
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gehecht zijn, dat betekent het kost wat 
kost zijn eigen gedachten en verlan-
gens toeschrijven, hetgeen meebrengt 
dat men het enkel aan de aangename 
kant beschouwt ; maar er aandacht 
voor hebben, dat betekent het willen 
in ogenschouw nemen om er goed 
over te oordelen, en daarom ook het 
‘voor’ en ‘tegen’ willen kennen. (...) 
De oorzaak van slecht oordelen is het 
‘over het hoofd zien’, dat men ook 
‘overhaast tewerkgaan’ noemt. Over-
haast oordelen, dat is geloven of oor-
delen alvorens kennis op te doen. Dat 
gebeurt wegens hoogmoed, ongeduld 
of vooringenomenheid, ook wel be-
slommering genoemd.

Wegens hoogmoed omdat de 
hoogmoed er ons toe beweegt, te ver-
onderstellen dat wij gemakkelijk de 
moeilijkste zaken kennen, en haast 
zonder onderzoek : op die wijze oor-
delen wij te vlug, en hechten wij ons 
aan onze visie, zonder daarop terug 
te willen komen, uit vrees ertoe ge-
noopt te worden, te erkennen dat wij 
ons vergist hebben. Wegens ongeduld 
wanneer wij, uit vermoeidheid bij het 
beschouwen, oordelen alvorens alles 
gezien te hebben. Wegens vooringe-
nomenheid, op twee manieren : ofwel 
van buitenuit, ofwel van binnenuit. 
Van buitenuit, wanneer wij te gemak-
kelijk geloven op grond van het ver-
slag van een ander, zonder daarbij te 
overwegen dat hij ons kan misleiden, 
of zelf misleid werd. Van binnenuit, 
wanneer wij er zonder reden toe be-
wogen worden, een welbepaalde zaak 
eerder dan een andere te geloven.

De grootste ongeregeldheid van de 
geest is dingen geloven omdat men 
wil dat zij wezen, en niet omdat men 
ingezien heeft dat zij inderdaad be-
staan. Dat is de fout die onze driften 
ons doen begaan. Wij zijn ertoe ge-
neigd te geloven wat wij wensen en 
wat wij hopen, of het nu waar zij, of 
niet. (...) En aangezien wij altijd de 
reden willen schikken naar onze ver-
langens, noemen wij ‘reden’ wat over-
eenstemt met onze natuurlijke inge-
steldheid, met name een verborgen 
drift die des te minder opvalt, dat zij 
als het ware de grond van onze natuur 
is. (...) Wij beseffen ook goed, door 
hetgeen gezegd werd, dat luiheid, die 

de moeite van het beschouwen vreest, 
de grootste hindernis voor goed oor-
delen vormt. Men kan zo veel moei-
lijkheden die ons beletten, goed te 
oordelen of de waarheid te erkennen, 
niet overwinnen, tenzij door een he-
vige liefde voor de waarheid en een 
groot verlangen ze te aanhoren. Daar-
uit volgt dat slecht oordelen zeer vaak 
uit een gebrek aan wil voortkomt.

Het begripsvermogen is van natu-
re uit gericht op begrijpen ; en telkens 
het begrijpt, oordeelt het goed. Want 
indien het slecht oordeelt, dan komt 
dit enkel door onvoldoende begrip. 
Onvoldoende begrip hebben, dat be-
tekent niet alles begrijpen ; en niet al-
les begrijpen van iets waarover dient 
geoordeeld te worden, dat is het eigen-
lijk niet echt begrijpen, aangezien het 
oordeel zich vormt over een geheel. 
(...) Geen enkel mens wil zich vergis-
sen ; en geen enkel mens zou zich ver-
gissen, indien hij niet gehecht was aan 
dingen die met zich meebrengen dat 
hij zich vergist, omdat zijn hem be-
letten dat hij aandacht heeft voor de 
waarheid en deze ernstig nastreeft. 
Dientengevolge begrijpt hij die zich 
vergist zijn onderzoeksobject niet, en 
vervolgens begrijpt hij zichzelf niet, 
omdat hij noch zijn onderzoeksob-
ject, noch zichzelf met de overhaast, 
de hoogmoed, het ongeduld, de lui-
heid, de driften en de vooringeno-
menheid die er de oorzaak van is, be-
grijpt.”

Wat dichter bij ons kwam paus 
Leo XIII op de voorgrond met deze 
ethische beginselen toen hij schreef, 
in verband met de studie van Kerkge-
schiedenis (8 september 1889) :

« Een historicus heeft de plicht 
geen enkele beproeving te verdoeze-
len waaronder de Kerk te lijden kreeg

wegens de fouten van haar kin-
deren en soms zelfs wegens deze van 
haar prelaten. »

Anders gezegd : men moet de 
waarheid, niets anders dan de waar-
heid, de volledige waarheid betrach-
ten. De apologetica staat ten dienste 
van de geloofsleer, niet van de per-
sonen die ze belijden, met name wij 
allen die over de betreurenswaardi-
ge neiging beschikken er ons in geest 
en in daden van af te scheiden. Ook 

al staat dit sommige lui met ondoor-
dachte ijver niet aan, toch is het zo 
dat de apologetica geen onderne-
ming voor het vrijpleiten of witwas-
sen der begane zonden mag worden, 
zelfs en vooral niet deze van de kerke-
lijke hoogwaardigheidbekleders. Het 
is trouwens vergeefse moeite de on-
loochenbaar vaststaande geschiede-
nis als spiegel van het verleden te wil-
len stukslaan.

 Mijn bemerkingen heb ik met 
deze citaten ingeleid omdat U waar-
schijnlijk allen één of andere cultuur-
schok te wachten staat, naargelang uw 
inbeeldingswereld, van uw schools 
verleden overgeërfd, U de kruistoch-
ten in moreel opzicht als een positief 
en enthousiasmerend, of integendeel 
als een negatief en ontgoochelend 
epos doet beschouwen. Eigenlijk is de 
waarheid alleen van belang. Deze van 
de vaststaande feiten. Zij is niet nood-
zakelijk onbevlekt, noch fataal be-
smeurd. Zij is eenvoudig enkel maar 
wat zij is : de waarheid.

 
Hoe zit het eigenlijk 
 met de kruistochten ?
Elke menselijke onderneming kan 

worden bekeken vanuit de invalshoek 
van de bedoelingen die er klaarblij-
kelijk aan de grondslag van liggen, 
ofwel vanuit de invalshoek van het 
officieel nagestreefde doel (niet nood-
zakelijk identisch) of nog vanuit de 
invalshoek van de ingezette midde-
len (die gebeurlijk afwijkend kunnen 
zijn ten opzichte van het doel en al-
dus de aard van de onderneming kun-
nen wijzigen).

Om een geldig antwoord te ver-
schaffen op de vraagtitel van dit arti-
kel, zal het dus passen aandachtig na 
te gaan wat de kruistochten feitelijk 
waren vanuit dit drievoudig gezichts-
punt, dat bezwaarlijk telkens kan wor-
den herleid tot één enkel voor die his-
torische ondernemingen.
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Mijn bronnen zijn niet de geschie-
denisboeken, noch de schoolhand-
boeken, noch de best-sellers waarvan 
men sensatiefilmen heeft gemaakt. 
Mijn bronnen zijn de toenmalige do-
cumenten in hun eigentijdse context 
ingeschat, bronnen die door de histo-
rici worden beschouwd als “primaire 
bronnen”, waaronder sommige arche-
ologische overblijfselen, de archie-
ven van de politieke gezagdragers van 
toen, de annalen, de kronieken -- oos-
terse zowel als westerse --, de pause-
lijke bullen, alsook de beschrijvingen 
en de aansporingen in de akten van de 
concilies uit de middeleeuwen. Gedu-
rende een tiental jaren heb ik er mij in 
verdiept en terloops bij gelegenheid 
sommige meegekregen overtuigingen 
in mijn eigen geest rechtgezet. Nu ben 
ik er mij goed bewust van dat, wat de 
kruistochten en een hele reeks ande-
re onderwerpen betreft, de “politiek 
correcte” geschiedenis die doorgaans 
in schoolhandboeken en syllabi voor 
studenten wordt voorgesteld, hoege-
naamd niet correct is. Het is niet al-
leen slaafse herhaling : het is oudbak-
ken brood gesopt in een ideologische 
soep.

Indien men zich wil losrukken uit 
deze obscurantistische halsbeugel, en 
zijn geest wil verankeren in de wer-
kelijkheid uit het verleden, dan moet 
men ook de wil hebben om heel wat 
gebeurtenissen aan het volledige dag-
licht te brengen. Daartoe komt men 
uiteraard niet door inlichtingen uit in 
aanmerking komende bronnen terzij-
de te laten.

We zullen beginnen met enkele 
gangbare vooroordelen aan de kaak 
te stellen.

In tegenstelling tot wat men zowat 
overal lezen kan, waren de kruistoch-
ten geen razende expedities van een 
agressief vasteland door het christen-
dom geïnspireerd. Integendeel : gedu-
rende vele eeuwen had Europa het te 
verduren gekregen door invallen en 
verschillende barbaarse indringers, 
in de pejoratieve betekenis van het 
woord : zonder enig ontzag vernielen-
de. Men vermoordde, men plunderde, 
men stak in brand, men verkrachtte. 
Wanneer er niet voldoende vrouwen 

beschikbaar waren om de ongebrei-
delde driften op zoek naar grove sen-
saties te bevredigen, greep men naar 
jonge knapen en zelfs naar huisdieren 
of vee. Wie was daar verantwoordelijk 
voor ? Na de invasies van germaanse 
horden, waaronder de Vandalen een 
faam hebben opgebouwd die de eeu-
wen trotseerde, kwamen deze van de 
Hunnen, de Vikings en de Saracenen. 
Dat waren geen brave jongens, maar 
bloeddorstige en brutale ontspoor-
den, zonder enige voorkomendheid 
met de evenmens, noch respect voor 
geestelijke of materiële goederen. Al 
wat zich op hun weg bevond, was on-
derworpen aan hun egocentrisch en 
krimineel goeddunken.

De Europese bevolking had er uit-
eindelijk genoeg van. Er was een con-
sensus ontstaan over de rechtmatige 
zelfverdediging : deze zou niet en-
kel vertaald worden in het opgehe-
ven schild, maar ook in het preven-
tief optreden tegen nieuwe agressies. 
Er werden dus gemeenschappelijke 
expedities met ontradend karakter in 
de richting van het Oosten op touw 

gezet. Zij hadden tot eerste doel de 
pelgrims naar het heilig Land te be-
schermen. Vandaar ook dat geleiden 
van soldaten-monniken de karavanen 
vergezelden. Er dient geweten dat de 
Kruisorden een parallel bestaan heb-
ben gehad ten opzichte van de kruis-
tochten. Naast een defensieve functie 
hadden zij eveneens een onthaalfunc-
tie en een geestelijke almoezeniers-
functie waarvan alle bewoners van 
Palestina zonder enige uitzondering 
konden genieten.

Met de bedoeling de Christenen 
van elke onderdrukking in het door 
de ruiters van Allah bezette Jeruzalem 
te ontzetten, zijn de kruisvaarders af-
komstig uit verschillende naties en 
opgesplitst in kleine bevrijdingslegers 
er uiteindelijk in geslaagd een groot 
gedeelte van de Levant te veroveren. 
Terwijl zij aldaar oorlog voerden, wa-
ren de Muzelmannen er natuurlijk 
toe genoopt, te verzaken aan hun ge-
regelde strooptochten in Europa. Al-
dus zijn de kruistochten tegelijkertijd 
bevrijdende en preventieve expedi-
ties geweest. Daardoor heeft ons vas-

Kruisorden (soldaten-monniken)
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teland voldoende vrede van buitenuit 
gekend om een buitengewone culture-
le ontwikkeling van binnenuit moge-
lijk te maken.

Zoals in elke menselijke onderne-
ming zijn er weliswaar schaduwzijden 
te betreuren. Er waren trouweloze rid-
ders, avontuurlijke en vechtlustige ba-
ronnen, goud en zilver beogende cle-
rici. Er waren zelfs enkele afwijkende 
of mislukte kruistochten, precies om-
wille van deze ondeugden. Wanneer 
raadgevers voor “historische” films er 
een mengelmoes van maken om heel 
het middeleeuws verleden te vergui-
zen en de kruistochten als dusdanig 
te diaboliseren, delen zij klaarblijke-
lijk de visie van de modernisten : zij 
geven aan gedachten, aan fantasieën 
en aan romantische stripverhalen de 
bovenhand op vaststaande feiten. Zo 
bijvoorbeel de film “Kingdom of hea-
ven”.

Wat er eigenlijk van geweest is : la-
ten wij dat precies onderzoeken.

De motivaties en 
 de historische context
Eerst en vooral, wat betreft de mo-

tivaties of uitgesproken bedoelingen, 
die wortels hebben in de pijnlijke en 
eeuwenlange toestand aan de kruis-
tochten voorafgaand, dient er opge-
merkt dat zij hun ontstaan te danken 
hebben aan een samenloop van om-
standigheden. Sinds de neergang van 
het Westromeinse rijk tot omstreeks 
het jaar 1000 van onze tijdrekening 
hebben de Europese landen van alle 
kanten onophoudelijke invallen ge-
kend. Alhoewel zij teruggedreven wer-
den, of de indringers door landverle-
ning of bekering tot het christendom 
geïntegreerd werden, zoals het geval 
was met de Noormannen, is de con-
stante bedreiging van de veroverende 
Islam nodig geweest om uiteindelijk 
bijna iedereen in onze streken te mo-
biliseren.

Het Oostromeinse rijk was er wel-
iswaar in geslaagd om de vooruit-
gang van de Muzelmannen tegen te 
houden tot 1453, maar ten koste van 
steeds meer landverlies in de loop der 
eeuwen. Sinds de Hegira (622) had 
de Islam enkel maar veld gewonnen : 

na Arabië en heel het Midden-Oosten 
was het Egypte en heel Noord-Afrika, 
nadien het Iberisch schiereiland en 
tenslotte het zuiden van het huidige 
Frankrijk, tot Karel Martel ze een ne-
derlaag bezorgde te Poitiers (732) en 
Karel de Grote ze definitief in Spanje 
terugdreef om ze aldaar te bedwingen 
door versterkte plaatsen in Catalonië 
(785). De zogenaamde “reconquista” 
of christelijke herovering was begon-
nen. Zij zal lang duren, aangezien To-
ledo pas heroverd zal worden in 1085 
door Alphonsus VI. Het emiraat van 
Cordova zal pas in christelijke han-
den vallen in 1236. Men zal nog moe-
ten wachten tot het jaar 1492 alvorens 
het laatste bastion van het moslimrijk 
rond Granada zal ingenomen wor-
den.

Ondertussen hadden de Saracenen 
zich meester gemaakt van het zuiden 
van Italië, van Sicilië, van Sardegna en 
van Corsica. Op de Azurenkust van 
het huidige Frankrijk hadden zij zelfs 
uitvalposten zoals te La Garde-Frei-
net nabij St. Tropez. Zij hadden een 
controle over de hele streek tot aan de 
bergpassen van de Alpen. Nog steeds 
heet het daar “le massif des Maures”. 
Aangezien er nog geen noemenswaar-

dig tegenoffensief was, stond iedereen 
bloot aan hun roverij : in 972 werd 
Majolus, Pater abt van Cluny, tegen 
losgeld gegijzeld. De huidige Franse 
en Italiaanse kusten, respectievelijk 
“Côte d’Azur” en “Riviera” genaamd, 
zullen nog lange tijd door deze on-
gewenste bezoekers worden geplun-
derd. Het is pas in 1016, wanneer de 
Italiaanse steden Pisa en Genua (Ge-
nova) hun krachten zullen bundelen 
om de Muzelmannen uit te drijven, 
dat de geschiedenis eindelijk een an-
der wending zal nemen. Tussen 1022 
en 1070 werden Corsica en Sardegna 
opnieuw christelijke eilanden. Weldra 
zullen afstammelingen van bekeerde 
Noormannen naar Sicilië trekken om 
het te veroveren, eerst voor de Byzan-
tijnen en nadien voor eigen rekening. 
Zodoende zal één onder hen, Robert 
Guiscard, achtereenvolgens meester 
van Apulië, Calabrië en Sicilië wor-
den. Naar het noorden oprukkend, 
zal hij in botsing komen met de pau-
selijke troepen die het Patrimonium 
Petri verdedigden en hun zelfs een ne-
derlaag bezorgen te Civitella (1053). 
Tijdens deze veldslag werd paus Leo 
IX gevangen gezet, maar het kwam tot 
een overeenkomst door de investituur 
van de veroverde gebieden. Vermits 
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de H.Stoel zich naar het zuiden toe 
wenste te beschermen tegen Byzanti-
um dat zich net van Rome had afge-
scheiden (1054), achtte paus Nicolaus 
II het verder opportuun op het conci-
lie van Melfi een formeel verbond te 
sluiten met de Normannen door een 
feodale band (1059). De herovering 
van Sicilië was bijna voltooid met de 
inname van Palermo (1072).

In Noord-Afrika, waar de bevol-
king misschien meer dan elders mas-
sief was geïslamiseerd, had de relatie-
ve verdraagzaamheid ten opzichte van 
de onwillige of pelgrimerende Chris-
tenen hoogten en laagten gekend. De 
toestand in Palestina was gelijkaardig. 
De Arabieren hadden Jeruzalem van 
de Byzantijnen afgenomen in 638, 
maar zij hadden veel belangstelling in 
handel met de christelijke bedevaar-
ders om specerijen en allerhande door 
grote en kleine handelaars vervaardig-
de producten aan de man te brengen. 
Men kan dus bezwaarlijk spreken over 
een vervolging. Twee samenlopende 
feiten zullen echter de houding van 
de Muzelmannen wijzigen. De Fati-
mieden, afkomstig uit Noord-Afrika, 
hadden de dynastie van de Ikchidie-
den in Egypte vervangen en Kaïro ge-
sticht (968). Tijdens het bewind van 
Al Hakim, een kalief die geen soeniet, 
maar wel een chiiet was, zullen de 
Christenen stelselmatig worden ver-
volgd van 996 tot 1021. Deze geduch-
te Muzelman zal zelfs in 1009 de Hei-
lige Oorden in Jeruzalem vernielen. 
Inmiddels had in het Oosten even-
eens een verandering plaatsgevon-
den : de dynastie van de Abbasieden 
(hoofdstad Bagdad) die sinds 750 de 
dynastie van de Omeyyaden (hoofd-
stad Damascus) had vervangen, was 
geleidelijk aan banden gelegd door de 
Turken, die men vanaf het begin van 
de XIde eeuw zowat overal aantreft als 
goeverneurs of feitelijke machtheb-
bers. Vanaf 1055 blijken de abbasiede 
kaliefen van Bagdad zelfs afhankelijk 
van de Turkse sultans die zich eman-
ciperen in sultanaten met een weluit-
gesproken uitbreidingsdrang. 

Weldra zullen de Christenen zich 
bij de bloedige botsing tussen twee 
islamitische fanatismen, het ene uit 
Noord-Afrika en het andere uit Klein-

Azië, als voorkeurdoelwitten bevin-
den. In het jaar 1070 rukken de Tur-
ken op naar Egypte, plunderen Kaïro 
en steken de bibliotheek in brand. 
Er volgt een bloedbad tussen Muzel-
mannen onderling. In 1071 ontne-
men zij Jeruzalem aan de Fatimieden 
van Egypte en verpletteren de Byzan-
tijnen te Mankizert. Zij vernielen het 
koninkrijk Armenië en veroorzaken 
een massieve vlucht van de overleven-
de Armeniërs naar het Taurusgebergte, 
waar een “klein Armenië” wordt ge-
sticht in de valleien die naar Cilicië sa-
menlopen. De Turken knotten het ter-
ritorium van de Byzantijnen af, om 
er uiteindelijk slechts een brede kust-
band langsheen de oevers van Klein-
Azië van over te laten. In 1074 nemen 
zij Nicea in, en bedreigen zij Nicome-
dia nabij de kust rechtover Constanti-
nopel. In 1076, nemen zij Damascus 
in, en in 1077 hernemen zij Jeruzalem 
in, waar de Fatimieden van Egypte te-
ruggekomen waren. Er volgt opnieuw 
een bloedbad tussen Muzelmannen 
onderling. Tenslotte maken de Tur-
ken zich in het jaar 1085 meester van 
Antiochië, en in 1088 van Edessa. Zo-
doende waren de Turken er in weini-
ge tijd in geslaagd, meester te worden 
over Palestina, Syrië, Mesopotamië en 
een groot gedeelte van het Byzantijnse 
grondgebied. Het was hen gelukt, de 
kalief van Bagdad te neutraliseren en 
het Oostromeinse rijk ernstig te doen 
inkrimpen.

In deze afschuwelijke levensom-
standigheden zagen de Christenen 
zich bedreigd van alle kanten. De be-
devaarten waren bijna onmogelijk ge-
worden, tenzij men zich wenste bloot 
te stellen aan gevangenneming, aan 
mishandelingen en, zo niet aan de 
dood bij weigering van bekering tot 
de Islam, dan toch aan de betaling 
van losgeld om bevrijd te worden en 
het land te mogen verlaten. Zodus is 
mensen uitdrijven en ze naar huis te-
rugsturen na ze mishandeld te hebben 
geen handelwijze van christelijke oor-
sprong : historisch gezien was dat een 
initiatief van de Muzelmannen. Men 
kan dan ook de bevrijdingsdrang uit 
het islamitische juk raden. Bovendien 
-- en in tegenstelling tot de legende die 
de schoolhandboeken alsmaar ten on-
rechte blijven onderhouden -- was het 

epos van de kruistochten geen mili-
taire onderneming door een opvol-
ger van Petrus bedacht. Het was in-
derdaad de Byzantijnse keizer Alexius 
I Comnenus die, ondanks het recen-
te schisma, in 1085 een gloedvol be-
roep op de paus had gedaan om hem 
te smeken, alle Christenen uit het 
Westen uit te nodigen, alle mogelijke 
hulp te sturen aan het Oostromeinse 
rijk tegen de oprukkende Turken en 
om de Heilige Oorden te bevrijden. 
Deze oproep kwam gelegen : paus Ur-
banus II, gewezen Pater abt van Clu-
ny in conflict met keizer Hendrik IV, 
was uit Rome verdreven, en vervan-
gen door de tegenpaus “Clemens III”. 
Door vervolgens op de synode van 
Clermont (1095) heel te Christenheid 
uit te nodigen, een bevrijdingskruis-
tocht te organiseren, kon hij tegelij-
kertijd hopen, eensgezindheid rond 
zijn persoon te bekomen. In feite is 
dat ook wel degelijk gebeurd.

Bovendien kon Urbanus II er de 
gelegenheid in vinden, terug aan te 
knopen met Constantinopel en het 
schisma te beëindigen. De buiten-
gewone bijval van de kruistochtsge-
dachte bij mensen van elke stand kan 
weliswaar worden uitgelegd door het 
verlangen eens voor altijd af te reke-
nen met de constante islamitische be-
dreiging, maar ook door de religieuze 
vurigheid, vrucht van de hervorming 
onder impuls van de abdij van Cluny 
sinds meer dan een eeuw en nadien 
van de veelbelovende gregoriaanse 
hervorming, in de eerste plaats gericht 
op de heiliging van de clerus en dank 
zij deze, van het volk. Er was sinds het 
jaar 1000 ook minder hongersnood 
en kindersterfte dan vroeger geweest, 
o.m. door betere landbouwmetho-
den. Daaruit was een aanzienlijke be-
volkingsaangroei voortgevloeid. Rid-
ders en baronnen die bedreven waren 
in tornooigevechten keken begerig uit 
naar echte tegenstanders en avontu-
ren in verafgelegen streken. Dit wat 
de beweegredenen betreft. De ene 
was trouwens niet onverenigbaar met 
de andere. Het officieel motief van 
de kruistocht was de bevrijding van 
de Heilige Oorden en de Christenen 
uit het Oosten van de onderdrukking 
door de Muzelmannen.

(wordt vervolgd)
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Bij de oprichting van de Priester-
broederschap Sint-Pius X heeft Mon-
seigneur Lefebvre niet alleen aan een 
gemeenschap voor priesters gedacht. 
In deze gemeenschap zijn namelijk 
ook de broeders, de oblaten of le-
den van de Derde Orde inbegrepen. 
In onze statuten staat dit zo vermeld: 
“De leden van de Priesterbroeder-
schap, die geen priester zijn, en de le-
den van de aangesloten zustergemeen-
schap dragen zorg voor de liturgische 
plaatsen en voorwerpen. Zij zullen tot 
opluistering van de liturgie bijdragen 
door muziek, zang en alles wat op een 
goede manier kan helpen om de zie-
len tot de hemelse werkelijkheden te 
verheffen, de Heilige Drievuldigheid, 
de gemeenschap van de Engelen en de 
Heiligen.” Dit is, wat betreft de litur-
gie, de opgave van de broeders. De li-
turgie omvat het geheel van ceremoni-
en, die aan Christus in het tabernakel 
aanwezig, gebracht worden. Het is een 
grote eer om van zo dichtbij Jezus te 
mogen dienen, die van alle eeuwig-
heid het doel en het hoofd van de ge-
hele schepping is. 

De Engelen zijn onze grote voor-
beelden en helpers. Daarom heeft 
Mgr Lefebvre als plechtige dag voor 
de broeders de 29ste september vastge-
steld, het feest van de heilige Aartsen-

gel Michaël. Op deze dag worden de 
geloften van gehoorzaamheid, armoe-
de en kuisheid afgelegd of hernieuwd. 
Door deze geloften maken wij ons vrij 
van de hinderlijke bindingen aan de 
wereld om zo beter Jezus te kunnen 
dienen. 

Wie broeder wil worden, krijgt 
in het seminarie eerst een ‘postulaa-
tjaar’ (postulare = vragen, smeken), 
omdat hij vraagt om opname, wordt 
dit jaar daar naar genoemd. Geduren-
de dit jaar volgt hij de meeste lessen, 
die ook de seminaristen van het eerste 
jaar volgen. Het eindigt met de inkle-
ding, het afleggen van een toewijding 
één dag voor het feest van Sint- Mi-
chaël en het ontvangen van een kruis. 
Hiermee gaat hij het noviciaatjaar be-
ginnen. 

Het tweede jaar heet dus het novi-
ciaatjaar. In dit jaar mogen de novicen 
niet buiten het moederhuis overnach-
ten. Het is een jaar om zijn roeping 
te verdiepen door het gebed, ingeto-
genheid, studie en ook het werkza-
me leven in navolging van het leven 
van de heilige Familie. Aan het einde 
van het noviciaat legt de broeder zijn 
eerste professie af; hij belooft de ge-
hoorzaamheid, armoede en kuisheid 
te houden volgens onze statuten en 
de normen van het kerkelijk recht. Zo 
verenigt hij zich met Christus, die zich 
op het altaar bij iedere Mis aan God 
de Vader aanbiedt. De Mis vormt het 
centrum van onze spiritualiteit, het is 
het belangrijkste moment van de dag. 

Ons dagprogramma in de priorij-
en is ongeveer hetzelfde als dat, wat 
we in het seminarie hebben meege-
kregen. Om zes uur staan we op, om 
half zeven reciteren de broeders sa-
men met de seminaristen en priesters 
de priemen, dit is een gedeelte van het 
brevier dat aan het begin van de dag 
gezongen wordt, dan volgt een medi-
tatie en daarna de Mis. Na de dank-
zegging is het ontbijt en dan volgen 
er werkzaamheden naargelang de om-

standigheden. ’s Middags reciteren we 
vóór het middageten gezamenlijk de 
sexten, vóór het avondeten bidden we 
het rozenhoedje en vóór het slapen 
gaan worden de completen gezongen. 
Gedurende de dag lezen de broeders 
een kwartier in de Heilige Schrift en 
een half uur lezen zij uit geschriften 
van een heilige of over een heilige. 
De getrouwe naleving helpt ons om 
ons geestelijk leven op God gericht te 
houden.

Het hoogste doel van de broe-
der is de eer van God, het eigen zie-
lenheil en het heil van andere zielen. 
In materieel opzicht betekent dit het 
ondersteunen van de priesters in de 
noodzakelijke materiële werkzaam-
heden zoals het werk in de tuin, de 
keuken, onderhoud van gebouwen, 
sacristie, bibliotheek, helpen in een 
school of in de missies. In het semina-
rie in Zaitzkofen, het moederhuis van 
de Germaanse taalgebieden, doen de 
broeders afwisselend dienst in de sa-
cristie, de keuken, de tuin of de werk-
plaats. In deze werkplaats worden 
kerkbanken, kasten en allerlei meu-
bels gemaakt. In het seminarie zijn 
de kasten in de sacristieën en de alta-
ren of kerkbanken in de kleine kapel-
len veelal in deze werkplaats gemaakt. 
Eén van de broeders is imker en heeft 
een groot bijenhuis gemaakt, van de 
opbrengst (de honing) smullen wij 
op de zon- en feestdagen. 

Drie jaar vóór mij, in 2001, heeft 
broeder Theodorus Koppers in Am-
sterdam geboren, zijn eerste professie 

De Broeders in de Broederschap
Broeder René Maria.
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afgelegd. Hij is op het ogenblik in Jaid-
hof, het retraitehuis en de districtze-
tel van Oostenrijk werkzaam. Jaidhof 
is een kasteelachtig huis met een park 
erachter. Een gedeelte ervan moet nog 
gerenoveerd worden, het ontbreekt er 
dus niet aan werk. In de winter moet 
hij vaak naar de kachel, die op hout-
snippers brandt, kijken. Deze verstopt 
gemakkelijk en de as moet afgevoerd 
worden. Ook vinden in Jaidhof de zo-
merkampen voor Oostenrijk en Tsje-
chië plaats. 

Op het feest van Sint-Michaël van 
het jaar 2004 heb ik, broeder René 
Maria Oude Elferink, mijn eerste pro-
fessie afgelegd. Daarna ben ik direct in 
Nederland, in de priorij van Gerwen, 
benoemd. Daar heb ik de priesters ge-
holpen in de sacristie en kerk, de tuin, 
en bij de vele andere kleine karweitjes 
die opgeknapt moesten worden.  Ook 
bij de zomerkampen in het kader van 
de Eucharistische Kruistocht met E.H. 
de Beer en later de E.K.-Scouts met 
E.H. Jacqmin hielp ik als broeder in 
de ploeg van de leiding. Omdat E.H. 
Schmitt in Antwerpen om een ex-
tra hulp gevraagd heeft, ben ik een 
jaar geleden naar de Hemelstraat ver-
huisd. Hier is het huis groter en er valt 
nog veel op te knappen.

Uit België zijn er ook twee Fransta-
lige broeders van de Priesterbroeder-
schap afkomstig. Eén van hen, broe-
der Dominique Moreau werkt in de 
school Ecole Saint Michel in de buurt 
van Chateauroux De andere is broe-
der Regis Marie Serve, hij is in 1992 
gestorven, trouw op zijn post, en is 
begraven op het kerkhof van Flavig-
ny.

Wie ook broeder wil worden kan 
dat zeggen aan de prior van de priorij 
bij hem in de buurt of zich melden bij 
E.H. Wailliez, de overste van het dis-
trict, hij zal hem dan verder helpen.  
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naar de macht en de majesteit van 
Hem naar wie zij niet hebben willen 
luisteren toen hij in nederigheid ver-
scheen, zodat zij dan des te meer de 
strengheid van zijn macht zullen ge-
waarworden, als zij nu niet de nek van 
hun hart buigen voor zijn geduld.”

Maar waar deze woorden gezegd 
zijn voor de beproefden, worden de 
volgende gericht tot de uitverkorenen 
om hen te troosten: “Wanneer dit al-
les een aanvang gaat nemen, blikt dan 

op en heft uw hoofden omhoog, want 
uw verlossing is nabij.” Het is alsof de 
Waarheid zijn uitverkorenen duide-
lijk waarschuwt door te zeggen: “Op 
het ogenblik waarop de ongelukken 
van de wereld zich vermenigvuldigen 
en waarop de trilling van de hemel-
se krachten de verschrikking van het 
oordeel aankondigen, heft dan het 
hoofd op, dat wil zeggen verheugt u 
in uw harten; immers, terwijl de we-
reld, waarvan u geen vrienden bent 
geweest, ten einde loopt komt de 
verlossing die u hebt gewenst nader-
bij.” In de H. Schrift wordt het woord 
“hoofd” dikwijls in de plaats gezet van 
het woord “geest”, want evenals het 
hoofd de ledematen beheerst, worden 
de gedachten bestuurd door de geest. 
Het hoofd opheffen, dat is dus zijn 
geest verheffen naar de vreugden van 
het hemelse vaderland. Zo worden zij, 
die God liefhebben uitgenodigd zich 
te verheugen in een grote blijdschap 
om het einde van de wereld, omdat 
zij weldra Hem gaan ontmoeten, die 
zij liefhebben, terwijl dat wat zij niet 
bemind hebben voorbijgaat. Laat de 
gelovige die God wenst te zien, ervoor 
zorgen niet te wenen over de ram-
pen die de wereld treffen, omdat hij 
weet dat deze rampen zelf haar einde 
meebrengen. Er staat immers geschre-
ven: “Hij die de vriend van deze we-
reld wil zijn, maakt zich tot de vijand 
van God” (Jac. 4,4). Wie zich niet ver-

Deze eerste homilie ligt in 
de lijn van de dramati-
sche context van het jaar 

590. Op 3 september heeft Gregorius 
besloten het roer ter hand te nemen 
temidden van het woeden der golven: 
“Wenend herinner ik me de kalme oe-
ver van mijn rust, die ik verloren heb”, 
schrijft hij dan aan de H. Leander. Hij 
stelt zich niet tevreden met wenen 
over zijn verloren contemplatieve le-
ven, maar, zoals hij reeds begonnen is 

te doen sinds de dood van zijn voor-
ganger Pelagius, houdt hij zich bezig 
met het dagelijks brood van de bevol-
king, zet zich  zonder op geld te let-
ten in voor de armen en organiseert 
hulp voor de pestlijders. Hij put over-
vloedig uit de inkomsten van de Kerk 
en uit de rijkdom van zijn familie. 
Deze omstandigheden tonen ons ze-
ker zijn buitengewone competentie 
als bestuurder, maar vooral de grootte 
van zijn pastorale naastenliefde. Deze 
context stelt ons in staat te begrijpen 
dat de oproepen van de predikant om 
al zijn hoop te stellen op de Hemel 
bij hem geenszins vlucht uit te verant-
woordelijkheden betekenen en verge-
ten van de ellende van zijn broeders.

Onze Heer en Verlosser wenst ons 
bereid te vinden. Ook kondigt Hij ons 
de ongelukken aan die de ouderdom 
van de wereld moeten begeleiden, om 
ons te verwijderen van de liefde voor 
deze wereld. Hij laat ons weten wel-
ke grote rampen onmiddellijk aan het 
einde voorafgaan, opdat wij, als wij 
God niet willen vrezen als wij kalm 
zijn, tenminste onder de herhaalde 
slagen van deze rampen, de nadering 
van zijn oordeel zouden vrezen.

“Dan zal men de Mensenzoon 
zien komen op de wolken met een 
grote macht en majesteit.” Het is als-
of men duidelijk zei: “Zij zullen zien 

Uittreksel uit Homelie I van 
de H. Gregorius de Grote

Over de komst van de Mensenzoon 
(Luc. 21, 25-33)

heugt over het naderen van het ein-
de van de wereld blijkt dus de vriend 
van de wereld, en hij is daardoor over-
tuigd de vijand van God te zijn. Laat 
het zo niet zijn met het hart van de ge-
lovigen. Laat het zo niet zijn met hen 
die in het bestaan van een ander leven 
geloven, en die door hun manier van 
handelen tonen dat zij dat andere le-
ven liefhebben. Want over de onder-
gang van de wereld te wenen komt toe 
aan hen die de wortels van hun hart 
hebben geplant in de liefde voor de 
wereld, die niet het toekomstige leven 
zoeken, en zelfs niet denken aan het 
bestaan ervan. Maar wij, die de eeu-
wige vreugden van het hemelse vader-
land kennen, wij moeten ons in alle 
haast daarheen spoeden. We moeten 
verlangen er zo snel moegelijk heen 
te gaan en er langs de kortste weg te 
komen.

Door welke smarten wordt de we-
reld immers niet benauwd? Door 
welk verdriet en welke moeilijkhe-
den worden wij niet beangstigd? En 
wat is het sterfelijk leven anders dan 
een reis? Welnu, wat een dwaasheid, 
bedenk het wel, broeders, zich uit te 
putten in de vermoeienissen van de 
reis zonder te willen dat een dergelij-
ke reis eindigt! Om ons te tonen dat 
de wereld met voeten getreden en ge-
minacht moet worden, voegt onze 
Verlosser dadelijk een ingenieuze ge-
lijkenis toe: “Ziet de vijgenboom en 
alle bomen: zodra gij ze ziet uibot-
ten, weet gij dat de zomer nabij is. Zo 
ook, wanneer gij dit alles ziet gebeu-
ren, weet dan dat het Koninkrijk van 
God nabij is.”  Het is alsof Hij duide-
lijk zei: “Als men de nabijheid van de 
zomer kent door de vruchten van de 
bomen, kan men eveneens door de 
ondergang van de wereld herkennen 
dat het Koninkrijk van God nabij is.”  
Deze woorden tonen ons goed dat de 
vrucht van de wereld haar ondergang 
is: zij groeit alleen om te vallen, zij 
bot slechts uit om door rampen alles 
wat in haar is uitgebot, om het leven 
te brengen. Het Godsrijk wordt met 
reden vergeleken met de zomer, want 
dan zullen de wolken van ons treur-
nis voorbij gaan, en de dagen van het 
leven zullen glanzen door de helder-
heid van de eeuwige Zon.

Homelie
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Geboren omstreeks 280 in 
Klein-Azië, bisschop van 
Myra (nu Demre in Zuid-

Turkije), en overleden rond 342. van 
hem wordt gezegd dat hij vastte vanaf 
zin geboorte en borstvoeding weiger-
de op woensdag en vrijdag.

Naast zijn voeten (af en toen op 
een boek) staat dikwijls een kuip met 
drie kinderen die hij opnieuw tot le-
ven wekte nadat ze door een waard 
tijdens een hongersnood waren ver-
moord, in stukken gesneden en in een 
vat of kuip gepekeld. Volgens de le-
gende ging het eigenlijk om drie pries-
terstuden, maar omdat op afbeeldin-
gen de hoofdfiguur steeds groot wordt 
voorgesteld en de bijfiguren klein, 
werden in de loop der tijd de studen-
ten voor kinderen aangezien. Voldens 
een andere legende gaan de bijfigu-
ren terug op drie schipbreukelingen 
die onterecht voor diefstal vervoor-
deeld waren en door Nicolaas gered 
werden; daarom is hij patroonheilige 
van schippers en matrozen en wordt 
hij weleens met een anker of en schip 
afgebeeld. (Variant: hij redde ooit een 
schip tijdens een storm.)

In sommige gevallen liggen er drie 
beurzen aan zijn voeten of drie gou-
den bollen: ze herinneren aan het ver-
haal van drie meisjes die in de pros-
titutie dreigden terecht te komen, 
waarop Nicolaas drie gouden kogels 
of bollen in hun kamer gooide, zodat 
ze een bruidsschat hadden. De drie 
maagden bevinden zich af en toe aan 
zijn voeten.

Soms liggen de gouden bollen op 
een boek, soms zijn het drie appels 
of broodjes. De broodjes zinspelen 
op drie schepen met graan waarmee 
hij een hongersnood voorkwam. Of 
een andere interpretatie: men zag de 
bovenvermelde gouden bollen voor 
broodjes aan –vandaar ook Nicolaas’-
patronaatschap van de bakkers.

Afbeeldingen van Nicolaas met 
engelen die hem mijter en pallium 
brengen, komen eveneens voor.

Nicolaas van Myra is de patroon 
heilige van kinderen, kooplieden, sla-
gers, wijnhandelaars, advocaten en 
tientallen andere beroepen. 

Heiligenleven

Sint Nicolaas van Myra

Feestdag 6 december
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Zondag 17 augustus.
Pater Wegner verlaat het district 

definitief en gaat via Duitsland naar 
Canada.

Maandag 18 augustus
Het is de beurt van pater Edou-

ard Fesquet om België te verlaten. 
Hij zal helaas niet vervangen worden. 
Aankomst in Brussel van de heer Er-
wan Boissonnet, broeder-postulant in 
Flavigny, die ons tijdens een maand 
apostolaat komt helpen, hoofdzake-
lijk in de sacristie van de St.-Jozefkerk. 
Op 28 september zal hij de toog aan-
nemen en de naam van broeder Er-
wan-Marie. Wij zullen hem gedenken 
in ons gebed.

18-23 augustus
Pater Verlinden preekt een retraite 

van Sint-Ignatius in Antwerpen. on-
dertussen pakt pater Schmitt zijn kof-
fers en verlaat op woensdag het dis-
trict. Hij vervangt pater Daniel Fringeli 
te München, die de nieuwe Prior van 
Gerwen en Den Haag wordt. Hij weet 
pas sinds nog geen week van zijn “ge-
luk”.

Zaterdag 23 augustus
De paters Abbet en Champroux 

maken in gezelschap van de broeder-
postulant een bedevaart naar Moerze-
ke in de voetsporen van priester Ed-
ward Poppe, een heilige priester uit 
ons eigen land. Moge hij de Eucha-
ristische Kruistocht, zijn leden en zijn 
aalmoezeniers, zegenen!

Zondag 24 augustus
Pater Wailliez, nieuwe districts-

overste, verzorgt de missen in Antwer-
pen en Gent en preekt voor de eerste 
keer in het Nederlands (met papier!).

Met een Hoogmis in Den Haag 
neemt pater Verlinden afscheid van 
zijn gelovigen.

Pater N’Dong, vroeger aangesteld 
in Brussel, brengt een bezoek aan de 

Kroniek van het district

confraters van de priorij. Hij staat op 
het punt om naar Phoenix te vertrek-
ken, waar pater Fesquet zich bij hem 
zal voegen. De wereld is beslist klein.

Woensdag 27 augustus
Pater Daniel Fringeli, de nieu-

we prior van Gerwen, komt aldaar 
met een zwaar beladen auto aan. Hij 
draagt vanaf deze dag bovendien nog 
een bijkomende zware last, name-
lijk die van het leren van de Neder-
landse taal, waarop hij zich met volle 
ijver toelegt … au, oe, ui, ij en ei, het 
is moeilijk! 

Wat meevalt is dat het hier niet 
zozeer berg op en af gaat. .. zoals in 
Zwitserland, zijn land van herkomst. 
Hij neemt zijn nieuwe taak zonder 
dralen op, en wil meelopen van Gor-
cum naar Brielle, twee dagen later.

Donderdag 28 augustus
Bijeenkomst van de priesters rond 

de nieuwe overste, in de districtsze-
tel. Alle priesters zijn aanwezig, met 
uitzondering van pater Jacqmin, die 
op retraite is in Frankrijk. Pater Frin-
geli, die de vorige dag in Nederland 
aangekomen is, maakt kennis met de 
rest van de confraters. Broeder René-
Maria, gestationeerd in Antwerpen, is 
ook van de partij.

De picknick die voorzien was in 
het bos van Soignes moest geannu-
leerd worden vanwege het echt Belgi-
sche weer…

Verder valt nog de volgende anek-
dote te vertellen: men had juist op 
die dag het recht om het huis van de 
priesters, gelegen aan de Eendracht-
straat op nr. 41, te inspecteren in het 
kader van een aanvraag tot vrijwaring 
van belastingen.  De negen priesters in 
toog in het huis (abbé Bochkoltz, di-
aken afkomstig uit Namen, had zich 
bij ons gevoegd voor de maaltijd) zul-
len naar wij hopen een belangrijk ar-
gument vormen bij de beslissing, die 
nog niet is genomen.

Zaterdag 30 augustus
In de St.-Jozefkerk heeft de hu-

welijkmis plaats van de Charles Win-
dels en Mélanie Malicot, gecelebreerd 
door pater Verlinden die altijd graag 
de Mis opdraagt in onze grote kerk.

Zaterdag 30 
 en zondag 31 augustus
Veertig pelgrims lopen de weg van 

Gorcum naar Brielle begeleid door 
een ongeremd schijnende zon. Wa-
ter is begeerlijker dan ooit. Zij volgen 
de laatste weg van de HH. Martelaren 
van Gorcum die per boot, opeenge-

De bedevaartgangers aan de Merwede, juist buiten Gorcum. 
Hier werd de relikwie van de martelaren vereerd, want op dit punt 

hebben deze afscheid genomen van Gorcum.

Kroniek van het district
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pakt in een stinkend ruim, naar Briel-
le gevoerd werden om er te worden 
gehangen omwille van hun trouw aan 
het katholieke geloof. Op de plaats 
van hun foltering, waar nu een hei-
ligdom is, bereikten de bedevaarders, 
verdubbeld in aantal, het hoogtepunt 
in het deelnemen aan het H. Misoffer 
ter ere van de Martelaren, opgedragen 
door pater Wailliez, de overste van het 
district.

Zondag 31 augustus
Pater Verlinden neemt ontslag uit 

zijn apostolaat in Nederland en wordt 
weer prior van Antwerpen.

Maandag 1 september
De lessen in de school “Onze Lie-

ve Vrouw van de Heilige Hoop”, van 
de priorij van Brussel nemen weer een 
aanvang. De nieuwe directeur, pater 
Champroux, ontvangt de kinderen 
die, op deze dag, 31 in getal zijn.

Zaterdag 6 september
De heer en mevrouw Hooreman 

sr., trouwe gelovigen uit Haarlem, vie-
ren hun vijftigjarig huwelijksjubile-
um. Gelukwensen aan de jubilarissen 
voor dit mooie voorbeeld!

Zondag 7 september
In Den Haag vindt een receptie 

plaats bij gelegenheid van de aan-
komst van pater Fringeli, die komend 
van vaste, rotsige bodem nu ook al 
zeebenen, zoals pater de Silva ooit zei, 
moet krijgen. 

In Brussel, plechtigheid van de H. 
Pius X. Het familie-uitstapje (voor 
jonge mensen van 7 tot 77 jaar en 
voor anderen!) heeft plaats in Clôt-
Rouge. Maar het zeer instabiele weer 
heeft meer dan één persoon ervan af-
geschrikt.

Maandag 8 september
Opening van het huisleraarschap 

pater Mutien-Marie, in Namen. Deze 
oplossing stelt in staat om een werk 
van onderwijs te starten, met een be-
perkt aantal kinderen, zonder een 
grote investering nodig te maken. Het 
idee zal misschien overgenomen wor-
den in de Nederlandstalige regio waar 
men ook iets zou willen doen voor 
onze kinderen.

Zaterdag 20 september
Sportdag van de Traditie in Me-

chelen. Evenals in het verleden ko-
men teams uit Den Haag (2), Brus-
sel (3), Namen (1), Quiévrain (1) en 
van de priesters (1) onder een prachti-
ge hemel tegen elkaar uit op het voet-
balveld. Er zijn veel families aanwe-
zig om de spelers aan te moedigen. 
Pater Wailliez, die in het team van de 
priesters speelt, incasseert een gevoe-
lige trap tegen zijn linkerenkel, die zal 
maken dat hij wekenlang mank loopt. 
O die jongeren, geen enkel respect 
voor de ouderen… Aan het eind van 
de dag brengt een barbecue de gelo-
vigen bijeen, en worden de winnaars 
van het toernooi bekend gemaakt: het 
team nr. 1 van Holland (1ste plaats), 
Brussel 1 (2de plaats) en Quiévrain 
(3de plaats).

Zondag 21 september
Pater Fringeli wordt hartelijk ver-

welkomd in Gerwen met een receptie 
na de Hoogmis.

Maandag 22 t/m woensdag 24 
september

De steiger rond de toren van Onze 
Sint-Clemenskerk in Gerwen wordt 
afgebroken. Daarmee is de restaura-
tie van de toren, die een half jaar ge-
duurd heeft en 140.000,- euro gekost 

heeft, voltooid. Het Nationaal Restau-
ratiefonds komt op voor de helft van 
de kosten. En de rest…? Nu moeten 
de priesters het doen met brood zon-
der jam…

Zaterdag 27 september
In de priorij van Brussel nemen 19 

kinderen deel aan de voorbereidende 
retraite op het vormsel. Geen rustige 
dagen voor pater Champroux die ze 
in spanning wil houden en  ook aan-
dachtig. De heer Olivier Sermeus, op-
perceremoniarius  van de St.-Jozef-
kerk, slooft zich vervolgens uit om 
een liturgische repetitie te houden 
met deze enigszins verstrooide blon-
de hoofdjes…

Vrijdag 3 oktober
Onverwacht overlijden van mejuf-

frouw Agnès Brassart, afkomstig uit 
Otignies, op de eerste vrijdag van de 
maand. Zij kwam dikwijls helpen in 
de priorij van Brussel, onder ande-
re om het PQR in te plakken, gehol-
pen door haar trouwe vriendin mejuf-
frouw Cécile Vereertbrugghen. Zal er 
een goede ziel zijn die zich aanbiedt 
om haar bij deze taak te vervangen?

Zaterdag 4 oktober
Vandaag heeft de bedevaart naar 

Banneux plaats (waarvan men de 
75ste verjaardag viert), voor de twin-

De haan staat weer in volle glorie op de 
gerestaureerde toren van Gerwen

Mgr. de Galarreta, tijdens zijn preek, 
voor het genadebeeld van Banneux

Kroniek van het district
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tigste keer georganiseerd door de 
“Traditiebedevaarten” en zijn ijverige 
organisator, de heer Charles De Pauw. 
Een vijftiental Nederlanders voegen 
zich bij de districtsbedevaart (en ook 
een vijftiental uit Antwerpen). Zij ko-
men bij het mariale heiligdom van 
Banneux aan met tweehonderd an-
dere pelgrims, die voor het merendeel 
te voet uit Spa zijn gekomen. Dit jaar 
was er ook een kapittel uit Namen (en 
uit Quiévrain) van een zestigtal per-
sonen.

De eerwaarde heer Jean Schoon-
broodt, aalmoezenier van het heilig-
dom, ontvangt ons. Kort tevoren had-
den we kennis kunnen maken met de 
pater rector van het heiligdom van 
Tancrémont, die met ónze bedevaart 
een rondje door zijn kerk had ge-
maakt.

Mgr. Alfonso de Galarreta, die de 
vorige avond heel laat in Brussel was 
aangekomen, is door de districtsover-
ste tot aan het heiligdom van Ban-
neux gereden, waar hij een plechtige 
Mis celebreert (voor iets minder dan 
300 personen), bijgestaan door twee 
diakens die speciaal uit Ecône zijn ge-
komen.

Zondag 5 oktober
Voorbereiding voor de strijd in 

de St.-Jozefkerk waar de ceremonie 
van de vormsels plaats heeft, gevolgd 
door een pontificale Mis met troon. 
Het gure weer maakt dat buiten er 
geen groepsfoto genomen kan wor-
den, daarom gebeurt dat achterin de 
kerk. Mogen deze nieuwe kruisridders 
de moed hebben de H. Kerk te verde-
digen, zoals Monseigneur hun heeft 
gevraagd.

Maandag 6 oktober
In verband met de treinstakingen 

in België vertrekt pater Wailliez vroeg  
naar Frankrijk om zijn jaarlijkse re-
traite te volgen in het klooster van de 
Benedictijnen, Bellaigue.

Monseigneur de Galarreta begeeft 
zich naar Antwerpen waar hij het sa-
crament van het vormsel toedient aan 
negen kinderen.

Woensdag 8 oktober
De priesters van Gerwen maken 

een uitstap naar ’s Hertogenbosch, 
waar zij onder deskundige begelei-
ding de kathedraal bezichtigen. ’s 
Avonds hebben zij de gelegenheid in 
het seminarie met enige seminaristen 
van gedachten te wisselen over de tri-
dentijnse liturgie. Tot hun verrassing 
vinden zij veel begrip.

Zaterdag 11 oktober
In de St.-Jozefkerk, huwelijk van 

de Emmanuel Windels en Marie Bres-
seau, gecelebreerd door pater Pascal 
Lorber, de broer van de vroegere over-
ste van België.

Zondag 12 oktober
Pater Jean Gérard, Belgische pries-

ter, gestationeerd in Frankrijk, viert 
zijn zilveren priesterjubileum in de 
St.-Jozefkerk. Hij wordt, onder ande-
re, bijgestaan door pater Verlinden die 
zijn pastorale gevoel en zijn zin voor 
gastvrijheid doet gelden door alle 
“vroegere priesters” van Brussel uit te 
nodigen om een glas te komen drin-
ken in de priorij. Een goede manier 
om hen te feliciteren met hun trouw 
aan de katholieke Traditie.

Monseigneur en alle priesters van Brussel 
temidden van de vormelingen en hun peetouders

“Ik vorm u met de balsem van het heil”
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Pius XII nog altijd 
onder vuur in de actualiteit
In een boek getiteld “Pius XII en 

de vernietiging van de Joden”, op 
245 september gepresenteerd in Am-
sterdam en de volgende dag in Gent, 
probeert de schrijver Dirk Verhofstadt 
aan te tonen dat de paus “die wist, 
niet méér gereageerd heeft” en “niet 
voldoende gesproken heeft”. De au-
teur, die toegeeft niet katholiek en 
zelfs niet gelovig te zijn – men zou 
dat nauwelijks betwijfeld hebben! – 
etaleert zijn grove onwetendheid op 
godsdienstig gebied in een interview 
in “La Libre Belgique” van 26 septem-
ber: “Als geestelijk leider van de ka-
tholieke Kerk, had hij een absoluut ge-
zag, beter gezegd, hij had zich zelfs op 
zijn onfeilbaarheid kunnen beroepen, 
maar hij heeft haar nooit gebruikt om 
een andere richting te geven aan het 
verloop van de gebeurtenissen. On-
der zijn pontificaat, maakte hij er al-
leen gebruik van om het dogma van 
de Onbevlekte Ontvangenis af te kon-
digen”.

Op 7 oktober publiceerde de ‘Os-
servatore Romano’ uittreksels uit het 
voorwoord van kardinaal Tarcisio Ber-
tone, staatssecretaris van de Heilige 
Stoel, bij het werk van zuster Mar-
gherita Marchione ‘La verità ti farà li-
bero – Paus Pius XII vijftig jaar na zijn 
dood’: “Als hij in het openbaar tussen-
beide gekomen was, zou hij het leven 
van miljoenen Joden in gevaar heb-
ben gebracht, die op zijn verzoek, ver-
borgen waren in 155 kloosters alleen 
al in de stad Rome”, schrijft de kardi-
naal. “Het is duidelijk, voegt hij eraan 
toe, dat Pius XII niet voor de stilte was 
maar voor het op een intelligente en 
strategische manier het woord ne-
men, zoals zijn radioboodschap van 
Kerstmis 942 bewijst, die Hitler vrese-
lijk woedend maakte”.

Op 9 oktober 1958, in Castel Gan-
dolfo op 18 september, werd er een 
conferentie gehouden, georganiseerd 
voor de vijftigste verjaardag van de 
dood van Pius XII door de Stichting 
‘Pave the Way’.

De stichter en president van deze 
stichting, Gary Krupp, was er vroe-
ger helemaal van overtuigd dat Pius 
XII en de katholieke Kerk antisemi-

tisch waren en collaborateurs van de 
nazi’s. Maar verschillende ontmoetin-
gen met getuigen uit die tijd hebben 
hem de ogen geopend.

Een van de meest opmerkelijke ge-
tuigenissen was voor Gary Krupp die 
van mgr. Giovanni Ferrofino, nu 96 
jaar oud, die toen secretaris was van 
de apostolisch nuntius op Haïti, mgr. 
Maurilio Silvani, die van 1939 tot 
1946 op die post was: Pius XII zond 
hem twee keer per jaar geheime tele-
grammen waarin hij hem visa vroeg 
voor Joden die uit het door de na-
zi’s bezette Europa moesten vluchten. 
Telkens als hij een telegram ontving, 
ging mgr. Ferrofino naar de toenmali-
ge president van de dominicaanse re-
publiek, generaal Rafael Trujillo, om 
hem namens de paus 800 visa te vra-
gen. Deze procedure herhaalde zich 
twee maal per jaar van 1939 tot 1945. 
Wat betekent dat, dankzij Pius XII, 
tenminste 150.000 Joden in Portugal 
werden ingescheept en in de domini-
caanse republiek in veiligheid gesteld 
werden.

Vanwaar de woorden van Gary 
Krupp op Radio Vaticana op 20 juni 
jl., na afloop van een ontmoeting met 
paus Benedictus XVI, waarin hij ver-
klaarde: “Pius XII heeft in de wereld 
meer Joden gered dan ieder ander per-
soon in de geschiedenis”.

Men verwacht nog altijd dat het 
museum Yad Vashem van Jeruzalem 
de foto van Pius XII en de werkelijk 
beledigende commentaren die erbij 
geplaatst zijn wegneemt.

Godsdienstvervolging in India
‘Eglises d’Asie’ meldt dat de aan-

vallen tegen de christenen, speciaal 
in het district Kandhamal in de staat 
Orissa waar de gewelddadigheden in 
augustus jl. een aanvang hebben ge-
nomen, zich voortzetten: “Wij zijn 

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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Nieuws uit de Kerk en de wereld

behandeld zoals men zelfs geen die-
ren zou behandelen (…). De politie 
en de regering zijn niet in staat om te 
handewlen (…)”, getuigt pater Ber-
nard Digal, econoom van het aarts-
bisdom Cuttack-Bhubaneswar, die 
voor dood werd achtergelaten tijdens 
een aanval van Hindoes.

In het zuiden van het land zijn ge-
welddadigheden begaan in de staat 
Karnataka waar Hindoed al meer dan 
25 kerken en gebedsplaatsen hebben 
aangevallen sinds het midden van 
september en talrijke gelovigen ern-
stig hebben verwond. Mgr. Gerald 
Almeida, bisschop van Jabalpur (de 
staat Madhya Pradesh), meldt dat de 
laatste twee jaren meer dan 35 aanval-
len op  christenen of christelijke in-
stellingen zijn gepleegd in Jabalpur. 
En r is geen enkele dader veroordeeld. 
Het geweld tegen de christenen is be-
duidend toegenomen sinds het be-
stuur van de staat Madhya Pradesh is 
overgegaan in de handen van de nati-
onalistische hindoepartij Baratiya Ja-
nata Party (BJP), in december 2003. 
Op 25 september jl. heeft het Euro-
pees Parlement de antichristelijke 
houding in India veroordeeld en een 
resolutie aangenomen  tegen ieder 
vorm van geweld tegen christenen, in 
tegenwoordigheid van de oecumeni-
sche patriarch Bartholomeus I.

Zuiver modernisme
Tijdens zijn reis in Frankrijk, in 

september jl., heeft de paus in zijn 
toespraak tot de Bernardijnen, in Pa-
rijs, met name genoemd: “Een zuiver 
positivistische cultuur die de vraag 
naar God als niet wetenschappelijk 
zou verwijzen naar het subjectieve 
domein, zou een capitulatie van het 
verstand zijn, het afstand doen van 
zijn hoogste mogelijkheden en dus 
een mislukking van het humanisme, 
waarvan de gevolgen slechts ernstig 
zouden kunnen zijn”.  En hij heeft de 
gevolgtrekking gemaakt dat “wat de 
cultuur van Europa heeft gegrondvest, 
zoeken naar God en de bereidheid 
om naar Hem te luisteren vandaag 
nog altijd het fundament van iedere 
werkelijke cultuur blijven”.

Deze wijze woorden zijn niet naar 
de smaak van een zekere Paul Löwent-

hal geweest, voormalig voorzitter van 
de interdiocesane Raad van de leken, 
die van repliek dient (La Libre Bel-
gique van 15/09): “De geloofswaar-
heid kan noch aangetoond noch nie-
tig verklaard worden; zij komt van 
boven tot me, door openbaring, of uit 
mijn binnenste, door geestelijke erva-
ring en geloofsintuïtie”.

Het Eerste Vaticaans Concilie kon-
digde echter expliciet af: “Indien ie-
mand zegt, dat de goddelijke openba-
ring niet geloofwaardig gemaakt kan 
worden door uiterlijke tekenen, en 
dat dientengevolge de mensen enkel 
door persoonlijke innerlijke ervaring 
of door bijzondere ingeving tot het 
geloof moeten gebracht worden, hij 
zij in de ban”.

De H. Pius X, die katholiek was, 
heeft de volgende modernistische 
stellingen veroordeeld:

- De Openbaring kan niets anders 
geweest zijn dan het geweten dat de 
mens heeft verkregen uit zijn relatie 
tot God.

- De Verrijzenis van de Verlosser 
is wezenlijk geen feit van historische 
orde, maar een feit van zuiver boven-
natuurlijke orde, niet bewezen en niet 
bewijsbaar, dat het christelijk gewe-
ten langzamerhand heeft laten voort-
vloeien uit andere gegevens (Decreet 
‘Lamentabili, 3 juli 1907, stellingen 
20 en 36).

Benedictus XVI en de “positieve 
scheiding” tussen Kerk en staat

Nog altijd in Frankrijk heeft Bene-
dictus XVI verklaard: “Over het pro-
bleem van de relaties tussen de poli-
tieke sfeer en de godsdienstige sfeer 
had Christus al het principe van een 
rechtvaardige oplossing geboden toen 
hij op een vraag die men Hem stel-
de, antwoordde: “Geeft aan de kei-
zer wat de keizer toekomt en aan God 
wat God toekomt” (Marc. 12, 17). De 
Kerk in Frankrijk heeft momenteel 
een stelsel van vrijheid. Het wantrou-
wen van het verleden is langzamer-
hand veranderd in een serene en posi-
tieve dialoog, die steeds sterker wordt. 
(…) Het is inderdaad fundamenteel, 
enerzijds de nadruk te leggen op et 
onderscheid tussen het politieke en 

het godsdienstige, om even goed de 
godsdienstvrijheid van de burgers te 
garanderen als de verantwoordelijk-
heid van de staat voor hen, en ander-
zijds een duidelijker inzicht te krijgen 
over de onvervangbare functie van de 
godsdienst voor de vorming van de 
gewetens en voor de bijdrage die zij 
kan leveren, met andere instanties, 
aan de schepping van een fundamen-
teel ethische consensus in de maat-
schappij”.

Op 23 december 2005, tijdens zijn 
toespraak tot de Romeinse curie, zei 
de paus dat de tijden veranderd wa-
ren en dat de moderne staat minder 
hevig in strijd was met de Kerk, wat 
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Nieuws uit de Kerk en de wereld

de erkenning van het  principe van 
de godsdienstvrijheid door de Kerk 
rechtvaardigde, - “essentieel princi-
pe van de moderne staat”, en “dieper 
patrimonium van de Kerk”  erkend 
door het conciliedecreet over de gods-
dienstvrijheid.

Men vraagt zich af of Heilige Vader 
de volgende stellingen onderschrijft: 

- Het staat iedereen vrij de gods-
dienst te omhelzen en te belijden, 
welke hij onder de voorlichting van 
het verstand voor de ware houdt.

- De paus van Rome kan en moet 
zich met de vooruitgang, het libera-
lisme en de moderne beschaving ver-
zoenen en verstaan.

- In onze tijd heeft het geen nut 
meer de katholieke godsdienst als 
enige staatsgodsdienst te laten gelden 
met uitsluiting van alle andere ere-
diensten...

- De Kerk moet van de staat en de 
staat van de Kerk gescheiden worden.

Deze stellingen zijn evenwel for-
meel en plechtig veroordeeld door 
paus Pius IX (Syllabus, 8 december 
1864, stellingen 15, 80, 77 en 55). De 
leer van de Kerk is dat er wel onder-
scheid maar geen scheiding is tussen 
de twee machten en dat de staat soms 
zelfs een bepaalde dwang kan uitoefe-
nen om de verspreiding van de dwa-
ling te verhinderen.

Ex-katholieke scouts 
      van België
In La Libre Belgique van 16 sep-

tember jl. bericht pater Charles De-
hez s.j. ons hoe in 1998 ‘la Fédération 
des Scouts Catholiques’ “het feit con-
stateerde dat de leden niet allemaal 
katholiek zijn” en ‘la Fédération Ca-
tholique des Scouts’ was geworden. 
Tien jaar later, weer iets nieuws: de of-
ficiële naam onderging een verande-
ring in ‘Les Scouts ‘ met ‘Fédération 
des Scouts Baden-Powell de Belgique’ 
als subtitel. “De christelijke bezieling 
zal nog mogelijk zijn, houdt men vol. 
Zeker, maar de verandering van sub-
titel is niet onbeduidend”. Dat is al-
weer een stap naar de ontkerstening 

van de instellingen. Maar wie heeft 
op de eerste plaats de deconfessiona-
lisering van de staten (zoals in Span-
je, in Colombia, in Italië en in Wal-
lis) gestimuleerd, tenzij het Vaticaan?  
In de naam van ‘Dignitatis humanae’, 
van het “dogma” van de godsdienst-
vrijheid dat in het Tweede Vaticaans 
Concilie verklaard is.

Benedictus XVI 
 en de traditionele Mis
Op de morgen van 12 september, 

tijdens de persconferentie aan boord 
van het pauselijk vliegtuig, in ant-
woord op een vraag over het Motu 
Proprio, stelde Benedictus XVI het 
voor als “een daad van tolerantie” met 
een “pastoraal doel” voor een ontwik-
kelde minderheid, maar hij ziet geen 
enkele leerstellige tegenstelling tus-
sen de tridentijnse mis en de mis van 
het concilie, waarbij hij sterk de na-
druk legt op de wederzijdse verrijking 
die zij elkaar kunnen en moeten bren-
gen.

Tijdens zijn toespraak tot de Fran-
se bisschoppen, op zondag 14 septem-
ber, in Lourdes, is de paus echter stelli-
ger geweest: “Ik ben ertoe gebracht in 
het Motu Proprio ‘Summarum Ponti-
ficum’ de voorwaarde voor het uitoe-
fenen van [uw] taak te preciseren, wat 
betreft de mogelijkheid om even goed 
het missaal van de gelukzalige Johan-
nes XXIII (1962) te gebruiken als dat 

van paus Paulus VI (1970). De vruch-
ten van deze nieuwe bepalingen zijn 
al geconstateerd, en ik hoop dat het 
onontbeerlijke herstel van de rust van 
de geesten, God zij dank, bezig is zich 
te voltrekken, ik schat de moeilijkhe-
den die de uwe zijn, maar ik twijfel er 
niet aan dat u, binnen redelijke tijd, 
tot oplossingen kunt komen die be-
vredigend zijn voor alle mensen, op-
dat de rok zonder naad van Christus 
niet verder gescheurd wordt. In de 
Kerk is niets te veel. Iedereen, zonder 
uitzondering, moet zich er thuis kun-
nen voelen, en nooit afgewezen. God, 
die alle mensen liefheeft en er geen 
enkele van wil verliezen vertrouwt 
ons deze missie van Herders toe, door 
van ons de Herders van zijn kudde te 
maken. Wij kunnen Hem slechts dan-
ken voor de eer en voor het vertrou-
wen dat Hij ons geeft. Laten wij dus 
altijd proberen dienaars van de een-
heid te zijn!”

In een snelle persconferentie, na 
afloop van de ontmoeting met Bene-
dictus XVI heeft kardinaal Vingt-Trois, 
voorzitter van de Bisschoppenconfe-
rentie van Frankrijk, verklaard dat de 
verhoudingen tussen de paus en de 
bisschoppen “ geen verhoudingen van 
slaafse ondergeschiktheid zijn”. “Wij 
staan in een verhouding van eensge-
zindheid, genegenheid en samenwer-
king, en als wij hem dingen te zeggen 
hebben, dan zeggen wij ze”.
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Aankondigingen

Aankondigingen
     
 België
 
zondag   30 november Sinterklaasfeest in de Hemelstraat

zondag     7 december Kerstmarkt

 
 Nederland

zaterdag   15 november Jongerenweekend in Gerwen en Den Haag

zondag   23 november Parochiefeest in Gerwen (Sint Clemens) -
     de Sint is ook aanwezig!
 
   

De paters 
en de redactie 

van het Informatieblad 
wensen al onze lezers 

een  Zalig Kerstfeest !
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tridentijnse 
HH. Missen

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     

Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
Tel:  040/283 45 05 
Fax: 040/284 71 17

zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 
Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, ziekencom-
munies en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Ge!rwen.

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 
18.00 uur Lof met Rozenhoedje. 
Door de week: 
18.30 uur H. Mis

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.  

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag 
v.d. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de 
school-vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            

 De H. Mis, een miskende schat door 
H. Leonardus van Porto Mauritio  

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en medi-

tatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 
 Margaretha-Maria Alacoque     

 €   4,75

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:
Pater B. Wailliez
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
België:  PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning
Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften 
ter ondersteuning van ons werk zijn 
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciële steun voor het apostolaat 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij 
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor België:
E.H. J. Verlinden
Priorij van het Allerheiligste 
Sacrament
KBC 406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl

Colofon
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Inhoud

Een zoektocht door de 
wereld van het paranormale
door Martie Dieperink

De theologe en schrijfster drs. Mar-
tie Dieperink neemt ons mee op een 
tocht door de wereld van het para-
normale. Zij belicht verschillende oos-
terse godsdiensten en voert zo de le-
zer tot de bevrijding van het Evangelie.

€ 7,50

In Gods Aangezicht
Gebed en meditatie                                                                        
Dom Augustinus Guillerand O. Cart.   

Nederlsandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een 
Kartuizer over het wezen van 
het gebed en de juiste manier van bid-
den. De basisgedachte daarbij is de 
intensieve beschouwing van de liefde 
van God, waar alles uit voortkomt en 
waar alles naar toe streeft.

€ 6,50

EDITORIAL
De katholieke Kerk beperkt zich 
niet tot de tegenwoordige tijd, 
maar zij heeft ons veel te leren 
door haar verleden en haar tra-
ditie.
Pater Benoît Wailliez

BRIEF AAN VRIENDEN EN 
WELDOENERS
Brief nr. 73, over de relatie met 
Rome na het Motu Proprio
gegeven door mgr. Fellay op 23 
oktober 2008.
Mgr. Bernard Fellay

OVER HET LECTIONARIUM VAN HET 
MISSAAL
In de discussies over de liturgie is 
één van de punten, dat vaak terug-
keert, een van de meest klassieke 
ideeën, de bewering dat de liturgie 
van na het concilie het “register 
van het Woord Gods” zeer over-
vloedig geopend heeft
Naar “La lettre à nos frères prêtres” num-

mer 38, aangevuld met onderzoek van In-

grid de Crayencour.

BRIEVEN UIT DE HEL
Hoofdstukken uit de vertaling van 
het boek ““ The screwtape let-
ters”.
C.S. Lewis

DE KRUISTOCHTEN; 
CHRISTELIJKE ONDERNEMINGEN?
Het thema van de kruistochten is 
een “gevoelig” onderwerp omdat 
het vaak verankerd is in ideologi-
sche veronderstellingen.
Alfred Denoyelle, Dr. in de Geschiedenis.

DE BROEDERS IN DE BROEDERSCHAP
Bij de oprichting van de Pries-
terbroederschap St. Pius X heeft 
Monseigneur Lefebvre niet alleen 
aan priesters gedacht.
Broeder René Maria

HOMELIE
Uittreksel uit Homelie I van de H. 
Gregorius de Grote

HEILIGENLEVEN
Sint Nicolaas van Myra

KRONIEK VAN HET DISTRICT
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Helende handen, een leven 
in context

Een geschiedenis van Pater Karel Houben 
in zijn en onze tijd                                 
drs. Peer H.M. Boselie

Pater Karel Houben: vanaf 3 juni 
2007 heilig.
Een leven van dienstbaarheid, van 
luisteren en van op biddende wijze 
harten, hoofden en soms ook licha-
men helen, is op 11 dec. 1821 in 
het kleine Zuid-Limburgse Munster-
geleen begonnen.

€  14,95
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