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Editorial

“De Kerk droeg 
zonder ophouden 
gebeden voor Pe-
trus op aan God” 

(Hand. 12, 5).

De H. Kerk beveelt gedurende de 
Vasten heel speciaal drie vormen van 
boete aan, met de bedoeling ons “de 
dingen van de wereld te doen minach-
ten en die van de hemel te doen bemin-
nen”:

• het gebed (om onze geest tot God te 
verheffen);
• het vasten (om de begeerten van het 
vlees te versterven);
• de aalmoes (onze ongeordende aan-
hankelijkheid aan de goederen van deze 
wereld te versterven).

Zoals ieder jaar, zal u binnenkort 
een enveloppe gegeven worden voor 
het “Vastenoffer” en onze moeder de H. 
Kerk maant ons al in haar liturgie tot de 
boete (lees de prefatie van de Vasten). 
Hier zou ik u ook willen spreken over 
het gebed.

Het gebed is de verheffing van de 
ziel tot God; het is een intiem gesprek 
tussen een bijzonder beminnende Va-
der en een arm, zondig schepsel, dat 
zich door Hem bemind weet.

Het is een plicht van rechtvaardig-
heid tegenover God, te bidden: wij moe-
ten Hem loven, eren en dienen, dat wil 
zeggen Hem beminnen “uit heel ons 
hart, uit heel onze ziel en met al onze 
krachten”, zoals Hij het verdient. Maar 
God heeft natuurlijk onze gebeden niet 
nodig. Behalve het aspect van plicht, is 
het helemaal in ons belang, te bidden: 
“Zonder Mij, kunt u niets doen” zegt 
Onze Heer ons zonder omwegen  (Joh. 
15, 5). En als wij moeten bidden voor 
onszelf, moeten wij ook bidden voor 
heel het Lichaam waarvan wij de leden 
zijn.

Hebben wij niet dankzij het trouwe 
gebed van de heilige rozenkrans, van de 
Heilige Vader zowel het “vrijgeven”  van 
de Mis van altijd als de opheffing van 
de excommunicaties verkregen? (Dank 
en felicitaties aan u allen voor de 20.700 
rozenhoedjes die voor deze laatste in-
tentie zijn gebeden in het district.) Dat 
is dus het volhardend geloof, dat bergen 
verzet!

Maar, wij moeten niet op deze (zo 
goede) weg blijven staan. Ten eerste, 
omdat wij dank moeten brengen voor 

wat wij al hebben verkregen, maar ook 
omdat de crisis van de Kerk nog lang 
niet ten einde is.

En de moeilijkheden zijn overvloe-
dig, zowel op theologisch als op diplo-
matiek gebied, als men dat zo kan zeg-
gen. Laat ons kalm en met een beetje 
afstand (de enorme mediastorm” bekij-
ken, die door de opheffing van de cano-
nieke sancties is losgebarsten. Zeker, zij 
hebben als naaste oorzaak de “onvoor-
zichtige uitspraken” (maar verschillen-
de maanden oud) van één van de vier 
gerehabiliteerde bisschoppen gehad. 
Maar wie ziet niet, dat dat ook de ideale 
gelegenheid was om op de Kerk te spu-
wen en de paus in de modder te trek-
ken? En moet men niet verder gaan en 
zeggen dat deze duivelse aanvallen ook 
als doel hebben, het Vaticaan te intimi-
deren en een boodschap door te geven: 
“Dit was maar een repetitie; u weet wat 
er u te wachten staat als u bereid zult 
zijn om een canonieke status te geven 
aan deze paria’s”?

Wij moeten dus bidden. De theolo-
gische gesprekken tussen Rome en de 
priesterbroederschap gaan beginnen: 
het gaat niet om een aflossing van per-
soonlijke rekeningen, van rancune, van 
een geest van genoegdoening; het gaat 
erom dat de waarheid triomfeert over 
de dwaling en dat Rome zich heel haar 
traditie weer eigen maakt.

Laat ons niet vergeten, dat de huidi-
ge paus, als bekwaam theoloog, één van 
de enthousiaste makers van het Twee-
de Vaticaans Concilie is geweest. Even-
als de eerste christenen moeten wij dus 
bidden voor de geketende Petrus: “De 
Kerk droeg zonder ophouden gebeden 
voor hem op aan God” (Hand. 12, 5). 
Wanneer het schip van Petrus “van alle 
kanten water neemt”, moeten wij bid-
den dat de Stedehouder van Christus, 
de kapitein, de scherpe blik en de kracht 
heeft om weer de volledige controle te 
nemen over de “dronken” boot en hem 
naar de haven van het heil te varen.

Tot slot een woordje van aanmoe-
diging van onze vereerde stichter: “Met 
geduld, met nederigheid, met standvas-
tigheid, zal de Kerk u eens recht doen 
wedervaren en het goede erkennen, dat 
u gedaan hebt rondom u heen” (Mgr. 
Lefebvre, Zaitzkofen, 26 okt. 1980.)
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Mgr. Lefebvre

Interview met mgr. Lefebvre
(Fideliter nr. 66 van november-december 1988)

“Bij een eventuele hervatting van de gesprekken met Rome 
zou ik mijn voorwaarden stellen.” 

Fideliter: Aan het einde van de af-
gelopen maand juli heeft kardinaal 
Ratzinger in een conferentie, gehou-
den voor de bisschoppen van Chi-
li, zonder te willen ingaan op de be-
weegredenen ervan, ernstige woorden 
gesproken over de desastreuze effec-
ten van Vaticanum II.

Ja, hij heeft aangespoord tot een 
gewetensonderzoek over het na-
“schisma” en heeft drie gedachtespo-
ren voorgesteld:

1. De kwestie van de onrechtmatig 
ontheiligde liturgie;

2. De vraag om te weten of men 
niet de vergissing heeft begaan, Vati-
canum II voor te stellen als een tot nul 
terugbrengen van de Traditie van de 
Kerk, en als een super dogma;

3. De documenten van het Conci-
lie zijn niet allemaal even belangrijk.

Fideliter: De kardinaal heeft ge-
zegd: “Veel mensen zien in mgr. Le-
febvre een gids en een bruikbare lei-
der… Men moet rekening houden 
met positieve elementen, die geen 
levensruimte vinden in de Kerk van 
vandaag” en met het uiten van de me-
ning, dat als deze vergissingen waren 
gecorrigeerd “het schisma van mgr. 
Lefebvre van korte duur geweest zou 
zijn”. Wat kan men zich voorstellen, 
dat de diepe gevoelens van de kardi-
naal zijn? 

Er is duidelijk te constateren, dat 
we voor hem altijd moeten terugko-
men bij het Concilie. We hadden ze-
ker wel een kleine hoop, dat er iets 
veranderd was in het Vaticaan en ik 
hoopte vooral, dat na het bezoek van 
kardinaal Gagnon en van mgr. Perl, 

IB241.indd   3 11-2-2009   11:56:18



4   Informatieblad   Nr. 241  maart - april  2009

Mgr. Lefebvre

en na wat zij verklaard hadden, de 
dingen in Rome gingen evolueren.

Maar, toen men hun bedoelingen 
iets dieper peilde, met de gesprekken, 
de discussies over het protocol en het 
protocol zelf, merkte ik op, dat er in 
wezen niets veranderd was. We ston-
den tegenover een front. Zíj hoopten 
een einde te maken aan de Traditie. 
En dat is juist de positie van Rome, 
van de paus, van kardinaal Ratzin-
ger, van kardinaal Mayer, van kardi-
naal Casaroli… Heel die wereld is op 
een verwoede manier gehecht aan het 
Concilie, aan dat “Pinksteren”, aan 
die hervorming van de Kerk in haar 
geheel. Dat willen ze niet opgeven!

Kardinaal Ratzinger heeft het 
openlijk gezegd, toen hij antwoord-
de aan de grote krant van Frankfurt 
“Die Welt”, die hem interviewde na 
de bisschopswijdingen: “Het is on-
toelaatbaar en men kan niet aanvaar-
den, dat er in de Kerk groepen katho-
lieken zijn, die zich niet onderwerpen 
aan wat de bisschoppen in de wereld 
in het algemeen denken.”

Alstublieft, het is duidelijk! (…)
Fideliter: Kardinaal Oddi heeft 

onlangs verklaard: “Ik ben ervan over-
tuigd, dat de scheuring niet lang zal 
duren en dat mgr. Lefebvre tamelijk 
spoedig zal terugkeren tot de Kerk van 
Rome.” Zo  schrijft men ook aan de 
paus en aan kardinaal Ratzinger het 
gevoel toe, dat de “zaak Lefebvre” niet 
afgesloten is. In uw laatste brief aan 
de Heilige Vader verklaarde u, tijden 
af te wachten, die gunstiger zijn voor 
de terugkeer van Rome tot de Traditie. 
Wat denkt u van een eventuele hervat-
ting van de gesprekken met Rome?

Wij hebben niet dezelfde manier 
om ons de verzoening voor te stellen. 
Kardinaal Ratzinger ziet haar in de zin 
van ons te onderwerpen, ons terug te 
voeren tot Vaticanum II. Wíj zien haar 
als een terugkeer van Rome tot de Tra-
ditie. We begrijpen elkaar niet. We 
praten volslagen langs elkaar heen. Ik 
kan niet veel over de toekomst spre-
ken, want de mijne ligt achter me. 
Maar als ik nog een tijdje leef, en ver-
onderstellend, dat Rome over een be-
paalde tijd een oproep doet, dat men 
ons weer wil zien, weer contact wil 
opnemen, op dat ogenblik zou ík de 

voorwaarden stellen. Ik zal niet meer 
accepteren, in de situatie te zijn, waar-
in wij ons hebben bevonden tijdens 
de gesprekken. Dat is afgelopen.

Ik zou op leerstellig niveau de 
vraag stellen: “ Bent u het eens met 
de grote encyclieken van alle pausen 
die u zijn voorgegaan? Bent u het eens 
met “Quanta Cura” van Pius IX, “Im-
mortale Dei en Libertas” van Leo XIII, 
“Pascendi” van Pius X, “Quas Primas” 
van Pius XI, “Humanis generis” van 
Pius XII? Bent u het helemaal eens 
met  deze pausen en met hun verkla-
ringen? Accepteert u nog de antimo-
dernisten-eed? Bent u voor de socia-
le heerschappij van Onze Heer Jezus 
Christus? Als u de leer van uw voor-
gangers niet aanneemt, is het nutte-
loos, verder te praten. Zolang u niet 
erin hebt toegestemd, het Concilie 
te hervormen door rekening te hou-
den met de leer van deze pausen, die 
u zijn voorgegaan, is er geen dialoog 
mogelijk. Dat is nutteloos.

De standpunten zouden zo duide-
lijker zijn.

Het is niet iets kleins dat ons te-
genover elkaar plaatst. Het volstaat 

niet, dat men ons zegt: “u kunt de 
oude Mis lezen”, maar men moet dat 
accepteren. Nee, het is niet alleen dát, 
wat ons tegenover elkaar plaatst, het 
is de leer. Dat is duidelijk.

Dat is belangrijk bij Dom Gérard 
en dat is, wat hij verloren heeft. Dom 
Gérard heeft steeds alleen de liturgie 
en het monastieke leven gezien. Hij 
ziet de theologische problemen van 
het Concilie, van de godsdienstvrij-
heid, niet duidelijk. Hij ziet de boos-
aardigheid van de dwalingen niet. 
Hij is daar nooit erg bezorgd over ge-
weest. Wat hem raakte, was de litur-
gische hervorming, de hervorming 
van de benedictijner kloosters. Hij is 
uit Tournay vertrokken, zeggend: dat 
kan ik niet accepteren. Toen heeft hij 
opnieuw een communiteit van mon-
niken gevormd, met de liturgie in de 
benedictijnse opvatting. Heel goed, 
dat was prachtig. Maar ik denk dat hij 
niet voldoende heeft ingeschat, dat de 
hervormingen die hem ertoe hadden 

gebracht, zijn klooster te verlaten, het 
gevolg waren van de dwalingen die er 
in het Concilie zijn.

Mgr. Ratzinger feliciteert  Johannes Paulus II bij zijn keuze tot paus
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Het inzicht in levensgevaar

Een utopische wereld
Het begrip is de zoon uit het hu-

welijk tussen het inzicht en de wer-
kelijkheid. Om deze zoon geboren te 
laten worden, moet het verstand om-
gang hebben met de werkelijkheid. 
Het is duidelijk dat de sterkte van het 
kind zal afhangen van de gezondheid 
van de vader en de moeder en van de 
sterkte van hun band. De intensiteit, 
de omvang, de diepte, de rijkdom, de 
kwaliteit van de verhouding, gesmeed 
door de vormende elementen, zullen 
het begrip met hun stempel marke-
ren, door het de afdruk van de werke-
lijkheid te geven. 

De begrippen die het verstand uit-
werkt, zijn slechts waard wat de ori-
ginele opvatting waard is. Dit is het 
essentiële werk van het verstand waar-
in het inzicht en de werkelijkheid el-
kaar omhelzen, en waarvan de begrip-
pen de uitdrukking of de vrucht zijn. 
Hier wordt het verstandelijk kennen 
in gang gezet. Het is voldoende, dat 
het verstand zijn blik afwendt van de 
individuele dingen die het begrip tot 
uitdrukking brengt, om het uitslui-
tend te fixeren op het begrip zelf, op 
de vrucht van zijn schoot, dat wil zeg-
gen op zichzelf en op zijn eigen schep-
pende subjectiviteit.

De utopische, scheppende en or-
ganiserende verstandelijke werkzaam-
heid van dit kennisproces dat het in-
zicht uit de subjectiviteit voortbrengt, 
verbant het begrijpen van de werke-
lijkheid – het begrijpen dat zicht richt 
naar het object – naar de werkeloos-
heid. De natuurlijke beweging van het 
verstand, wat is zich richten naar de 
werkelijkheid, keert zich om. Voortaan 
moet de werkelijkheid zich aanpas-
sen aan de abstracties die gefabriceerd 

worden door het verstand. De utopie 
is niet meer een spel van de geest, een 
tijdverdrijf. Zij wordt het eigen object 
van het menselijk verstand.

Er komt ten eerste uit voort, dat de 
wereld niet meer begrepen wordt. Zij 
wordt genomen, gefixeerd, omkneld 
in constructies en vormen, die haar 
van buitenaf aanpakken, haar inslui-
ten en omgeven, haar het uiterlijke 
verschijnsel, de wezenlijkheid, zelfs 
het zijn, opleggen. Deze tafel, waarop 
ik schrijf, is niet meer een plank van 
gekleurd en zwaar hout, ondersteund 
door vier poten. Het is een wolk van 
elektronen,  beheerst door een sy-
steem van subtiele vergelijkingen. Het 
verstand  brengt zelf het object voort, 
dat het inziet. Ver van gemeten te wor-
den door de werkelijkheid, meet het 
verstand deze en door haar te me-
ten, schept het deze. De wereld is niet 
meer de schepping van God, maar de 
schepping van de mens en van zijn 
weten.

Als men idealisme een systeem 
van denken noemt, dat de superio-
riteit van het inzicht op de werke-
lijkheid verkondigt, dan is de wereld 
waarin wij ons vandaag bevinden, een 
idealistische wereld, gebouwd door 
de intellectuelen met behulp van een 
grote hoeveelheid abstracties. Deze 
idealistische wereld stelt zich boven 
de waargenomen wereld van de on-
dervinding, die voortdurend in vraag 
gesteld wordt.

De filosofen van de Verlichting
Het verbreken van de relatie van 

het inzicht met de werkelijkheid en 
van de mens met het universum is 
voltrokken in de 18de eeuw. Alle his-
torici zijn het daarover eens. Maar 
waarom is het in deze tijd gebeurd? 
Waarom komt de traditionele en rea-
listische opvatting over de wereld, die, 
van Athene tot Rome en weer van Je-
ruzalem tot Rome, de opvatting van 
het denkende en handelende Euro-
pa was geweest, in de 18de eeuw tot 

instorting? De reden daarvan is een-
voudig. Een opvatting over de wereld 
zweeft niet, wereldvreemd, in de on-
toegankelijke ether. Zij wordt opge-
nomen in het leven van de mensen 
en, omdat zij haar gemeenschappe-
lijk hebben, in de instellingen van de 
menselijke gemeenschappen. Als de 
elites die deze opvatting over de we-
reld vertegenwoordigen, waarvan de 
invloed op het dagelijks leven van de 
andere mensen enorm is, haar losla-
ten, ervan afzien haar te beleven, haar 
vervangen door een andere, minder 
strenge, briljantere en flatteuzere, dan 
begint de gezaghebbende opvatting 
over de wereld te wankelen. Enkele 
barsten op kritische plaatsen zijn vol-
doende om het gebouw, naar lichaam 
en ziel, te laten instorten. Als de hoge 
geestelijkheid er plezier in heeft God 
te verloochenen en de mens te ver-
heerlijken in de Loges, als de aristo-
cratie naar school gaat bij praatjes-
makers en prulschrijvers, al zijn zij 
nog zo talentvol, kan men hard zeg-
gen dat dit het bittere einde is. “Klei-
ne oorzaken, grote gevolgen”, zegt het 
spreekwoord. En, zoals Auguste Com-
te het met een bewonderenswaardige 
scherpte verzekert, “in deze materie is 
het een algemene regel, dat er nooit 
een verhouding tussen het gevolg en 
de oorzaak bestaat; het gevolg is altijd 
enorm in verhouding tot de oorzaak”. 
Een vrouw doorkruist het leven van 
een bedrijfsleider, en een fabriek be-
gint langzaam achteruit te boeren. De 
neus van Cleopatra is eeuwig.

De filosofen van de 18de eeuw zijn 
zich goed bewust geweest van deze to-
tale verandering van richting, die zij 
teweegbrachten in de intellectuele ac-
tiviteit, en de Encyclopedie (van Di-
derot en d’Alembert) werd, naar hun 
eigen getuigenis,  gecreëerd, “om de 
algemene manier van denken te ver-
anderen”. Inderdaad gaat het om een 
omkering, zo niet zelfs om een alge-
hele omverwerping van de verstande-
lijke werkzaamheid. Het verstand is 

Het inzicht in levensgevaar 
(uittreksels)

Marcel de Corte, 

Belgische filosoof 

(1905-1994)
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niet meer gemaakt om de orde van het 
universum te beschouwen en om het 
te begrijpen, maar om het samen te 
stellen vanuit regels die het heeft ont-
dekt door eerst de kennis van zichzelf 
en die deze vervolgens aan de realiteit 
oplegt. Begrijpen is voortaan, domi-
neren. Descartes heeft, naar zijn me-
ning, eens en voor altijd het nieuwe 
handvest van de rede geformuleerd: 
de kennis die de rede heeft van zich-
zelf en van zijn methode van kennen, 
maakt de mens “meester en bezitter 
van de natuur”.

Men mag er niet  aan twijfelen, 
dat het daar gaat om een echte ver-
andering van het menselijk verstand 
en, daardoor, van de mens. Kant was 
zich daarvan volledig bewust: hij was 
ervan overtuigd, in de filosofie tot 
een Copernicaanse revolutie over-
gegaan te zijn: in plaats dat de geest 
zich rond de dingen beweegt, bewe-
gen de dingen zich voortaan rond de 
geest, zoals de planeten rond de zon. 
Marx zal de consequentie van deze 
ommekeer nog slechts te verduidelij-
ken hebben: “De kritiek van de gods-
dienst ontnuchtert de mens slechts, 
opdat hij denkt, handelt, zijn reali-
teit bewerkt, zoals een ontnuchter-
de, tot de Rede gekomen mens, op-
dat hij zich rond zichzelf beweegt, 
rond zijn echte zon. De godsdienst is 
slechts de denkbeeldige zon, die zich 
beweegt rond de mens, zo lang als hij 
niet rond zichzelf beweegt.” De mens 
moet de Schepping niet meer kennen 
zoals de Schepper haar heeft vastge-
legd. Hij weigert voortaan zich te ver-
liezen in de illusie van een wereld die 
onafhankelijk is van hem en aan een 
transcendent Principe hangt. Hij weet 
voortaan, gaat Marx verder, dat “het 
menselijk geweten de hoogste god-
heid is” en dat het als taak heeft een 
“nieuwe mens” en een “nieuwe we-
reld” te scheppen, die de “werkelijke” 
mens en wereld zullen zijn.

Aldus is het onfeilbare gevolg 
van de verandering van het verstand: 
het wordt gedreven tot de verafgo-
ding. Immers, als de geest een pro-
ducerend vermogen is, als de kennis 
een producerend werk is, dan is ken-
nen niet meer volgens de fameuze 
schimpscheut, “de ander worden als 

ander”, kennen is inwerking hebben 
op de wezens en de dingen, om ze be-
grijpelijk te maken door het idee dat 
men ervan heeft bij hen te vervangen 
en door ze te veranderen volgens deze 
voorstelling. De wereld is slechts we-
reld voor zover zij is geconstrueerd 
door het verstand van de mens.

Relativisme, verbeelding-
swereld, dorst naar vernieuwing

Als het verstand niet meer bepaald 
wordt door wat bestaat en door wat 
niet van het inzicht afhangt, door 
onveranderlijke principes, door na-
turen die niet veranderen, is er geen 
waarheid meer. De speculatieve werk-
zaamheid van het verstand buiten-
sluiten staat absoluut gelijk aan het 
uitbannen van elke objectieve zeker-
heid. Maar, als er geen waarheid meer 
is, dan is er geen moraliteit meer, 
want de morele handeling veronder-
stelt dat wij de natuur van de mens, 
die geleid moet worden en de natuur 
van het doel waarop zij zich moet 
richten, kennen. “Nihil volitum, nisi 
praecognitum, wat niet eerst gekend 
is, wordt niet gewild”. Zonder, ten-
minste impliciet, voorafgaande spe-
culatieve werkzaamheid van het ver-
stand is het onmogelijk onderscheid 
te maken tussen het echte goed, het 
schijnbare goed en het kwaad. Alle 
handelwijzen worden gerelativeerd: 
wat gisteren goed was, wordt van-
daag slecht, en omgekeerd. Onderge-
dompeld in een wereld, waarin niets 
meer is, waarin alles wordt, heeft de 
mens geen enkel herkenningspunt 
meer om zich te oriënteren. Alle rich-
tingen zijn evenveel waard. Zonder 
sterren en zonder kompas wordt hij 
teruggebracht tot op goed geluk na-
vigeren. Als hij aan geen enkele reali-
teit meer gehoorzaamt, zelfs niet aan 
zijn eigen realiteit, als hij geen enkele 
aanwijzing van de buitenwereld meer 
ontvangt, rest hem niets anders meer 
dan zijn subjectiviteit. Hij projecteert 
deze buiten zichzelf en hij plaatst de 
beelden buiten zichzelf, in de mate-
rie die hij omvormt. De wereld is het 
resultaat van het objectiveren van de 
subjectiviteit van de mens.

In zo’n wereld wordt het inzicht 
niet alleen beroofd van zijn eigen 
object: het wezen en al de realitei-

ten die hoger zijn dan wij en waarvan 
wij afhankelijk zijn, maar omdat het 
er toch een nodig heeft, vervangt het 
zijn eigen object door het denkbeel-
dig object. Aan dat object probeert de 
wilskracht een status van realiteit en 
een rationeel voorkomen te verlenen. 
Bij gebrek aan lijsters, neemt men me-
rels. De wet is universeel en speelt zo-
wel op het niveau van de gedachte als 
elders.

U begrijpt: de intellectuele acti-
viteit, die zich niet kan doen gelden 
zonder object, verlangt een vervan-
gend product. Om uit haar isolement 
te komen en over de omsluiting van 
haar subjectiviteit heen te klimmen, 
komt het erop aan dat zij haar inwen-
dige beelden voor haarzelf in uitwen-
dige uitstraling omzet. Voor dat doel 
moet zij haar toevlucht nemen tot 
de gefabriceerde verbeelding van een 
werk, dat de rol van “reëel” object zal 
spelen.

Om wat dan ook te doen, is het 
nodig beroep te doen op de verbeel-
ding: men moet binnen zichzelf een 
of ander beeld, maquette, plan, sche-
ma uitwerken van wat er gedaan moet 
worden. Het werk bestaat allereerst op 
een denkbeeldige manier in de geest, 
alvorens over te gaan tot het bestaan 
dat de techniek het in de realiteit 
geeft. Zo dwingt dus de weigering om 
zich aan de realiteit te onderwerpen, 
het verstand zijn rechten, zijn voor-
rang en zijn aanspraken, op het mo-
ment zelf waarop het ze afkondigt en 
ze wil verifiëren, over te laten aan het 
fantasierijke vermogen: het verstand 
wordt de dienaar van de verbeelding.

De cultus van de vernieuwing, van 
de verandering, de vooruitgang, de re-
volutie, die sedert twee eeuwen heerst, 
heeft geen andere oorsprong dan deze 
slavernij van onze intellectuele activi-
teit, bewerkt door de verbeelding en 
de wilskracht. Gescheiden van zijn 
kenmerkend eigen object, wordt het 
verstand nooit verzadigd door het 
oppervlakkige voedsel dat het wordt 
aangeboden. Het eist het van anderen 
en raakt uitgeput in deze onderdom-
peling in de schoot van een denkbeel-
dige wereld, zoals een schipbreuke-
ling, wie de dorst kwelt op de “altijd 
herhaalde zee”.
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Over het Lectionarium van 
het Missaal

Naar “La lettre à nos frères prêtres” nummer 38, aangevuld met onderzoek van Ingrid de Crayencour.

deel 3

Het lectionarium van het missaal van Paulus VI: 
enkele bedenkingen

Na het lectionarium van het traditionele missaal te hebben onderzocht, 

zijn wij begonnen dat van het nieuwe missaal te beschouwen. 

Wij hebben er enkele pluspunten van gezien, maar ook bepaalde

nadelen, met name onder de aandacht gebracht door verschillende 

kenners van de liturgie, die het aggiornamento in het algemeen

 gunstig gezind zijn. Wij zetten hier ons onderzoek van het nieuwe

 lectionarium voort en concluderen vervolgens met een 

afsluitende vergelijking met het oude.

Jaar- of meerjarenkring?
Het lectionarium van het missaal 

van Paulus VI heeft gekozen voor een 
kring van meer jaren (drie of twee, 
zoals het uitkomt). Ook hier is dui-
delijk dat, enkel en alleen om deze 
reden, dit lectionarium meer bijbel-
teksten bevat dan het lectionarium 
van het traditionele missaal. Maar 
nogmaals, men moet onderzoeken 
of deze keuze werkelijk de verstan-
digste is.

De keuze van een kring van meer 
jaren is ten eerste een breuk met de 
unanieme liturgische traditie van de 
Kerken van apostolische oorsprong, 
die allen in de lijn liggen van een 
jaarkring. Trouwens, zelfs de gemeen-
schappen voortgekomen uit de Refor-
matie hebben zich aan deze traditie 
gehouden tot in de loop van de twin-
tigste eeuw. Deze eensgezinde litur-
gische traditie berust op het jaar als 
natuurlijk fundament. Volgens het 

woord van kardinaal Stickler, expert 
in de conciliaire liturgiecommissie, 
is deze meerjarenkring “van de kant 
van de [postconciliaire] hervormings-
commissie een zonde tegen een na-
tuur die aan alle behoeften aan ver-
andering in een zonnejaar voldoet. 
Men zou hebben kunnen blijven bij 
de jaarkring van het liturgische jaar 
en de lezingen hebben kunnen verrij-
ken door evenveel bloemlezingen als 
men wil, even dik als men wil, zon-
der daarom de afwikkeling van een 
natuurlijke jaarkring op te heffen”1. 
Men kan zeggen dat er slechts twee 
absolute referenties van tijd bestaan: 
de dag (beweging van de aarde om 
zichzelf) en het jaar (beweging van 
de aarde om de zon). De maand, de 
week, het uur zijn eerder afspraken, 
zelfs al berusten zij op bepaalde na-
tuurlijke gronden (bijvoorbeeld, de 
maancirkel). Het is dus diep men-
selijk, in overeenstemming met het 
duidelijkste, het eenvoudigste en het 

meest in de natuur van de dingen 
gewortelde symbolisme, de liturgie 
te noteren in de jaarkring. Daaren-
tegen, door een meerjarenkring van 
lezingen aan te nemen, brengt men 
een scheiding teweeg niet alleen met 
deze natuurlijke kring maar ook met 
de liturgische kalender, die natuur-
lijk doorgaat met de feesten voor te 
schrijven volgens een jaarritme. 

Om deze reden hebben alle chris-
telijke liturgieën zonder uitzonde-
ring, en zelfs het merendeel van de 
niet-christelijke liturgieën, altijd deze 
keuze gemaakt van een jaarkring van 
lezingen. Dit brengt de regelmatige 
terugkeer met zich mee van dezelf-
de lezingen, dezelfde gezangen, de-
zelfde riten, op hetzelfde moment. 
Toch blijft er in de traditionele litur-
gieën een coëfficiënt van variatie, die 
vermijdt dat de mens zich opgeslo-
ten voelt in de routine en de eento-
nigheid, dankzij de datum van Pa-
sen, die varieert tussen 22 maart en 
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25 april, en dankzij buitengewone 
gebeurtenissen zoals de verjaarda-
gen, jubilea enz.

“Gemaakte liturgie”
Een andere karakteristiek van dit 

nieuwe lectionarium is, dat het niet 
opgezet is uitgaande van een vooraf-
gaand Romeins lectionarium, noch 
van enig ander, Westers of Oosters, 
lectionarium, maar welbewust bui-
ten al deze tradities en dus in tegen-
stelling daarmee. De hervormingen 
hebben altijd bestaan in de geschie-
denis van alle katholieke ritus-
sen, maar zij waren in het alge-
meen verrijkingen en moesten 
in elk geval ‘organische evolu-
ties’ zijn, d.w.z. veranderingen 
die in zekere zin van bestaan-
de vormen uitgaan, op dezelfde 
manier als de volwassen popu-
lier, die u in de tuin hebt ver-
schilt van de jonge loot, die u 
dertig jaar geleden had, hoewel 
het dezelfde boom is. Over deze 
kwestie van organische evolutie 
heeft de toenmalige kardinaal 
Ratzinger zeer juiste gedachten 
tot uitdrukking gebracht, die 
een nauwelijks bedekte kritiek 
op Paulus VI inhouden: “Zo-
als een tuinman het leven en 
de groei van een gewas bege-
leidt en de nodige aandacht schenkt 
aan zijn levenskracht en aan zijn wet-
ten, zo moet ook de Kerk met res-
pect de weg van de liturgie door de 
tijd begeleiden, door wat haar helpt 
en haar saneert te onderscheiden 
van wat haar vernietigt en haar ge-
weld aandoet. […] De Paus is geen 
absolute monarch, wiens wil wet is; 
hij is de hoeder van de authentieke 
Traditie en daardoor de voornaam-
ste waarborg van de gehoorzaam-
heid. […] Zijn wet is niet het eigen 
goeddunken, maar de gehoorzaam-
heid aan het geloof. Daarom is zijn 
functie, met betrekking tot de litur-
gie, die van een tuinman, en niet die 
van een technicus die nieuwe machi-
nes bouwt en de oude bij het schroot 
gooit”2. Maar het is niet zeker of het 
zo verliep met de door Paulus VI uit-
gevaardigde liturgische boeken.

De hervorming van het lectiona-
rium van het missaal werd toever-

trouwd aan ‘Coetus (of werkgroep) 
XI’ van het ‘Consilium’. De secretaris 
daarvan, pater Gaston Fontaine, was 
begonnen met een systematische op-
somming van de lijsten van bijbelpe-
rikopen die gelezen werden in de li-
turgie van de Mis. Deze opsomming 
hield in: de complete studie van de 
Latijnse liturgieën, van de zesde tot 
de twaalfde eeuw; het bestuderen van 
een steekproef van de Oosterse boe-
ken voor een vijftiental ritussen; een 
lijst van de lectionaria in gebruik in 
de kerken van de Reformatie, van de 

zestiende eeuw tot in onze dagen”3. 
Het is indrukwekkend, deze dikke 
lijst, opgemaakt door pater Fontaine, 
te raadplegen in de archieven van de 
paters en de experts van het ‘Consi-
lium’: het is een enorm werk van op-
somming, dat tot dan toe nooit ver-
richt was en dat in ieder geval nuttig 
zal zijn voor de toekomstige genera-
ties. Het probleem is juist dat, nadat 
men deze systematische lijst van de 
systemen van de lezingen van de Mis-
sen van alle katholieke ritussen door 
de ruimte en de tijd had opgemaakt, 
men besloot ze terzijde te laten en 
van nul af te beginnen. Dit is een 
schoolvoorbeeld van het maken van 
een liturgie aan de schrijftafel, een 
proces waarvoor kardinaal Ratzin-
ger zeer harde woorden heeft gehad: 
“in de plaats van ‘de gewordene litur-
gie’, als vrucht van een voortdurende 
ontwikkeling, heeft men een gemaak-
te liturgie gebracht. Men heeft het le-
vende proces van groei en van wor-

den verlaten, om tot het maakwerk 
over te gaan”4. In dit geval gaat het 
om een weigering, een verwerpen van 
iedere basis van organische ontwik-
keling, omdat de ‘Coetus XI’ de lijst 
had opgesteld van bijna alle tegen-
woordige en verleden katholieke (en 
zelfs protestantse) lectionaria, en ver-
volgens tegen iedere logica in besloot 
om uit te gaan van geen enkele daar-
van: noch van het bestaande Romeins 
lectionarium noch van welk ander 
dan ook. Dat was bekend maken, dat 
men met een schone lei begon en al-

les opnieuw wilde uitvinden. 
Kon men, door zich zo vrij-
willig en radicaal van iedere 
traditie af te snijden, in de 
richting van een ‘verrijking’ 
gaan? Een verrijking vult aan 
wat vóór haar bestaat, zij ver-
nietigt niet om nadien ‘ex ni-
hilo’ (uit het niets) te recon-
strueren. Men vermoedt dus 
dat de naar voren gebrachte 
rijkdom van het nieuwe lec-
tionarium meer aan de kant 
van de kwantiteit dan van de 
diepgang en de kwaliteit ligt.

Ook vanuit een puur oe-
cumenisch standpunt is het 
trouwens verbazingwekkend, 
dat men voor het Romeins 

missaal een lectionarium is gaan be-
denken op geheel nieuwe bases, ter-
wijl wij het bestaande lectionarium 
gemeenschappelijk hadden met een 
groot aantal protestantse en angli-
caanse gezindten, waarvan verschil-
lende in Rome vertegenwoordigd 
waren door hun waarnemers. Op dit 
punt kende het ‘aggiornamento’ een 
onzekerheid: zoals men het heeft 
kunnen lezen in het eerste deel van 
deze studie, was er allereerst sprake 
van het bestaande lectionarium te 
houden, hetzij om de traditionele 
cyclus van één jaar te bewaren, het-
zij om het lectionarium te gebrui-
ken voor één van de drie jaren van 
een nieuwe cyclus van drie jaar. Dit 
voorstel werd naar voren gebracht 
“evenzeer vanwege gehechtheid aan 
de traditie als vanuit oecumenische 
motivatie, omdat het merendeel van 
de kerken uit de protestantse Refor-
matie het traditionele [Romeinse] 
lectionarium gebruikt. Dit oecume-

“De paus is geen absolute 
monarch, wiens wil wet is; 

hij is de hoeder van de 
authentieke Traditie. 

Daarom is zijn functie, met 
betrekking tot de liturgie, 
die van een tuinman, en

niet die van een technicus 
die nieuwe machines bouwt 
en de oude bij het schroot 

gooit”.
(Kardinaal Ratzinger)
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nische motief woog zwaar in de dis-
cussie”5. De oecumene speelde hier 
dus in een behoudende zin, was er 
na aan toe het weer tot niets terug-
brengen van het lectionarium te la-
ten mislukken en stond dus op het 
punt, het behoud van het traditio-
nele lectionarium voor te schrijven. 
Maar, de rapporteur van de ‘Coetus 
XI’, dom Vagaggini bracht een gede-
tailleerd overzicht uit van de eigenlij-
ke situatie van de protestantse en an-
glicaanse gezindten en “toonde met 
handigheid en competentie aan dat 
het [oecumenisch] argument [voor 
het behoud van het lectionarium] 
zwak was”. Samenvattend zou men 
kunnen zeggen dat veel afgescheiden 
gezindten nieuwe lectionaria hadden 
ingevoerd naast het traditionele Ro-
meinse lectionarium en dat sommige 
andere dit ronduit hadden opgege-
ven 6. “Om een bevestiging te hebben 
van wat de rapporteur had gezegd 
over de positie van de niet-katholie-
ke gezindten, organiseerde men op 8 
oktober [1966] een vergadering tus-
sen de consultors en de waarnemers 
bij het Consilium”7. Twee dagen la-
ter, “op 10 oktober, aan het begin 
van de plenaire vergadering [van het 
Consilium], las de anglicaanse ka-
nunnik Jasper [namens de vijf waar-
nemers] een verklaring voor, […] dat 
zij niet wilden dat het opgeven 
van het traditionele lectiona-
rium werd verhinderd om oe-
cumenische redenen. Ook zij 
[de waarnemers] wensten een 
dergelijke verandering en ver-
wachtten de resultaten van de 
eerbiedwaardige Roomse Kerk 
[…] Zij stelden voor dat het 
nieuwe Romeinse lectionarium 
gedurende een redelijke tijd ‘ad 
experimentum’ werd ingevoerd 
en dat men intussen tot accep-
tabele akkoorden kon komen, 
om een op elkaar afgestemd 
lectionarium tussen de Roomse Kerk 
en de andere kerkelijke gemeen-
schappen te bereiken”8. Door hun af-
gescheiden broeders bevrijd van hun 
scrupules, en weinig gehecht aan de 
liturgische traditie die zij moesten 
hervormen, zetten de consultors van 
de ‘Coetus XI’ zich dus aan het werk 
om een eigengemaakt lectionarium 
samen te stellen. Daar dit ook ge-

bruikt moest worden door de voor-
naamste protestantse en anglicaan-
se gemeenschappen, ontwierp men 
het gemeenschappelijk, zowel in 
Rome als op het niveau van de na-
tionale of internationale liturgische 
commissies, per taal bijeengebracht9. 
Aldus nam men een cyclus van drie 
jaar aan, omdat deze structuur werd 
voorgesteld op verschillende interna-
tionale liturgische congressen gehou-
den tussen 1950 (Luxemburg en Ma-
ria Laach) en 1960 (München), maar 
ook omdat zij al van kracht was “in 
verschillende christelijke gezindten, 
bijvoorbeeld in de Lutherse kerken 
van de Scandinavische landen sinds 
1920 en de gereformeerde kerk van 
Frankrijk sinds 1963”10.

In deze context speelde het oecu-
menisch criterium natuurlijk een be-
langrijke rol bij de keuze van de in-
houd. Zo legde mgr. Jounel, dat het 
gebruik van passages uit de boeken 
van de Wijsheid voor de Mariafees-
ten voor moeilijkheden zorgde: “De 
mariale exegese van de teksten uit de 
boeken van de Wijsheid […] is voor-
al moeilijk uit oecumenisch oog-
punt. Zij choqueert de protestanten 
diep, die het godslasterlijk vinden, 
aan een schepsel toe te kennen, wat 
over de Wijsheid van God gezegd 

is”.11 De geest van openheid naar de 
wereld, afgekondigd door Vaticanu-
mII, was ook een belangrijk criteri-
um: het epistel van Sacramentsdag 
is, bijvoorbeeld, nog altijd die pas-
sage uit de eerste brief aan de Co-
rinthiërs, waarin Paulus het Laatste 
Avondmaal vertelt. In het nieuwe 
lectionarium echter, heeft men deze 
perikoop ontdaan van zijn strenge 

waarschuwing: “Dat ieder dus zich-
zelf onderzoekt […], want wie on-
waardig eet en drinkt […], eet en 
drinkt zijn eigen veroordeling enz.”. 
Deze zin wordt traditioneel uitgelegd 
als een vermaning, dat het noodzake-
lijk is in staat van genade te zijn om 
te communiceren.

Toen dit lectionarium klaar was, 
werd het ‘ad experimentum’ voor drie 
jaar ingevoerd, in overeenstemming 

met de wens van kanunnik 
Jasper, wat in staat stelde de 
ervaringen op het terrein van 
talrijke kenners van de litur-
gie en zielenherders, katho-
lieke en protestantse, te ver-
zamelen. De Wereldraad van 
Kerken, die zich als het ware 
als de VN van de christelijke 
gezindten beschouwt, tracht-
te aan te haken, om de be-
sprekingen te verbreden tot 
alle Westerse gezindten en zo 
niet de kans te missen een, 
gemeenschappelijk onder-

handeld, werkelijk universeel chris-
telijk lectionarium te verkrijgen. Het 
departement Faith and Constitution 
van de W.R.K. bracht deze coördina-
tiepoging op gang door in Genève, in 
april-mei 1968, een gemeenschap-
pelijke vergadering te organiseren 
tussen zeven vertegenwoordigers 
van het Consilium en afgevaardig-
den van verschillende protestant-

“Als meesterwerk van
 ‘gemaakte liturgie’, is dit 

lectionarium juist gemaakt 
omdat het de vrucht is van 

een compromis tussen 
katholieke en protestantse 

experts”.
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se gemeenschappen.12 Het verslag 
van deze vergadering onderstreept 
de noodzaak om “de samenwerking 
tussen de Rooms-katholieke Kerk en 
de Wereldraad van Kerken op het ge-
bied van de eredienst en de liturgie”, 
met speciaal “een behoefte aan geza-
menlijke inspanningen, tegelijk voor 
problemen op lange termijn […] en 
voor problemen van onmiddellijk 
belang, zoals de uitwerking van pa-
tronen voor oecumenische diensten, 
lectionaria enz.”.13 Deze multilate-
rale inspanningen resulteerden, na 
herziening, in wat men vandaag “het 
gemeenschappelijk lectionarium” 
noemt, waarvan het ontstaan goed 
uitgelegd is door pater Tillard, OP.14 
Per slot van rekening, “dit werk, dat 
door enkele vernieuwers is afgeraf-
feld, zegt mgr. Gamber, heeft in 
de Roomse Kerk de plaats inge-
nomen van een opzet van lezin-
gen die teruggaat op meer dan 
duizend jaar, en heeft deze dus 
uitgeschakeld”.15

Men zal het niet eens kun-
nen zijn met de kwalifi catie “af-
geraffeld werk”. Dat het gaat 
om een buitengewoon discu-
tabel werk, lijdt weinig twijfel: 
als meesterwerk van ‘gemaakte 
liturgie’, is dit lectionarium juist ge-
maakt omdat het de vrucht is van een 
onderhandeling en van een compro-
mis tussen katholieke en protestant-
se experts. Maar de enorme massa 
werk die de uitwerking ervan heeft ge-
vraagd, staat niet toe dat men spreekt 
van afraffelen. 

Pikant is juist, dat pater Fontaine 
een dergelijk werk heeft geleverd om 
een bijna complete lijst te geven van 
de bijbelperikopen van de missen 
van alle katholieke riten, uit het ver-
leden en actueel, om zich vervolgens 
op geen enkele manier erdoor te laten 
leiden en aan de experts van de ‘Coe-
tus’ XI’ te vragen, een nog groter werk 
te leveren door een lectionarium aan 
de werktafel te creëren. Kortom, men 
heeft werkelijk titaneninspanningen 
toegestaan om een in vitro-monster 
voort te brengen, terwijl deze energie 
gebruikt had kunnen worden voor 
een gezonde hervorming. 16 Met an-
dere woorden, het is een enorme ver-

spilling voor de Kerk. Een dergelijk 
werk kan degene die, met heel de 
christelijke traditie, de liturgie opvat 
als tijdloos – een tijdloosheid die al-
leen de anciënniteit en het geworteld 
zijn kunnen garanderen - slechts in 
verbijstering dompelen.

Vertrouwen stellen in de 
overgeleverde liturgische riten?

De vergelijking met het lectiona-
rium van Paulus VI brengt dus het 
lectionarium van het traditionele 
missaal niet in diskrediet. Als wij de 
bedenkingen, die wij in dit en in de 
twee voorgaande nummers van het 
Informatieblad hebben voorgelegd, 
nog eens doornemen, dan stellen wij 
vast dat we het beeld van een algeme-
ne onwetendheid over de bijbel vóór 

het Tweede Vaticaans Concilie moe-
ten loslaten: dat is een gedachte die 
niet kan standhouden bij een serieus 
onderzoek. Daarvoor moeten we na-
tuurlijk de eerlijkheid hebben, te ver-
gelijken wat werkelijk te vergelijken 
valt. Als men een groep christenen 
van tegenwoordig, die zou bestaan 
uit heel geëngageerde militanten en 
trouwe leden van een bijbelkring, 
vergelijkt met eenvoudige paschan-
ten uit het begin van de 20ste eeuw, 
dan staat het resultaat van te voren 
vast, maar het betekent strikt geno-
men niets.

Het lectionarium van het tradi-
tionele Romeins missaal wortelt in 
een heel lange traditie. De essentië-
le structuur ervan komt uit hart van 
de Kerk, aan het einde van het tijd-
perk van de bloedige vervolgingen. 
Samengesteld door de Kerkvaders als 
grote contemplatieven en mystago-
gen, verleent het ons een wezenlijk li-
turgische – en niet exegetische of cate-

chetische – toegang tot de essentiële 
teksten van de Heilige Schrift.

Dit lectionarium moet zeker niet 
onderhevig zijn aan de kritieken van 
degenen die het, in werkelijkheid, 
niet ernstig hebben bestudeerd. Het 
biedt voornamelijk een bredere toe-
gang tot het Oude Testament dan 
men over het algemeen zegt, zelfs als 
het, zoals de grote meerderheid van 
de katholieke en zelfs christelijke li-
turgieën, duidelijk de voorrang geeft 
aan het Nieuwe Testament voor de 
lezingen van de zondag. Dit lectio-
narium berust op beproefde funda-
menten, gedeeld door alle liturgieën 
van de Kerken van apostolische oor-
sprong, met name de unieke jaar-
kring als menselijke realiteit en on-

betwistbare symboliek.

Eén maal gedaan is nog 
geen gewoonte, wij zullen 
het oordeel van pater Patrick 
Prétot, directeur van het ho-
gere Instituut voor Liturgie 
van Parijs delen: “De prak-
tische rituelen die uit de tra-
ditie gekomen zijn, zijn naar 
mijn mening een schat die 
wij niet voldoende naar voren 
durven brengen: wij zoeken 

het “nieuwe” dat geacht zou worden 
beter in staat te zijn, overeen te ko-
men met de mentaliteiten van onze 
tijd. Maar zouden wij, vóór te willen 
“uitvinden” (en men weet hoe pro-
blematisch dit woord is als men het 
over riten heeft), niet eerst vertrou-
wen stellen in de overgeleverde riten? 
Zij hebben generaties gevormd, om-
dat de liturgie ons vormt!” 17  In deze 
lijn zal onze conclusie geleverd wor-
den door dom Botte, die zich hier 
met een lovenswaardig gezond ver-
stand uitdrukt:18: men moet oppas-
sen voor de verleiding om liturgie-
en samen te stellen en te realiseren 
“die zonder enige voorbereiding, be-
grepen zouden kunnen worden door 
Jan met de Pet. 

Men maakt niet een christelijke 
liturgie voor een volk dat niets kent 
van het Oude Testament en niet veel 
van het Nieuwe. Zonder een opleving 
van de catechese en van de predika-
tie, is een liturgische hervorming ge-
doemd te mislukken”.19

“Maar zouden wij, vóór te 
willen “uitvinden” niet eerst 

vertrouwen stellen in de 
overgeleverde riten?”

(Patrick Prétot)
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 Brief VIII

De wet van de golfslag 
(of de droefheid en de troost)

Beste Galsem,
Zo zo, je hebt dus ‘goede hoop’, 

dat de periode van godsdienstigheid 
van je patiënt aan het verlopen is? 
(…) Heeft niemand je ooit verteld 
van de wet van de golfslag?

Mensen zijn amfibieën, half geest 
en half dier, (het besluit van de Vij-
and om zo’n walgelijk tweeslachtig 
wezen te scheppen was een van de 
dingen, die Onze Vader er toe deed 
besluiten Hem zijn steun te onttrek-
ken). Als geesten horen ze tot de we-
reld van het Eeuwige, als dieren staan 
ze in het tijdelijke. Dat wil zeggen 
dat, terwijl hun geest gericht kan wor-
den op iets eeuwigs, hun lichamen, 
hartstochten en verbeelding in voort-
durende wisseling zijn, want ‘tijdelijk 
zijn’ betekent veranderen. Hun beste 

C.S. Lewis heeft zich voor ons in verbinding gesteld met het hoofdkwartier 

van Satan en hij brengt ons verslag uit van de brieven van Screwtape 

aan een andere duivel, die onder zijn bevel staat.

Deze ‘Brieven uit de hel’ geven enkele bijzonderheden over 

de psychologie van de mensen en van de kwade geesten 

“die op de wereld rondgaan tot verderf van de zielen”.

manier om het constante te benade-
ren is ritme; en zo is er die golfslag 
van de voortdurend herhaalde terug-
keer tot een niveau, waar ze telkens 
van terugvallen, een reeks van diep-
te- en hoogtepunten. Als je je patiënt 
nauwkeurig geobserveerd had, zou 
je deze golfslag in elke levensuiting 
hebben waargenomen – zijn belang-
stelling in zijn werk, zijn genegenheid 
voor zijn vrienden, zijn lichamelijke 
verlangen: het gaat alles op en neer. 
Zo lang hij op aarde leeft zullen tijden 
van geestelijke en lichamelijke bloei 
en leven afgewisseld worden door pe-
rioden van dorheid en dood. Dat hij 
nu door een dal gaat van droogte en 
futloosheid, is geen proeve van jouw 
bekwaamheid, zoals je je in je mis-
plaatste optimisme verbeeldt; het is 
een puur natuurlijk verschijnsel, waar 
we niets aan hebben, tenzij je er een 
goed gebruik van maakt.

Als je wilt uitmaken hoe dit het 
best uit te buiten, moet je nagaan 

welk gebruik de Vijand er van wil 
maken en doe dan het omgekeerde. 
Nu is het misschien nieuw voor je 
te vernemen dat Hij in Zijn pogin-
gen, om het voortdurend beslag op 
een ziel te hebben, zich nog meer 
verlaat op de momenten van depres-
sie dan op de hoogtepunten. Enke-
le van Zijn bijzondere gunstelingen 
zijn door langere en diepere wegen 
van duisternis gegaan dan enig an-
der mens. (…) Tijdens zulke peri-
oden van zich verlaten voelen, veel 
meer dan tijdens de hoogtepunten, 
groeit hij uit tot het soort wezen, dat 
de Vijand zich wenst. Vandaar dat de 
gebeden die tot Hem opgezonden 
worden in die toestand van geeste-
lijke droogte Hem het liefst zijn. Wij 
kunnen onze patiënten meesleuren 
van de ene verzoeking naar de an-
dere, omdat we hen alleen maar be-
stemmen voor ons voedsel; en hoe 
meer hun wil in verzoeking wordt 
gebracht, hoe beter. Maar Hij kan 
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niet `verleiden‘ tot deugd, zoals wij 
dat doen tot zonde. Hij wil hen le-
ren lopen en moet dus Zijn hand wel 
wegtrekken. En als alleen maar de 
wil tot lopen er werkelijk is, is Hij al 
verheugd over hun gestrompel.

Vlieg er niet in, Galsem. Onze 
zaak is nooit méér in gevaar dan 
wanneer een mens, hoewel hij er 
niet naar verlangt, toch van plan is de 
wil van onze Vijand te doen; en als 
hij, om zich heen een wereld zien-
de zonder enig spoor van de Vijand, 
zich afvraagt waarom hij verlaten is, 
en dan tóch gehoorzaamt.

Maar natuurlijk geven de diepte-
punten ook óns onze kansen, waar-
voor mijn aanwijzingen nog volgen.

Je liefhebbende oomSchroefstrik

Brief IX

Over het goede gebruik van morele 
depressies

Beste Galsem,
Ik hoop, dat mijn laatste brief je er-

van heeft overtuigd, dat het feit alleen, 
dat je patiënt op het ogenblik door 
een diep dal van matheid of ‘droog-
te’ gaat, jou zijn ziel niet in handen 
speelt; er moet alleen maar een han-
dig gebruik van worden gemaakt. In 
welke vorm dat moet gebeuren, wil ik 
nu uiteenzetten.

Laat ik beginnen met je te zeggen, 
dat ik altijd heb ondervonden, dat de 
dieptepunten in de golfbewegingen 
van het menselijk leven een voortref-
felijke gelegenheid bieden voor alle 
vormen van zinnelijke verleiding, spe-
ciaal seksuele. Misschien verwondert 
je dat; want, zul je zeggen, er is na-
tuurlijk op de toppunten een grotere 
lichamelijke energie en dus een grote-
re seksuele honger. Maar je moet niet 
vergeten, dat de weerstanden dan ook 
op zijn sterkst zijn. De gezondheid en 
de driften, die jij wilt gebruiken voor 
het opwekken van seksuele begeerte, 
kunnen helaas maar al te makkelijk 
gebruikt worden voor werk of spel, 
voor denken of onschuldig plezier. 
De aanval heeft een veel betere kans 

van slagen als het van binnen bij hem 
alles grauw en koud en leeg is. Ook 
moet hier opgemerkt worden, dat er 
een subtiel verschil bestaat tussen de 
seksualiteit in het dieptepunt en die 
op de top van de golf; de eerste zal 
waarschijnlijk niet zo gauw ontaar-
den in het slappe gedoe dat de men-
sen `verliefd zijn’ noemen, veel mak-
kelijker terecht komen in het perverse, 
veel minder bezoedeld worden door 
alles wat ermee gepaard gaat en wat 
edel is, de verbeelding verrijkt, zelfs 
geestelijk is — dat alles, wat het ge-
slachtsleven van de mens vaak zo te-
leurstellend maakt. Met de andere li-
chamelijke verlangens is het net zo 
gesteld: je hebt veel meer kans om van 
je patiënt een pracht van een dronk-
aard te maken door hem alcohol op 
te dringen als pijnstillend middel 
wanneer hij zich melig voelt of beu is 
van alles, dan hem aan te moedigen 
om er naar te grijpen als een middel 
om plezier te maken in zijn vrienden-
kring, als hij zich gelukkig voelt en 
vrij van alle druk. Vergeet nooit, dat 
we ons in zekere zin op het terrein 
van de Vijand bevinden, telkens wan-
neer we ons inlaten met enige vreug-
de in de gezonde, normale vorm die 
voldoening schenkt. Ik weet het, me-
nige ziel hebben we via een vreug-
de in de wacht gesleept. Maar met 
dat al is ze een bedenksel van Hem 
en niet van ons. Hij schiep de vreug-
den: al ons onderzoek heeft ons er 
tot nog toe niet toe in staat gesteld 
er ook maar één uit te vinden. Al wat 
wij kunnen doen is de mensen er toe 
brengen van de genietingen, die onze 
Vijand geschapen heeft, te genieten 
op een ogenblik of op een manier of 
in een mate, die Hij heeft verboden. 
Vandaar dat we altijd weer proberen 
de mens weg te trekken van de na-
tuurlijke vorm van elke vreugde in de 
richting van het onnatuurlijke, waar 
de geur van de Schepper de vreugde 
niet doorwaait, waar niets te genieten 
valt. Het recept is: een altijd groeiend 
verlangen naar een altijd slinkende 
vreugde. Dat is secuurder en boven-
dien meer ‘en style’. Roof de ziel van 
een mens en geef hem er niets voor 
terug — zo verkwik je waarlijk het 
hart van onze Vader. En de diepte-
punten zijn het moment om een be-
gin te maken met dat spel.

Maar er is nog een betere methode 
om uit zo’n dieptepunt te halen wat 
er in zit, en wel door de ideeën die de 
patiënt er zelf over heeft. Zoals altijd 
is ook nu de eerste stap, dat je het juis-
te inzicht buiten het bereik van zijn 
denken houdt. Pas op, dat hij niets 
vermoedt omtrent het bestaan van 
de wet van de golflijn. Laat hem in de 
waan, dat hij had mogen verwachten, 
dat de eerste gloed van zijn bekering 
zou voortduren en eeuwig had moe-
ten voortduren en dat zijn tegenwoor-
dige toestand van `leven in een ver 
land’ óók iets blijvends is. Als je deze 
verkeerde opvatting maar eenmaal 
goed in zijn hoofd hebt gestampt, 
kun je op verschillende manieren ver-
der gaan. Het hangt er maar van af, of 
je man hoort tot het type van moede-
lozen, die tot wanhoop kunnen wor-
den verleid, of tot het slag van de op-
timisten, die je kunt wijsmaken dat 
alles wel weer goed komt. De eerst-
genoemde soort is aan het uitsterven 
onder de mensen. Mocht je patiënt 
daar toe horen, dan is alles ‘simple 
comme bonjour’. 

Je hoeft hem alleen maar uit de 
buurt van bezonken Christenen te 
houden (dat is zo’n toer niet tegen-
woordig!), zijn aandacht te richten op 
de geschikte passages in de bijbel en 
hem dan het uitzichtloze plan aan te 
praten, zijn gevoelens van vroeger al-
leen door wilskracht te heroveren en 
we zijn er. Hoort hij tot de mensen, 
die altijd hopen, dan is het aan jou 
om hem gerust te maken op de tegen-
woordige lage temperatuur van zijn 
geestelijk leven en te zorgen, dat hij 
er zoetjes aan mee tevreden is, terwijl 
hij zichzelf aanpraat, dat het al met 
al nog niet zo mis is. Je zult zien, dat 
hij na een week of twee zich afvraagt 
of de eerste dagen van zijn Christen-
zijn toch niet een tikje geëxalteerd wa-
ren. Spreek met hem over ‘alles met 
mate’. Als je hem eenmaal kunt krij-
gen tot de gedachte: ‘Godsdienst — 
alles goed en wel, maar er zijn gren-
zen’, dan kun je je kiplekker voelen 
over zijn ziel. 

Een godsdienst met mate is ons 
even goed als helemaal géén gods-
dienst — en veel leuker (…).

Je liefhebbende oom Schroefstrik
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De kruistochten : 
christelijke ondernemingen ?

Alfred Denoyelle, Doctor in de Geschiedenis.

Plan

- de verschillende kruistochten en de balans van deze ondernemingen

- de vijfde kruistocht

- de zesde kruistocht

- de zevende kruistocht

- de achtste kruistocht... en enkele andere

Deel 3

De vijfde kruistocht
Laten we nu de vijfde (1215-1221) 

even onder ogen nemen. In het Oos-
ten hadden de Muzelmannen natuur-
lijk de nodige tijd gehad om hun posi-
ties te verstevigen sinds het einde van 
de derde kruistocht (1192). De verwik-
kelingen van de vierde kruistocht had-
den hen niet getroffen, en zij konden 
er zich vanzelfsprekend uitermate over 
verheugen, vermits hun vijanden van 
weleer, destijds verenigd om op kruis-
tocht te gaan, thans onenig waren in 
twee tegenover elkaar staande keizer-
rijken (het Latijnse te Constantinopel 
en het Griekse te Nicea) die het oude 
Oostromeinse rijk hadden verdeeld. 
Het valt niet te ontkennen dat zij niet 
bepaald gezind waren om on-
derlinge hulp te bieden. 

Tijdens het oecumenisch 
concilie, vierde van Lateranen, 
door paus Innocentius III in 
1215 samengeroepen, werd 
de droevige toestand omstan-
dig uiteengezet. De Christen-
heid werd dientengevolge 
aangezet tot het bundelen van 
strijdkrachten om het Heilig 
Land te herwinnen. Een derde 
keizerrijk scheen in de ogen 
van de paus daarbij een sti-
mulerende rol te kunnen spe-

len, met name het heilig Roomse rijk 
der Duitse natie, wiens nieuw verko-
zen keizer, Frederik van Hohenstau-
fen, tevens koning van Sicilië en aldus 
leenman van de H.Stoel, erkend was 
en met pauselijke zegen gekroond 
werd te Aken op 25 juli 1215, toen 
hij 20 jaar oud was. Het concilie had 
het begin van de nieuwe kruistocht 
vastgesteld voor het jaar 1217, maar 
sommige elementen waren alvast op 
verkenning vertrokken en daarvan 
met verontrustend nieuws teruggeko-
men, onder meer in verband met een 
versterkte plaats die de Muzelmannen 
op de berg Thabor aan het bouwen 
waren. De jonge keizer deed de gelof-
te om op kruistocht te gaan zodra hij 

daartoe in staat zou zijn, want hij had 
een broze politieke situatie in Duits-
land overgeërfd en zijn leeftijd speel-
de niet in zijn voordeel om zijn gezag 
te laten gelden. Twee van zijn leen-
mannen vertrokken dus in zijn plaats, 
met name Leopold VI van Oostenrijk 
en Andreas II van Hongarije.

Hun gebundelde strijdkrachten 
die te Acco waren verzameld, slaagden 
er evenwel niet in, de Muzelmannen 
te verjagen. De kruisvaarders probeer-
den de toestand te ontzetten door een 
afleiding in Egypte. Het gelukte hen, 
de havenstad Damietta in te nemen. 
De sultan stelde hen voor, Jeruzalem 
om te ruilen met Damietta, maar de 

pauselijke legaat, Pelayo Gai-
tán, een fanatieke Spanjaard 
die kardinaal van Albano ge-
worden was, en die ook alles 
meende af te weten van poli-
tiek en strategie, beriep zich 
op zijn functie om deze om-
ruiling te doen weigeren. Zelfs 
de komst van de hertog van 
Beieren en van de grootmees-
ter van de Duitse Orde met 
een bericht van de keizer kon 
hem niet van gedacht doen 
veranderen : hij gaf het bevel, 
de Muzelmannen na te zitten 
in de delta van de Nijl in de 
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richting van Kaïro. Jean de Brienne, 
die het terrein goed kende in zijn hoe-
danigheid van koning van Jeruzalem, 
achtte deze expeditie een zelfmoord 
en verzette zich daarom tegen de le-
gaat, maar deze zette hem dienten-
gevolge als opperbevelhebber van de 
kruisvaarders af. Onder de bedreiging 
van een excommunicatie zakte het le-
gerkorps dus de uitgestrektheid van 
de woestijn in, en werd te Mansou-
rah door de hoge waterstand van de 
Nijl omsingeld. De sultan grijnslach-
te achter zijn sik bij het zien van die 
“christene honden” die zo erbarme-
lijk in de val gelopen waren. Hij stond 
hun een veilige terugtocht toe ... mits 
het teruggeven van Damietta.

De pauselijke legaat, die ijlings 
naar Rome was teruggekeerd, poog-
de de mislukkung van de kruistocht te 
rechtvaardigen bij paus Honorius III 
: hij liet gelden dat de kruisvaarders 
zijn “gezag” had-
den durven trot-
seren door een 
afwijkende visie 
en dat hij zijn be-
slissing had moe-
ten handhaven 
om zijn “gezag” 
onbetwist op te 
leggen, aange-
zien de geestlijke 
macht (de zon) 
steeds dient be-
schouwd te wor-
den als hoog ver-
heven boven de tijdelijke macht (de 
maan) -- een vergelijking ontleend 
aan de voorganger van de paus, met 
name Innocentius III. 

De legaat kreeg een duchtige af-
straffing vanwege de paus, die de ge-
legenheid kreeg om op te merken 
dat, indien de maan inderdaad haar 
licht ontvangt van de zon, deze zich 
evenwel nooit in de plaats stelt van de 
maan in haar bewegingen. De legaat 
eindigde zijn loopbaan als kardinaal 
in een klooster, waar hij nog lange tijd 
zal hebben kunnen mediteren over 
de hemellichamen die onze dagen en 
nachten verlichten. Deze vijfde kruis-
tocht staat bekend onder historici als 
“de mislukte” omwille van het feit dat 
de aanwinst domweg verloren ging.

 De zesde kruistocht
De zesde kruistocht (1227-1229) 

zal echter een welslagen zijn. De jon-
ge keizer, die inmiddels gehuwd en er 
ook in geslaagd was, zijn keizerlijk ge-
zag te verstevigen, was ingelicht over 
de oorzaak van de mislukking van de 
voorgaande onderneming. Hij sloot 
met paus Honorius III het verdrag 
van San Germano (1226) waarbij hij 
er zich toe verplichtte, op kruistocht 
te gaan onder bedreiging van de ban-
vloek ingeval hij er zou van afzien. 
Na de voorbereidselen scheepte hij 
dus in te Brindisi, maar werd zeeziek 
en ging aan wal amper twee dagen 
nadien om zich te laten verzorgen. 
Toen het nieuws van dit oponthoud 
Rome bereikte, werd dit overhaastig 
geïnterpreteerd als een definitief ver-
zaken aan de kruistocht, en werd de 
excommunicatie dan ook dadelijk 
uitgesproken. In de weet dat hij zich 
in een geval van overmacht had be-

vonden, trok de keizer er zich niet van 
aan, maar zette zijn koers verder in de 
richting van Cyprus. Vandaar begaf hij 
zich naar Acco en behaalde belangrij-
ke overwinningen. Hij ging door tot 
Jeruzalem waar hij het christelijke ko-
ninkrijk uit de tijd van de eerste kruis-
tocht herstelde.

In plaats van hem te verheugen, 
boezemde dit nieuws aan de paus een 
nieuwe excommunicatie van de keizer 
in, thans “om een kruistocht onder-
nomen te hebben als geëxcommuni-
ceerde”. Maar Frederik II trok het zich 
niet erg aan. Bovendien was hij niet 
zinnens, zijn gedrag te laten dicteren 
door een gezag in spiritualibus dat 
zich bemoeide met zaken in tempora-
libus en dat opnieuw, wegens een ge-

brek aan inzicht in de werkelijke toe-
stand, dreigde een kruistocht te doen 
mislukken. Frederik II had de gelof-
te gedaan om een kruistocht tot een 
goed einde te brengen, en hij deed dit 
ook daadwerkelijk : hij sloot te Jaffa 
een vredesverdrag met de sultans van 
Egypte en Syrië.

Gedurende tien jaar zullen niet 
alleen de bedevaarders worden be-
schermd en de vrede gewaarborgd, 
maar Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth 
en het territorium tot aan de kustste-
den zullen worden teruggeschonken 
aan de Christenen. Nadat zij verno-
men hadden dat de keizer geëxcom-
municeerd was, zullen de baronnen 
van de Levant, als kleine potentaten 
van de zeldzame versterkte plaatsen 
die overeind gebleven waren, over 
deze vrede echter pruilen en aan de 
keizer eerbetoon weigeren. Laatstver-
noemde moest verder nog vernemen 

van boodschap-
pers uit Europa 
dat paus Grego-
rius IX zijn afwe-
zigheid te baat 
genomen had 
om een aanval 
uit te voeren op 
Sicilië waarvan 
hij koning was. 
Frederik II verliet 
dus Palestina en 
stevende naar de 
pauselijke troe-
pen toe. Als ge-

tuige van het gebeuren, vermeldt een 
kroniekschrijver het hartverscheuren-
de schouwspel van het leger der kruis-
vaarders met op hun borstkas het gro-
te rode kruis op witte achtergrond, dat 
het hoofd moest bieden aan het leger 
van de invallende paus wiens solda-
ten bekleed waren met het beeld van 
de elkaar kruisende sleutels van Sint 
Pieter ! Het beeld was zo schokkend 
als symbolisch : claves contra crucem, 
de sleutels tegen het kruis !

De aangevallen keizer slaagde er 
evenwel in, een nederlaag te bezorgen 
aan de paus. Hij vroeg een onderhoud 
met hem en sloot de vrede van Cepra-
no (1230). Deze kruistocht, die de dag 
voordien nog bestempeld was als een 
heulen met de vijand, werd thans be-
schouwd als een goed werk ten gunste 
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van de Christenheid. De excommu-
nicaties werden niet alleen “nietig en 
ongelegen” verklaard, maar de keizer 
werd bovendien begenadigd met de 
titel “geliefkoosde zoon 
van de heilige Kerk” en 
bevestigd als “koning 
van Jeruzalem”. Deze 
zesde kruistocht, die te-
gelijk de minst bloedige 
en in feite de meest ge-
slaagde was na de eerste, 
werd dus afgesloten in 
Europa zelf met een ein-
domhelzing tussen de 
paus en de keizer. Van-
daar dat zij onder histo-
rici wordt aangeduid als 
“de diplomatieke”, ver-
mits de meeste aanwin-
sten door onderhande-
lingen waren bekomen.

 
De zevende kruistocht
In feite duurde de vrede langer 

dan het overeengekomen tienjarige 
bestand. Tot de zevende kruistocht 
(1245-1254) werd inderdaad beslo-
ten nadat Jeruzalem door de Muzel-
mannen in het jaar 1244 was herno-
men. De koning van Frankrijk was 
toen de Heilige Lodewijk IX. Hij was 
de enige die gehoor gaf aan de op-
roep van het oecumenisch concilie 
van Lyon (1245). Keizer Frederik II 
kon er niet aan deelnemen omwille 
van de belemmering geschapen door 
paus Innocentius IV. Toen deze nog 
Sinisbaldo dei Fieschi, graaf van La-
vagna en hoofdraadgever van Grego-
rius IX was, had hij laatstvernoemde 
aangezet tot vijandelijkheden tegen 
de jonge keizer. Hij had hun verzoe-
ning in 1230 niet kunnen verhinde-
ren, maar sinds hij er in geslaagd was, 
zich door de kardinalen tot paus te la-
ten verkiezen in 1243, had hij een ar-
gumentatie ontwikkeld die een aantal 
oude feiten, waarvoor de keizer noch-
tans ontlasting van de daarmee ge-
paard gaande excommunicaties had 
bekomen, opnieuw aan de dagor-
de stelde. Hij achtte ze “uitingen van 
misprijzen voor de sleutelmacht” en 
meende daarin “openlijke ketterijen” 
te ontwaren, alhoewel daar geen spra-
ke van was, en de katholieke leer zelfs 
niet betroffen was. De woordvoerder 
van de keizer vroeg waar de juridische 

zin van de paus en van de andere ker-
kelijke hoogwaardigheidbekleders 
moet gevonden worden indien zij 
niet bekwaam blijken het minste be-

wijs van ketterij aan te voeren, maar er 
reeds op voorhand van uitgaan dat de 
zaak beslecht is, en dat elke verdedi-
ging dus overbodig is. Eigentijdse kro-
niekschrijvers melden dat de schat-
rijke Innocentius IV de aanwezige 
bisschoppen had omgekocht om ze te 
overhalen, zijn visie te delen, en dat 
hij ze zelfs één na één had bedreigd : 
“Wees met mij of ik ruk je ring af !”

In die omstandigheden werd Fre-
derik II zomaar (andermaal) geëx-
communiceerd, en (thans ook) voor 
afgezet verklaard. Bovendien verbood 
de paus aan alle heersers om nog met 
hem te onderhandelen of hem ver-
der “keizer” te blijven noemen. Dit 
verbod werd stelselmatig getrotseerd 
door de Heilige Lodewijk, die bewust 
was van de zeer grove ongerechtigheid 
begaan door de paus en het concilie 
van Lyon. Bovendien kreeg de koning 
van Frankrijk, die op kruistocht was 
vertrokken, ter plaatse alle logistieke 
en financiële steun vanwege Frederik 
II. Vandaar dat Blanche van Castilië, 
vrouw met een energisch tempera-
ment en moeder van de Heilige Lo-
dewijk, tot bij de paus gegaan is om 
hem al het goede, dat zij dacht van de 
keizer, en al het kwade, dat zij dacht 
van de laster over hem verspreid, mee 
te delen. Eigentijdse kronieken, zo-
als deze van de benedictijn Matthew 
Paris, melden dit alles uitdrukkelijk. 

Sinds men de Oosterse kronieken 
heeft uitgepluisd en de geheime brief-
wisseling van Innocentius IV met de 
Muzelmannen heeft ontdekt, beseft 

men nog beter welk een 
apocalyptische haat deze 
voor de Christenheid ver-
raderlijke paus bezielde. 
In feite wenste hij het ver-
dwijnen van alle heersers 
en beoogde hij uitdrukke-
lijk een regimen universa-
le voor hemzelf. In aan-
wezigheid van de Engelse 
ambassadeur hoorden 
religieuze getuigen hem 
onder meer deze woor-
den uitspreken, die nogal 
schokkend zijn vanwege 
een opvolger van Sint Pie-
ter : “Ik moet thans wel tot 
een vergelijk komen met 
uw koning, maar als ik zal 

klaar gekomen zijn met de draak (de 
keizer), zal ik gemakkelijker van leer 
kunnen trekken tegen de slangen (de 
koningen).” 

Pauselijke agenten lichtten in over 
de bewegingen van de koning van 
Frankrijk en over de hulp die de kei-
zer hem verleende. De Heilige Lode-
wijk, die niet wist dat hij bespied was, 
had in zijn gevolg niet alleen almoe-
zeniers, maar ook raadgevers die hem 
vergezelden met de zegen van de paus 
en die er in slaagden, hem dezelfde 
strategische vergissingen te doen be-
gaan als deze die de pauselijke legaat 
aan de vijfde kruistocht had doen be-
gaan. In plaats van te vertrekken van-
uit Cyprus naar Acco en vandaar naar 
Jeruzalem te trekken zoals keizer Fre-
derik II had gedaan tijdens de vori-
ge kruistocht, is de Heilige Lodewijk 
weliswaar vanuit Cyprus vertrokken, 
maar in de richting van Egypte. Na de 
inname van Damietta verstevigde hij 
zijn posities niet om vervolgens Pales-
tina langs Ascalon binnen te vallen, 
en vandaar op te rukken naar Jeruza-
lem, wat mogelijk geweest ware. Hij 
gaf daarentegen gehoor aan de raad, 
eerder naar het zuiden te trekken om 
Kaïro in te nemen en er te gaan zete-
len op de troon van de sultan. Dat is 
nu precies wat de Muzelmannen ver-
wachtten. Al ploeterend in de delta 
van de Nijl ging het leger van de ko-
ning van Frankrijk op onhandige wij-
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ze een veldslag vóór Mansourah aan. 
De Heilige Lodewijk werd er gevan-
gen genomen, en het is pas tegen een 
zeer hoog losgeld dat hij bevrijd werd 
(1250).

Vervolgens zal hij in het Heilig 
Land vertoeven, zoals Lodewijk VII 
tijdens de tweede kruistocht, maar 
langer dan deze, om eensgezindheid 
tussen de kleine christelijke potenta-
ten van de Levant trachten te beko-
men. Hij zal zelfs de burchten van 
de kruisvaarders opknappen, maar er 
niet in slagen, Jeruzalem te bemachti-
gen. Ondertussen was inderdaad zijn 
grootste steun weggevallen met de 
dood van keizer Frederik II (1250). 
Bij het vernemen van de dood van 
zijn moeder, Blanche van Castilië, zal 
de Heilige Lodewijk naar Frankrijk te-
rugkeren (1254). Hetzelfde jaar nog 
zal ook paus Innocentius IV sterven. 
Afgezien van de Franse historici die 
zich net als kinderen heel opgewon-
den verheugen over deze kruistocht, 
die natuurlijk “deze van de heilige 
Lodewijk” is, hetgeen in hun ogen al 
de rest in de schaduw stelt, beschou-
wen de andere historici deze zevende 
kruistocht als “de hernieuwing van de 
mislukte” (de vijfde) omdat gelijkaar-
dige feiten geleid hebben tot een ge-
lijkaardig winstverlies.

 
De achtste kruistocht... 

en enkele andere
Als laatste onder de grote kruis-

tochten geldt de achtste (1270-1272) 
die plaatsvond na het bericht over het 

verlies van Antiochië en Jaffa. De in-
name van deze twee kruisvaardersste-
den door Baibars, leider van de Mam-
melukken, was al voorafgegaan door 
de plundering van Nazareth en ande-
re christelijke bezittingen sinds 1263. 

Kleine kruisvaardersgroepen waren 
reeds vertrokken naar Palestina sinds 
1265, maar dit had het verlies van Ce-
sarea (1265) niet belet, noch van de 
burcht der Tempeliers te Safed (1266), 
noch van Antiochië (1268), noch van 
Jaffa (eveneens in 1268). De Heilige 
Lodewijk besloot dus opnieuw een 
kruistocht te ondernemen in 1270. Ei-
genaardig genoeg, toen hij aanlegde 
in Sardinië, berichtte de koning van 
Frankrijk dat hij in Noord-Afrika zou 
ontschepen, te Tunis, waarschijnlijk 
in de hoop aldus de Muzelmannen 
van achteren aan te vallen, ofwel een 
haard van afleiding te scheppen met 
het oog op de verdeling van de islami-
tische strijdkrachten. Het gelukte hem, 

Carthago in te nemen, maar hij werd 
ziek en stierf amper een maand na 
zijn aankomst. Zonder slag of stoot 
heeft het Franse leger zich dan terug-
getrokken met de toelating van de 
emir van Tunesië. Het kwam niet tot 
een samenbundelen met de Engelse 
strijdkrachten die naar Palestina ste-
venden. Koning Edward ontscheepte 
dus in het Heilig Land. Hij vernam 
er dit onmoedigend nieuws : de “on-
neembare” burcht, de zogenaamde 
Krak der Ridders, was ingenomen (8 
april 1271).  

De strijdvaardigheid van de En-
gelsen liet hun desalniettemin toe, 
Nazareth te hernemen en Acco te ont-
zetten (1272). Bij gebrek aan hulp en 
voldoende proviandering werden zij 
er evenwel toe genoopt, terug in te 
schepen en de laatste versterkte plaat-
sen van de vroegere kruisvaarders, 
met name Acco, Tyr, Sidon en Bey-
roet, aan hun droevig lot over te la-
ten. Zij zullen tot 1291 standhouden 
: dit jaar betekende, op politiek vlak, 
het einde van de christelijke aanwe-
zigheid in de Levant. Op religieus 
vlak zal het proces van islamisering 
of herislamisering vanzelfsprekend 
op gang gebracht worden. Al wat de 
achtste kruistocht dus bekomen had, 
was een uitstel van een twintigtal ja-
ren alvorens vaste voet in Palestina te 
verliezen.

Deze achtste kruistocht wordt be-
schouwd als “de laatste”, maar er zijn 
er nog andere, minder bekende, ge-
weest zoals deze van Keizer Karel in 
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de zestiende eeuw. Hij had zich ook 
op Noord-Afrika gericht en heeft er 
sporen van zijn tocht achtergelaten. 
Vóór hem waren er nog enkele andere 
geweest, zoals de “kinderkruistocht” 
van 1212. De Franse groep had als be-
zieler Étienne, een jonge herder van 
twaalf jaar, die beweerde in het be-
zit te zijn van een brief van Jezus, in 
de hemel geschreven. Toen zij dus te 
Marseille waren aangekomen, dach-
ten deze kinderen dat de zee zich vóór 
hen zou opensplij-
ten zoals weleer vóór 
Mozes. De aandacht 
van twee kooplieden, 
Hugo het Yzer en Wil-
lem het Varken, werd 
getrokken door deze 
lichtgelovigheid. Zij 
beloofden aan de kin-
deren ze naar Palestina 
te verschepen in zeven 
boten. In feite werden 
deze jonge “kruisvaar-
derpelgrims” verkocht 
op de markten van 
Alexandrië, die slaven 
en eunuchen voor de 
harems bezorgden. 
Meer dan 700 onder 
hen werden bevrijd in het jaar 1229, 
hetzij zeventien jaar later, door kei-
zer Frederik II van Hohenstaufen bij 
het einde van de zesde kruistocht. De 
Duitse groep jonge “kruisvaarders” 
was afkomstig uit het Rijnland en be-
geesterd door het zogezegd “hemels” 
bericht vanuit Frankrijk verspreid. Zij 
staken de Alpen over, en de kinderen 
die Rome bereikten, werden door In-
nocentius III ontvangen. De paus acht-
te dit “apparitionisme” van verdachte 
oorsprong. Hij ontbond de jonge pel-
grims van hun gelofte en zette ze aan, 
rustig naar huis terug te keren. Meteen 
blijkt dat het epos van de kruistochten 
wel degelijk in de middeleeuwen zelf, 
en door de paus dan nog, goed waar-
genomen werd als een aanloop die 
een hele reeks ondernemingen had 
voortgebracht waarin het kaf naast het 
koren zat en dit laatste dreigde te ver-
smachten.

Men moet zich overigens niet in-
beelden dat de “grote” kruistochten 
met de achtste tot een einde kwamen 
wegens gebrek aan wil tot zelfverdedi-

ging in het Westen, wegens vermoei-
enis, wegens ontmoediging, of nog 
omdat de Muzelmannen plots hun 
invasieplannen in Europa zouden op-
gegeven hebben. Dromen past niet !

In feite was de van oudsher con-
stante dreiging voor onze streken af-
gezwakt. Reden hiervoor was het 
onverbiddelijk naderen van de Mon-
golen van Gengis Khan (1167-1227). 
Na eerst Europa bedreigd te hebben 

door de inname van Kiev in 1240, ge-
volgd door de invasie van Polen en 
Hongarije, kwamen zij tot een opont-
houd nabij Wenen in Oostenrijk bij 
het overlijden van Oegoedei Khan 
(1241) alvorens op te rukken in de 
richting van de Kaspische zee, zich te 
hergroeperen aan de Iranese einder en 
aldus de islamitische wereld in de rug, 
dus vanuit het Verre Oosten, langs de 
landwegen, te benaderen. Zodoen-
de viel in 1258 Bagdad in hun greep 
en kwam het oude kalifaat van de dy-
nastie der Abbasieden (750-1258) tot 
een einde. Weldra zal Syrië moeten er-
varen dat de Mongolen binnenvallen 
en Aleppo bemachtigen (1260). Deze 
toestand had een tweede front ge-
opend en de Muzelmannen er voor-
lopig van afgebracht, nog invallen 
in Europa te beramen. Het vervolg 
is gekend. De militie van de Egypti-
sche mammelukken zal de Mongolen 
verdrijven. Met het nieuwe sultanaat 
zal heel de middellandse zee vanuit 
Egypte aan controle onderworpen 
zijn tot in 1517 : vervolgens zullen de 
ottomaanse Turken, die zich geleide-

lijk aan geëmancipeerd hadden van 
het mongoolse protectoraat dat in de 
loop van de XIVde eeuw het sultanaat 
van Roum nog onder druk wist te zet-
ten, er in slagen Kaïro in te nemen, 
zooals zij voordien al Constantinopel 
hadden ingenomen (1453).

Europa was opnieuw bedreigd. 
Wenen in Oostenrijk werd zelfs bele-
gerd door Soliman II in 1529. De hei-
lige paus Pius V zette dus de Chris-

tenheid aan tot een 
nieuwe kruistocht, 
thans op zee, tegen 
het oprukken van 
de Turken die reeds 
heel het oostelijk 
deel van het middel-
landse zeebekken tot 
aan de Adriatische 
zee onder controle 
hadden, terwijl de 
Muzelmannen van 
Noord-Afrika op-
nieuw uitkeken naar 
het iberische schier-
eiland en de grote ei-
landen. Men moest 
zeer waakzaam zijn 
en met versterking 

patrouilleren indien men het ander-
maal ontschepen in Europa wenste te 
verhinderen. 

Tijdens de zeeslag op de hoog-
te van de stad Lepanto geleverd op 7 
oktober 1571, verpletterde de christe-
lijke vloot bemand door Spanje, Ve-
netië en de H.Stoel onder het opper-
bevel van Don Juan van Oostenrijk, 
de Turkse vloot van Ali Pacha, en zette 
tevens een punt achter de islamitische 
uitbreiding. Alle latere pogingen om 
nog Europa binnen te dringen, mis-
lukten. Aldus bijvoorbeeld tijdens de 
belegering van Wenen door de groot-
vizier Kara Moustafa (1683). De coa-
litie van de oostenrijks-poolse strijd-
krachten onder het bevel van koning 
Jan Sobieski en van hertog Karel van 
Lorreinen behaalde op de Turken een 
beslissende zege bij de Kahlenberg. 
Men kan ook als een kruistocht be-
schouwen, het door Oostenrijk on-
dernomen tegenoffensief om het on-
derdrukte Hongarije en Transylvanië 
te herwinnen (1699) en om een deel 
van Serbië en Roemenië van het isla-
mitische juk te bevrijden (1718).
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Bij wijze van besluit
Tussen 1099 en 1291 had de Voor-

zienigheid aan de Christenheid 192 
jaar (bijna twee eeuwen !) tijd gege-
ven om het Christendom in het Hei-
lig Land terug in te planten. Waarom 
is men daarin niet geslaagd ? 

De grote, officiële kruistochten 
waren nochtans, als dusdanig, chris-
telijke ondernemingen van bevrijding 
en preventie. Bij de ontleding van de 
oorzaken van het uiteindelijke falen 
van dit epos, kan men niet vermij-
den onder de indruk te komen van 
hetgeen mank liep, namelijk het naar 
waarde inschatten en de beleving van 
bepaalde fundamentele hoedanighe-
den zonder dewelke een katholiek be-
schavingsproject een begoocheling is. 
Welnu, alleen reeds door hun onder-
linge gevechten, hun onophoudelijke 
ruzies en hun herhaalde conflicten, 
kan het ontbreken van deze hoeda-
nigheden bij veel te veel kruisvaarders 
enkel maar worden vastgesteld : de 
onthechting van de ongeregelde ziels-
aandoeningen, het verzaken aan zich-
zelf en de nederige ontplooiing van 
de door God toevertrouwde talenten 
ten dienste stellen van de naaste, dat 
alles werd te vaak in de schaduw ge-
steld door de dorst naar vermaak, 
naar rijkdommen en naar eer, deze 
ijdele glorie die alles verpest. In feite, 
vanuit het oogpunt van het relatieve 
welslagen, kan men van de acht “gro-
te” kruistochten slechts de eerste, de 
derde en de zesde overhouden. Om 
het in schoolse termen uit te drukken, 
zou ik zeggen dat drie op acht als re-
sultaat slechts 37,5 % oplevert. Het is 
dus geen nul, maar het is toch duide-
lijk onvoldoende.

Denkt U vooral niet dat dit een 
persoonlijke mening is. Raadpleegt 
U eens de akten van de concilies die 
in de middeleeuwen gehouden wer-
den !

Schilderen zij ons hun respectie-
ve tijdperken in hemelse taferelen af 
? Gaan zij er prat over dat het Chris-
tendom nu alle menselijke activitei-
ten bevrucht en eindelijk inspireert ? 
Worden zij ertoe genoopt, vast te stel-
len dat hun tijdgenoten uitsluitend 
het rijk van Christus zoeken en er al 

het overige op afstemmen ? Beweren 
zij dat de prachtige eenheid, op poli-
tiek en cultureel evenzeer als op religi-
eus vlak, kenmerkend voor heel de sa-
menleving tijdens de middeleeuwen, 
geen gebreken van omvang, geen erge 
leemten, en geen afschuwelijke, soci-
aal ingewortelde ondeugden vertoon-
de ?

Het moge volstaan deze oecume-
nische concilies van de middeleeuwen 
te vermelden en de aandacht te vesti-
gen op hun aantal en hun regelmaat, 
alsook op de verbazingwekkende her-
haling van zeer ernstige problemen 
op het vlak van de leer, de spirituali-
teit en de zeden, die dan ook uitdruk-
kelijk met de vinger worden gewezen 
bij leden van de clerus van hoog tot 
laag, evenals bij gelovigen van elke 
stand. De data van deze concilies kun-
nen met deze van de kruistochten in 
parallel worden gezet :

- de eerste kruistocht (1095-1099)
- Concilie van Lateranen I (1123)
- Concilie van Lateranen II (1139)
- de tweede kruistocht (1146-1149)
- Concilie van Lateranen III (1179)
- de derde kruistocht (1187-1192)
- de vierde kruistocht (1199-1204)
- Concilie van Lateranen IV (1215)
- de vijfde kruistocht (1215-1221)
- de zesde kruistocht (1227-1229)
- Concilie van Lyon I (1245)
- de zevende kruistocht (1245-1254)
- de achtste kruistocht (1270-1272)
- Concilie van Lyon II (1274)
- Concilie van Vienne (1311-1312)
- Concilie van Konstanz (1414-1418)
- Concilie van Firenze (1431-1445)

Dat zijn dus negen oecumenische 
concilies in een periode van 322 jaar 
(van 1123 tot 1445), hetzij gemid-
deld een oecumenisch concilie om de 
36 jaar ongeveer. Indien alles opper-
best ging in de middeleeuwen, waar-
om dan zo’n veelvuldige topvergade-
ringen ? De akten van deze concilies, 
die tegelijkertijd normatieve en be-
schrijvende teksten zijn, lichten ons 
voldoende in. Tenzij men ze opzij wil 
schuiven om zich vast te klampen aan 
een middeleeuwse droomwereld, zijn 
deze documenten onafwendbaar in-
dien men de werkelijkheid van het 
middeleeuwse verleden integraal wil 

staven en dan ook zijn eigen geest 
eerlijk wil afstemmen op de waarheid 
van de vaststaande feiten. Dit geldt 
trouwens voor het epos van de kruis-
tochten zoals voor gelijk welke andere 
historische werkelijkheid.

De geschiedenis is het geheel aan 
gebeurtenissen uit het verleden. Zij is 
ook, maar dan wel met een zekere af-
standsname, de kennis die men er van 
verwerven kan. Haar nut herleidt zich 
evenwel niet daartoe, want zij omvat 
eveneens de morele les(sen) die men 
er kan uit halen. Het verleden verge-
ten, dat betekent zich blootstellen 
aan de herhaling van de vergissingen 
die het heeft gekenmerkt. Daarente-
gen is de ontleding van de geschiede-
nis een vorm van omzichtige medita-
tie die afstand neemt ten opzichte van 
de feiten op grond van liefde voor de 
waarheid en met het oog op haar fun-
dering, wat ertoe bijdraagt de scherp-
zinnigheid te verfijnen en de wijsheid 
te verstevigen.

De kruistochten waren christe-
lijke ondernemingen, ongetwijfeld, 
Europa heeft er nut uit gehaald voor 
haar culturele en zelfs economische 
ontwikkeling, beslist, maar de zuiver-
heid van de bedoelingen, die er of-
ficieel aan de grond van lagen, werd 
bezoedeld door het kwaad dat ermee 
gepaard ging, zodat er spijtig genoeg 
geen volharding in het goede was, en 
dat deze ondernemingen uiteinde-
lijk met hun opzet van een christelijk 
beheer in de Levant faalden. De mo-
rele les die daaruit te trekken valt, is 
duidelijk : de zuiverheid van de aan-
gekondigde bedoelingen is nooit in 
staat het kwaad van de handelingen, 
die ze de facto verraden, recht te trek-
ken. Opdat de kruistochten helemaal 
geschikt wezen en conform hetgeen 
pausen en oecumenische concilies uit 
de middeleeuwen voorhielden, ware 
het vereist geweest dat alle tussenbei-
dekomenden blijken van hun goede 
wil gaven, en dat zij dan ook hun per-
soonlijke begeerten ten gunste van het 
gemeenschappelijk werk verstierven.

Einde

De kruistochten
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De priesters van de Priesterbroederschap: 

in dienst van de Kerk, voor het heil van de zielen

H o n d e r -
den seminaris-
ten en priesters 
gaan van het 
seminarie naar 
de tent van 
de wijdingen, 
waar diakens 
het sacrament 
gaan ontvan-
gen, dat van 
hen een ande-
re Jezus Chris-
tus maakt: dat 
is en gebeurte-
nis die op meer 
dan één jonge 
man indruk ge-
maakt zal heb-
ben en mis-
schien in zijn 
ziel het verlan-
gen doet ont-
staan, zich op zijn beurt aan God toe 
te wijden.

Jonge priesters en priesters… die 
vroeger jong waren, sommige een-
voudige kapelaans, andere priors en 
bijna pastoors, weer andere semina-
rieprofessoren of missionarissen, rec-
toren van religieuzen, bestemd voor 
het apostolaat in onze scholen of dis-
trictoversten; allen hebben dat pries-
terschap gemeen, dat onze vereerde 
stichter, mgr. Marcel Lefebvre, heeft 
willen behouden voor de Kerk en 
voor de H. Mis.

Maar hoe kan men spreken over 
de priester van de Priesterbroeder-
schap, zonder zich degene voor de 
geest te halen, die voor ons een toon-
beeld van priester en van bisschop 
is? Helemaal ondergeschikt gemaakt 
aan zijn functie, is zijn hele leven in 
beslag genomen door de liefde voor 

Pater Philippe Lovey

de glorie van God, uit liefde voor 
het welzijn van de Kerk en voor het 
heil van de zielen. Het volstaat hier 
het “testament” te vermelden uit zijn 
preek van 1979 in Le Bourget, bij ge-
legenheid van zijn priesterjubileum: 
“Voor de glorie van de Allerheilig-
ste Drie-eenheid, uit liefde tot Onze 
Heer Jezus Christus, ter verering van 
de Allerheiligste Maagd Maria, uit 
liefde voor de Kerk , uit liefde tot de 
paus, uit liefde tot de bisschoppen, 
priesters, alle gelovigen, voor het heil  
van de wereld, voor de redding van 
de zielen, behoudt dat Testament van 
Onze Heer Jezus Christus!

Behoudt het Offer van Onze Heer 
Jezus Christus! Behoudt de Mis van 
altijd! En u zult de christelijke be-
schaving zien heropleven, beschaving 
die niet voor deze wereld is, maar die 
leidt naar de katholieke staat, en deze 
katholieke staat bereidt ons voor op 
de katholieke staat van de hemel.”

Het is dus niet 
verwonderlijk dat 
mgr. Lefebvre als 
doel aan de Broe-
derschap heeft 
willen geven: “ 
het priesterschap 
en alles wat er be-
trekking op heeft 
en niets dan wat 
het betreft, dat 
wil zeggen zoals 
Onze Heer Jezus 
Christus het ge-
wild heeft toen 
Hij zei: ‘Doet dit 
ter gedachtenis 
aan Mij’. Het le-
ven van de pries-
ter oriënteren en 
verwezenlijken 
naar wat er essen-
tieel de bestaans-

reden van is: het H. Misoffer, met 
al wat het betekent, alles wat eruit 
voortvloeit, alles wat er de complete-
ring van is.” (Statuten)

Bovendien: “een theologische 
kennis van het Misoffer zal hem 
steeds meer ervan overtuigen, dat in 
deze verheven realiteit heel de Open-
baring werkelijkheid wordt, het mys-
terie van het geloof, de volmaaktheid 
van de mysteries van de Menswor-
ding en van de Verlossing, heel de 
werkzaamheid van het apostolaat.”

De priester van 
de Broederschap, 
“man van God”

Deze prachtige doelen worden 
op heel concrete wijze verwezenlijkt 
in het leven van de priester. Of het is 
in de verre missies of in Europa, de 
priester moet heel zijn dagelijks le-
ven doordrenken van gebed, waar-
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van het opdragen van het H. Misof-
fer de kern vormt. Wat een geluk, te 
kunnen zeggen, dat die korte tijd van 
het opdragen van de Mis God onein-
dig meer verheerlijkt dan de zonden 
Hem onteren, en dat de genaden re-
genen op de zielen om hun het heil 
aan te bieden.

En het brevier? Hoeveel kinde-
ren zijn niet verbaasd geweest, als 
zij zagen dat de priester zo vaak dat 
zwarte boek bij zich draagt, dat hij 
wel eens kust nadat hij het gesloten 
heeft! Hun verbazing zou nog groter 
zijn als zij  de kracht kenden van dit 

gebed, dat gedurende de dag opstijgt 
en dat de grote voorspraak is van de 
priester voor alle zielen en heel spe-
ciaal voor de zielen, die God aan 
hem heeft toevertrouwd. Overigens 
is dit prachtige gebed niet zijn gebed, 
het is niet zijn persoonlijke devotie, 
maar het is hem toevertrouwd door 
de Kerk toen hij de wijding tot subdi-
aken ontving, om de glorie van God 
te zingen in de plaats van degenen, 
die het niet doen en om zijn invloed 
aan te wenden voor alle zondaars.

De priester van de Broederschap 
is in dat alles niets anders dan de 

priesterlijke figuur van wie alle eeu-
wen hebben gesproken: hij is een 
“andere Christus”. Wat voor hem in-
houdt, in alles de Meester te volgen, 
zoals mgr. Lefebvre het zei tijdens de 
wijdingen van 1975: “Wat de Kerk 
het meest nodig heeft, wat het gelo-
vige volk het meest verwacht, dat zijn 
deze priesters van God, deze pries-
ters, die God tonen in heel hun per-
soon, in heel hun houding, in heel 
hun manier van zijn, in al hun woor-
den. Dat is wat het gelovige volk no-
dig heeft.”

Uitdeler van het goddelijk 
        leven
Als de Mis en het brevier de kern 

vormen van het priesterleven in de 
Broederschap – zei mgr. Lefebvre 
niet dat een priester die de Mis heeft 
opgedragen, 80% van zijn aposto-

laat heeft vervuld? – het apostolaat 
is essentieel voor zijn leven als pries-
ter. Onze statuten geven aan dat “de 
Priesterbroederschap wezenlijk apos-
tolisch is, omdat het Misoffer het ook 
is en omdat haar leden over het alge-
meen een uitwendige functie zullen 
moeten uitoefenen” (Statuten). De 
heel speciale zending van de Broe-
derschap is slechts, te onderwijzen 
wat de Kerk altijd heeft onderwezen, 
het onderpand door te geven, aan de 
zielen het geloof van altijd te geven. 
Dat is haar onwankelbare kracht. Al 
haar werken zijn erop gericht: op de 
eerste plaats natuurlijk de seminaries, 

Een neomist tijde4ns zijn plechtige eerste H. Mis

Mgr.Lefebvre in Madagascar

Seminaristen tijdens de recreatie op een dakterras van het seminarie in Ecône
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die de priesters van morgen vormen, 
maar eveneens de scholen, de cate-
chismuswerken, de preken, de lezin-
gen. Heel het apostolaat van de pries-
ters van de Priesterbroederschap is 
erop gericht, de zielen te doen groei-
en in het geloof, dat versterkt wordt 
door de liefde, om ze voor te berei-
den op het waardig en vruchtbaar 
ontvangen van de sacramenten.

Quam bonum et jucundum
Maar dit apostolaat vraagt voor-

waarden, of om de eigen woorden 
van mgr. Lefebvre te herhalen: “voor-
uitgeschoven bastions temidden van 
het gevechtsterrein, waar de vuri-
ge priesters, levend in het gebed, le-
vend in de broederlijke eendracht, 
klaar staan om ten strijde te trek-
ken”. Monseigneur was er dus aan ge-
hecht, dat wij niet alleen zijn, maar 

in communiteit – vaak twee of drie 
priesters, een broeder, zusters -, om 
deze verheven werkelijkheden van 
het priesterschap, in het dikwijls ba-

nale dagelijks leven van onze dagen, 
of geconfronteerd met de moeilijk-
heden van het apostolaat, te beleven. 
Grote wijsheid en kostbare ervaring 
als missionaris en als bisschop. Want 
de steun van de medebroeders wan-
neer de vermoeidheid of de beproe-
vingen zich voordoen, de hartelijke 
en onbaatzuchtige bijdrage van allen 
en van iedereen aan de gezellige sfeer 
van onze huizen zijn de ideale voor-
waarde voor de ontplooiing van de 
genade van het priesterschap. 

Wij zijn niet wereldvreemd en wij 
hebben behoefte aan die sterke sym-
pathie en aan die priesterlijke vriend-
schap, al was het maar om deze 
woorden van de H. Schrift te verwe-
zenlijken: “O quam bonum et jucun-
dum, habitare fratres in unum – Hoe 
goed is het voor broeders om samen 
te wonen” (Ps. 132).

Mgr. Lefebvre heeft gewild, dat 
onze priorijen zijn: “huizen, waarin 
de liefde heerst onder de priesters. 
De bezoekers, en vooral de pries-
ters, moeten, als zij in onze huizen 
komen, voelen, dat er een sfeer van 
blijdschap, eenvoud, eensgezindheid 
en vastberadenheid in de waarheid, 
maar ook van goedheid, liefde, in-
schikkelijkheid en openhartigheid 
tegenover elkaar heerst, die hen dich-
ter bij de Heer brengt!”1

De geestelijke
Ieder jaar melden er zich jonge 

mannen aan de deuren van onze se-
minaries, om de roep van God te be-
antwoorden. Zij hebben Hem diep 
in hun hart gehoord bij het dienen 
van de Mis, in het contact met een 
priester op school, tijdens een retrai-
te of onder een preek. Zij weten nog 
niet of de bisschop hen zal roepen – 
want daarin bestaat wezenlijk de roe-
ping (van vocare = roepen) – maar zij 
melden zich aan als jonge geestelij-
ken voor het altaar van de Heer met 
de hoop, er eens te kunnen de heili-
ge geheimen te kunnen celebreren en 
de genade te kunnen schenken aan 
de gelovigen.

Na een spiritualiteitjaar (dat een 
beetje dienst doet als noviciaat), twee 
jaar filosofie en drie jaar theologie, 
zullen degenen die Onze Heer be-
mind en gekozen zal hebben2, toe-
gelaten worden om zich bij hun 
voorgangers te voegen in de heilige 
militie, in dienst van de Kerk, voor 
het heil van de zielen.

1. Ecône, 22 maart 1977

2. “Hij riep bij zich wie Hij wilde” 
(Mark. 3, 13). 

“Jezus keek hem aan en beminde 
hem” (Mark. 10, 21).

Temidden van de kinderen in 
de missielanden

Gezamenlijk op bedevaart

Tijdens een uurtje ontspanning met de jongens van de middelbare school
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Homilie

Vastenpreek van de H. Augustinus

 over
 

de christelijke versterving

Vandaag begint op plechtige 
wijze de veertigdaagse vas-
ten, en vandaag moeten wij 

weer, zoals ieder jaar, het woord tot u 
richten. Door onze medewerking al-
dus gevoed met een geestelijk en god-
delijk voedsel zal uw hart, terwijl u de 
lichamelijke vasten in praktijk brengt, 
het lichaam aan de uitwendige ver-
sterving kunnen overgeven en het 
werk ervan met meer energie kunnen 
dragen.

Vraagt de godsvrucht zelfs niet van 
ons, dat wij aan de vooravond van de 
plechtige herdenking van het Lijden 
en de kruisiging van Onze Heer, voor 
onszelf een kruis maken om er de vle-
selijke hartstochten aan vast te spij-
keren? “Zij die Christus toebehoren,” 
zegt de Apostel, “hebben het vlees ge-
kruisigd met zijn driften en begeer-
ten”.1 Het is waar dat de christen ge-
durende heel de loop van dit leven, 
gekweld door voortdurende bekorin-
gen, constant aan het kruis genageld 
moet zijn; nooit is er een ogenblik 
om de nagels uit te trekken, waar-
van in psalm wordt gezegd: “Moge de 
vrees voor U zijn nagels in mijn vlees 
slaan”.2 Het vlees is hier de zinnelijke 
begeerten; de nagels duiden de gebo-
den van rechtvaardigheid aan, die de 
vrees voor God in ons laat doordrin-
gen, door ons aan het kruis te nage-
len als een aan God aangename offe-
rande. 

Dezelfde apostel zegt ook nog: “Ik 
bezweer u dus, broeders, bij de barm-
hartigheid van God, uw lichamen aan 
te bieden als een levende offerande, 
heilig en welgevallig aan God”3. Zo is 
het kruis waarop de dienaar Gods zich 
beroemt, in plaats van zich erover te 
schamen. “Het zij verre van mij, op 
iets anders te roemen dan op het kruis 
van onze Heer Jezus Christus, waar-
door de wereld voor mij is gekruisigd, 

en ik voor de wereld”4. Aan dit kruis 
moeten wij gehecht blijven, niet de 
periode van veertig dagen, maar heel 
ons leven: want dit mysterieuze getal 
van veertig dagen duidt heel de om-
vang van het leven aan; hetzij om-
dat, naar de mening van verschillen-
de mensen, de mens alvorens te leven 
veertig dagen bezig is, om zich in de 
moederschoot te hechten; hetzij om-
dat de vier Evangelies in volmaakte 
overeenkomst zijn met de Tien Ge-
boden, en dat de samenvoeging van 
deze twee getallen in het getal veertig 
aantoont, dat wij tijdens de loop van 
dit leven, het ene en het andere Tes-
tament nodig hebben. Hetzij tenslot-
te om andere betere redenen, die een 
geest die doordringender en scherp-
zinniger is, zal kunnen ontdekken. 

Ook Mozes, Elias en de Heer zelf 
hebben veertig dagen gevast. Dat was 
om ons te laten begrijpen dat het 
doel, dat door Mozes, Elias en Jezus 
Christus, dat wil zeggen door de Wet, 
door de profeten en door het Evange-
lie nagestreefd werd, is, ons te verwij-
deren van het navolgen van en de lief-
de tot de wereld, ons ertoe te brengen, 
de oude mens in ons te kruisigen, en 
ons niet te laten gaan in teveel eten en 
in de dronkenschap, in losbandigheid 
en onkuisheid, in de geest van twist 
en in de ijverzucht. Het was om ons te 
doen besluiten, ons te omkleden met 
Jezus Christus, en niet het vlees te ver-
troetelen tot begeerlijkheid. 5 

Zo moet u altijd leven, chris-
ten; als u niet verward wilt raken in 
de modder waar de aarde vol van is, 
hoed u er dan voor van het kruis af 
te komen; en als u er heel uw leven 
op moet blijven, met hoeveel meer re-
den dan tijdens de vasten, die niet al-
leen een deel van het leven is, maar 
het symbool van het leven.

(…) Broeders, onthoudt u vooral 
van twisten en geschillen. Herinnert u 
aan die felle verwijten die u zijn toe-
gevoegd door een profeet: “Wanneer u 
vast, ziet men u uw neigingen volgen, 
en hen die in uw dienst staan, slaan en 
kwetsen; men hoort u zonder ophou-
den schreeuwen”6. Na andere verwij-
ten van dezelfde soort, voegt hij eraan 
toe: “Dat is niet de vasten die mij be-
haagt, zegt de Heer”. Wilt u schreeu-
wen? Stoot dikwijls de schreeuw uit, 
waarvan gezegd wordt: “Ik heb geroe-
pen tot de Heer”7 Want deze schreeuw 
koestert geen bitterheid, maar liefde; 
het is niet de schreeuw van de mond, 
maar de schreeuw van het hart; het is 
geen schreeuw die lijkt op die ande-
re: “Ik verwachtte dat hij recht deed, 
en hij heeft onrecht gedaan; in plaats 
van rechtvaardig te zijn, heeft hij ge-
schreeuwd”8.

“Vergeeft, en u zal vergeven wor-
den; geeft en u gegeven worden”9. Dat 
zijn de twee vleugels, waarop het ge-
bed zich tot God verheft: vergeven 
aan wie ons beledigt, en geven aan 
wie in nood is.

1 Gal. V, 24
2 Ps. CXVIII, 120
3 Rom. XII, 1
4 Gal. VI, 14
5 Rom. XIII, 13,14
6 Isaias, LVIII
7 Ps. CXLI, 2
8 Isaias, V, 7
9 Luk. VI, 37
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H. Francisca Romana
(1384-1440)

9 maart

Heiligenleven

In 1384 in Rome geboren als 
Francisca de Bussi. Toen ze op 
twaalfjarige leeftijd werd uit-

gehuwelijkt, verloor ze haar spraak, 
raakte ze verlamd en weigerde ze alle 
voedsel, maar ze werd genezen door 
een visioen van de H. Alexius. Na de 
dood van haar man stichtte ze de orde 
van de benedictinessen-oblaten.

Francisca Romana wordt afge-
beeld in strenge, vaak zwarte burger-
kledij, al komt de voorstelling als non 
in zwart habijt eveneens voor. Naast 
haar staat een engel in dalmatiek (ze 
had regelmatig mystieke contacten 
met haar beschermengel). In de hand 
houdt ze soms gebroken pijlen (pest-
pijlen: haar gebeden maakten een 
eind aan de pest in Rome), een boek 
of een broodkorf, die ook aan haar 
voeten kan staan. Een andere voor-
stelling toont haar geknield voor een 
monstrans waarvan de strlen haar hart 

treffen. Zeldzamer is een bundel hout 
(voor de armen) of een ezel beladen 
met hout.

Omdat zij verschillende kinde-
ren verloor door de pest en vele pest-
lijders verzorgde, werd zij tegen deze 
ziekte aangeroepen. Voorts is zij pa-
trones van weduwen, huisvrouwen 
en automobilisten (wegens de veel-
vuldige contacten met haar engelbe-
waarder). 

Zij overleed in 1440 en werd hei-
lig verklaard in 1608.

Sint Markus, evangelist

25 april

gelie voorkomt in de figuur van Johan-
nes de Doper in de woestijn, symboli-
seert zowel spiritualiteit (vleugels) als 
kracht (leeuw). Als evangelist houdt 
hij een schriftrol, boek, pen of gan-
zenveer vast en zit hij dikwijls aan een 
schrijftafel. Af en toe wordt hij voor-
gesteld met een knots of een koord, 
omdat hij in Alexandrië aan een touw 
door de stad werd gesleurd.

Markus is de patroonheilige van 
opticiens, glasschilders, klerken, se-

Evangelist die tussen 6o en 
64 het oudste evangelie 
schreef. Hij woonde in Jeru-

zalem, was van 45 tot 49 de reisgezel 
van Paulus en Barnabas, maar keerde 
eerder terug. Later trok hij met Barna-
bas naar Cyprus. Omstreeks 75 stierf 
hij de marteldood in Alexandrië.

Markus wordt afgebeeld met een 
gevleugelde leeuw, soms met een boek 
tussen de voorpoten. Het (woestijn) 
dier, dat aan het begin van zijn evan-

cretaressen, schrijvers en notarissen. 
Ook bouwvakkers en metselaars ver-
eren hem als schutspatroon, wegens 
een reddingswonder bij de bouw van 
de San Marco in Venetië, waar zijn re-
lieken zich bevinden: toen een met-
selaar van een stelling viel, riep hij de 
naam van de heilige en bleef hij on-
gedeerd.

Markus’ hulp werd ingeroepen te-
gen schurft, een plotse dood, bliksem 
en onweer.

IB241.indd   24 11-2-2009   11:56:22



Informatieblad   Nr. 241  maart - april  2009   25

Kroniek van het district

Kroniek van het district

Zondag 14 december
Recollectie voor de Advent in de 

St. Jozefkerk, gepreekt door pater Lo-
rans.

Woensdag 17 december
De priesters van Brussel maken 

gezamenlijk een uitstapje naar een 
priester die bevriend is met de Pries-
terbroederschap. Moge de traditie 
langzamerhand overal in de Kerk te-
rugkomen!

Zaterdag 20 december
Om 23.30 uur probeerden twee 

duistere gestalten via een venster van 
de sacristie in de kerk van Gerwen te 
komen. Dankzij God, die om deze 
tijd een buurman deed voorbijko-
men, waardoor zij verschrikt werden 
en hun inbraakpoging moesten opge-
ven.

Vrijdag 19 tot 
 maandag 22 december
Hemelstraat. EK weekend. Kerst-

stukjes worden gemaakt om op zon-
dag verkocht te worden aan de gelovi-
gen en om geschonken te worden aan 
de bewoners van het bejaardentehuis 
van de Hemelstraat. ‘s Avonds worden 
kerstliederen gezongen en deze wor-
den eveneens op zondagnamiddag in 
concert gebracht in het bejaardente-
huis. Tussendoor ontspanning in het 
stadspark en op de ijsbaan op de Gro-
te Markt van Antwerpen.

Maandag 22 tot
  vrijdag 26 december
In Brussel, zeer gewaardeerd be-

zoek van pater Nély, tweede assistent 
van de Priesterbroederschap. We bren-
gen Kerstmis “en famille” door.

Donderdag 25 december
In Brussel is pater Abbet aan het 

bed gekluisterd. Hij laat zich in Na-
men vervangen door pater Wailliez.

December 2008 - februari 2009

In Quiévrain is de Nachtmis goed 
bezet. Helaas zijn de stemmen van de 
zusters heel zwak, ten gevolge van een 
verkoudheid.

Zaterdag 28 december
Pater Champroux vertrekt naar 

Bretagne voor een MJCF-kamp met 
de jongeren van België en van Noord-
Frankrijk.

Maandag 5 januari.
De priorij in Brussel ontvangt vijf 

karmelietessen, die de hoofdstad aan-
doen voor medische onderzoeken. De 
arme zusters keren terug naar de kar-
mel met een kwaadaardig virus, dat 
hen een dag of tien ziek zal maken.

Dinsdag 6 januari
Huiszegen in de priorij van Ant-

werpen door processie met wierook, 
driekoningswijwater en een gebed. 
Dit is nog te zien aan de opschriften 
bovenaan de deurposten met het krijt, 
dat speciaal daarvoor gezegend werd. 

Zaterdag 10 januari
Feest in de school van de priorij 

van Brussel en kort bezoek van pa-
ter François-Marie de Morgon, die de 
leden van de Derde Orde van de H. 
Franciscus komt bezoeken.

Maandag 12 januari
Op ‘Verloren Maandag’ eet men in 

Antwerpen worstenbrood en appel-
bollen. Zo ook in de priorij. Tot slot 
werden een aantal Kerstliederen ge-
zongen.

Hemelstraat: vzw Conserva-
tor wordt ontbonden en maakt 
project met gelden over aan vzw 
Broederschap. Conservator heeft zich 
ingezet belasting-aftrekbare giften te 
verzamelen voor de restauratie van de 
kapel in de Hemelstraat. Mede dank 
zij haar werd dezelfde kapel opgeno-
men in het Vlaams Erfgoed.

Maandag 12 tot 
 donderdag 15 januari
Het Allerheiligste wordt uitge-

steld in de karmel van Quiévrain, in 
verband met de verkiezingen. Mère 
Marie de l’Enfant Jésus et de Saint 
Joseph, Belgische uit Genève, wordt 
tot overste gekozen, in tegenwoor-
digheid van mgr. De Galarreta.

Woensdag 21 januari
De pers kondigt de opheffing van 

de excommunicaties aan, die door 
Rome op de volgende zaterdag offi-
cieel wordt bekrachtigd. Het nieuws 
zelf en de negationistische uitlatin-
gen van mgr. Williamson brengen in 
de hele wereld opschudding teweeg. 
Zowel in Nederland als in België 
ontvangen we veel aanvragen voor 
interviews.

Donderdag 22 tot 
 maandag 26 januari
In Brussel canonieke visitatie van 

de communiteit van de zusters van 
de Priesterbroederschap.

Zaterdag 24 januari
In Antwerpen beëindigde de 

schilder de schilderwerkzaamheden 
in de keukengang en in de twee kan-
toren, de gaten zijn gedicht en de los-
liggende kabels zijn er verdwenen. 

Zondag 25 januari
Feest van de bekering van de H. 

Paulus.
Pater Wailliez vervangt Pater Frin-

geli in Den Haag, waar hij het nieuws 
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Decreet van de Congregatie 
voor de Bisschoppen 

Met de brief van 15 december 
2008, gericht aan Zijne Eminentie 
kardinaal Dario Castrillón Hoyos, 
president van de Pauselijke Commis-
sie ‘Ecclesia Dei’, vroeg Mons. Ber-
nard Fellay, ook in naam van de an-
dere drie bisschoppen, gewijd op 30 
juni 1988, opnieuw de kwijtschelding 
van de excommunicatie latae sententi-
ae als zodanig formeel verklaard door 
de Congregatie voor de Bisschoppen 
op 1 juli 1988. In genoemde brief 
bevestigt Mons. Fellay ondermeer: 
“wij zijn altijd en vastbesloten in de 
wil om katholieken te blijven en al 
onze krachten in dienst te stellen van 
de Kerk van Onze Heer Jezus Chris-
tus, die is de Rooms-Katholieke Kerk. 
Wij aanvaarden haar onderrichtingen 
met een kinderlijke geest. Wij gelo-
ven vastbesloten in het Primaatschap 

van Petrus en aan zijn aanspraken en 
daarom doet onze huidige toestand 
ons zoveel lijden.” 

Zijn Heiligheid Benedictus XVI –
als een vader gevoelig voor de geeste-
lijke nood, tot uitdrukking gebracht 

door de geïnteresseerden, veroor-
zaakt door de sanctie van de excom-
municatie en vol vertrouwen in de in-
spanning, door hen uitgedrukt in de 
geciteerde brief, om geen enkele in-
spanning te sparen om de noodzake-
lijke gesprekken met het Gezag van 
de Heilige Stoel over de nog open 
vragen te verdiepen, zodanig dat snel 
tot een volledige en bevredigende op-
lossing kan gekomen worden voor 
het probleem dat aan de oorsprong 
staat – heeft beslist om de canonie-
ke toestand van de bisschoppen Ber-
nard Fellay, Bernard Tissier de Malle-
rais, Richard Williamson en Alfonso 
de Galarreta, ontstaan door hun bis-
schopswijding, te herzien.

Met deze handeling verlangt men 
de wederzijdse relaties van vertrou-
wen te consolideren en de verhoudin-
gen van de Broederschap Sint Pius X 
met deze Apostolische Stoel te verdie-
pen en te stabiliseren. Deze gave van 

Opheffing van de excommunicatie

 van de opheffing van de excommuni-
catie bekend maakt.

In de namiddag doen de gelovi-
gen van Quiévrain een bedevaart naar 
Notre Dame de Bon Secours, in de ge-
meente Péruwelz, om de volle aflaat 
van het St. Paulusjaar te verkrijgen. 

De dag wordt afgesloten met het 
zingen van het Magnificat, om dank 
te brengen aan de H. Maagd voor het 
verkrijgen van de opheffing van het 
excommunicatiedecreet door het bid-
den van het rozenhoedje.

Maandag 26 januari
Pater Wailliez, districtsoverste, 

gaat naar Menzingen voor een “ad li-
mina bezoek” .

Woensdag 29 januari
De Mis in de St. Jozefkerk wordt 

opgedragen voor pater Lèslie, vriend 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X, die onlangs vermoord is door die-
ven.

Zondag 1 februari
Feest van 20 jaar Namen, opge-

luisterd door een plechtige Mis en de 
tegenwoordigheid van de districts-
overste, de E.H. Van Namen en drie 
seminaristen van Écône. In de namid-
dag picknick met een honderdtal deel-
nemers, in een heel gezellige sfeer. In 
Brussel preekt pater Gomis, missio-
naris van de Priesterbroederschap in 
Zuid-Amerika, over zijn apostolaat 
en vertrekt weer met een collecte van 
meer dan 2000 Euro.De basiliek van Péruwelz
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vrede, aan het einde van de vieringen 
van Kerstmis, wil ook een teken zijn 
tot bevordering van de eenheid in de 
liefde van de universele Kerk en ko-
men tot een opheffing van het schan-
daal van de verdeeldheid.

Men wenst dat deze daad gevolgd 
wordt door de snelle verwerkelijking 
van de volle gemeenschap met de 
Kerk van de gehele Broederschap Sint 
Pius X, aldus getuigenis afleggend van 
de ware trouw en erkenning van het 
Leergezag en de autoriteit van de Paus 
met het bewijs van zichtbare eenheid.

Op basis van de bevoegdheid, uit-
drukkelijk gegeven aan mij door de 
Heilige Vader Benedictus XVI, krach-
tens dit decreet, scheld ik aan de bis-
schoppen Bernard Fellay, Bernard Tis-
sier de Mallerais, Richard Williamson 
en Alfonso de Galarreta de censuur 
van de excommunicatie latae senten-
tiae, afgekondigd door deze Congre-
gatie op 1 juli 1988, kwijt, terwijl ik 
het decreet, voorgekomen op dat mo-
ment, vanaf de huidige datum, ont-
daan van elk juridisch effect verklaar.

Rome, vanuit de Congregatie voor de Bis-
schoppen, 21 januari 2009
Giovanni Battista Kardinaal Re,
Prefect van de Congregatie voor de Bis-
schoppen

Persbericht van 
mgr. Bernard Fellay

De excommunicatie van de door Z. 
Exc. Mgr. Marcel Lefebvre op 30 juni 
1988 gewijde bisschoppen, die ver-
klaard was door de Congregatie voor 
de Bisschoppen, door een decreet van 
1 juli 1988 en die wij altijd hebben 
aangevochten, is opgeheven door een 
ander decreet van dezelfde Congrega-
tie, gedateerd 21 januari 2009, en dit 
in opdracht van paus Benedictus XVI. 

Wij brengen onze kinderlijke 
dankbaarheid aan de Heilige Vader 
tot uitdrukking voor deze daad die, 
niet alleen voor de Priesterbroeder-
schap Sint Pius X, maar ook voor de 
hele Kerk een weldaad zal zijn. Onze 
Broederschap wenst de paus steeds 
meer te kunnen helpen, om de onge-
kende crisis te verhelpen, die op het 

ogenblik de katholieke wereld doet 
schudden, en die paus Johannes Pau-
lus II had aangeduid als een toestand 
van “zwijgende geloofsafval”. 

Buiten onze dankbaarheid je-
gens de Heilige Vader, en jegens allen 
die hem hebben geholpen om deze 
moedige daad te stellen, zijn wij ge-
lukkig dat het decreet van 21 janua-
ri “gesprekken” met de Heilige Stoel 
noodzakelijk acht, gesprekken die de 
Priesterbroederschap Sint Pius X in 
staat zullen stellen, de diepste leer-
stellige oorzaken uiteen te zetten, die 
naar haar mening aan de oorsprong 
van de huidige moeilijkheden van de 
Kerk liggen. 

In deze nieuwe atmosfeer hebben 
wij de sterke hoop weldra tot de er-
kenning van de rechten van de katho-
lieke Traditie te komen. 

Menzingen, 24 januari 2009. 
+ Bernard Fellay 

Brief van de algemene overste 
van de Priesterbroederschap 

Sint-Pius X

Beste gelovigen,

In bijgaand persbericht wordt ver-
meld dat « de excommunicatie van 
de door Z.E. Mgr. Marcel Lefebvre op 
30 juni 1988 gewijde bisschoppen, 
die verklaard was door de Congrega-
tie voor de Bisschoppen in een besluit 
dd. 1 juli 1988 die wij steeds betwist-
ten, ingetrokken werd door een ander 
besluit van dezelfde Congregatie dd. 
21 januari 2009, en dit in opdracht 
van paus Benedictus XVI.  ». Dit was 
de gebedsintentie die ik u in Lour-
des meedeelde op 26 oktober 2008, 
de dag van Christus Koning. Mijn op-

roep hebt u boven alle verwachting 
beantwoord, want er werden maar 
liefst een miljoen zevenhonderden-
drie duizend rozenhoedjes gebeden 
om door de voorspraak van Onze Lie-
ve Vrouw gedaan te krijgen dat deze 
schandvlek uitgewist werd. Laten wij 
onze dankbaarheid tonen aan Onze 
Lieve Vrouw, die de Heilige Vader tot 
deze eenzijdige, welwillende en moe-
dige daad geïnspireerd heeft en laten 
wij hem ook van ons innig gebed ver-
zekeren.

Dankzij deze daad van de paus is 
het nu gedaan met de traditiegetrou-
we katholieken van de hele wereld 
te verwerpen en te veroordelen om-
dat zij het geloof van hun voorvade-
ren handhaven. De katholieke tradi-
tie is niet meer geëxcommuniceerd. 
Dat was zij nooit op zich maar zij was 
het wel dikwijls en pijnlijk in de prak-
tijk. Net op dezelfde manier werd de 
tridentijnse mis op zich nooit opge-
heven, zoals raak vermeld door onze 
Heilige Vader de paus in zijn motu 
proprio Summorum pontificum dd. 7 
juli 2007.

Het decreet dd. 21 januari citeert 
uit de brief die ik op 15 december jl. 
aan kardinaal Castrillón Hoyos richt-
te, waarin ik onze gehechtheid aan 
« de Kerk van Jezus Christus, die de 
katholieke Kerk is » en haar tweedui-
zendjarige leer tot uiting bracht, als-
ook ons geloof in het pauselijk pri-
maat. In deze brief wees ik er ook op 
dat wij te lijden hebben van de huidi-
ge situatie van de Kerk, waar deze leer 
en dit primaat met voeten getreden 
worden  : « Wij zijn bereid, het Credo 
met ons bloed te schrijven, het anti-
modernisteneed en de geloofsbelijde-
nis van Pius IV te ondertekenen, dat 
wij alle concilies aanvaarden en on-
derschrijven tot aan Vaticanum I.

Maar wij hebben enig voorbehoud 
in verband met het tweede Vaticaans 
Concilie, dat zichzelf omschreef als 
een concilie ‘anders dan de anderen’ 
(zie toespraken van Johannes XXIII 
en Paulus VI) ». Zodoende menen wij 
trouw te blijven aan de lijn van onze 
stichter, mgr Marcel Lefebvre, en ho-
pen trouwens dat hij spoedig gereha-
biliteerd zal worden.
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Daarom wensen wij met de Hei-
lige Stoel gesprekken aan te snijden 
– die het decreet trouwens als « no-
dig » acht – omtrent de theologische 
punten die strijdig zijn met het leerge-
zag van alle tijden. Wij kunnen alleen 
maar vaststellen dat de Kerk geteisterd 
wordt door een ongekende crisis : cri-
sis van de roepingen, crisis van de li-
turgische en sacramentele praktijk, 
crisis van de catechismus enz.

Paus Paulus VI had het al over de 
« rook van Satan » en de « zelfvernie-
tiging » van de Kerk. Johannes-Paulus 
II ging nog verder door te stellen dat 
het katholicisme in Europa zich als 
het ware in een staat van « stille afval-
ligheid » bevond. Nog kort voor zijn 
verkiezing tot het pausdom verge-
leek Benedictus XVI de Kerk met « een 
zinkend schip ». In deze gesprekken 
met de Romeinse autoriteiten willen 
wij dus de grondige oorzaken van de 
huidige situatie onder de loep nemen 
met het oog op een volledig herstel 
van de Kerk door middel van de ade-
quate remedies.

Beste gelovigen, de Kerk ligt in de 
handen van de Heilige Moeder Gods 
Maria. Haar schenken wij ons vertrou-
wen. Van haar hebben wij de vrijheid 
voor de mis van alle tijden verlangd 
– overal en voor allen.  Van haar heb-
ben wij het intrekken van het excom-
municatiedecreet verlangd. Van haar, 
die de Zetel der Wijsheid genoemd 
wordt, verlangen wij ook deze doctri-
nale ophelderingen, die de onrustige 
zielen zo hard nodig hebben.

 
Menzingen, 24 januari 2009    

+Bernard Fellay

Reacties van de clerus in België 
en Nederland

Wat betreft de woordvoerder van 
de Belgische bisschoppen, Eric Beu-
kelaer: “Het Vaticaan heeft verklaard, 
dat het de wederzijdse relaties van 
vertrouwen wenst te consolideren en 
intensiveren en stabiliteit wil geven 
aan de verhoudingen met de Pries-
terbroederschap St. Pius X. Al wat bij-
draagt aan de eenheid van de chris-
tenen is een goede zaak. Maar zoals 

Benedictus XVI dikwijls in herinne-
ring heeft gebracht, wordt de eenheid 
nooit tot stand gebracht ten koste van 
de waarheid. Er is dus voor het Vati-
caan geen sprake van, door dit gebaar 
van verzoening, weer terug te komen 
op het concilie en zijn lessen”. Mgr. 
Ad Van Luyn, woordvoeder van de 
Nederlandse Bisschoppen Conferen-
tie heeft verklaard: “Dat is echter geen 
rehabilitatie. Wat de paus heeft ge-
daan, is het intrekken van de excom-
municatie. Maar dat betekent niet dat 
de schorsing van Williamson als bis-
schop is opgeheven. Absolute voor-
waarde voor een volgende stap en re-
habilitatie is dat de broederschap ook 
alle uitspraken van het Tweede Vati-
caans Concilie over godsdienstvrij-
heid en de relatie met het jodendom 
accepteert”.

Zowel de nuntius in België, mgr. 
Karl-Josef Rauber, als de nuntius in 
Nederland, mgr. François Bacqué, 
hebben de plaatselijke vertegenwoor-
digers van de Priesterbroederschap 
persoonlijk gefeliciteerd. Religieuzen 
en diocesane priesters hebben ons 
ook hun vreugde getoond, de onrecht-
vaardige sanctie opgeheven te zien.

Naar aanleiding van 
de negationistische uitlatingen 

van mgr. Williamson

Persbericht van de Algemene 
Overste van de 

Priesterbroederschap Sint-Pius X 

Wij hebben kennis genomen van 
het interview dat mgr. Richard Wil-
liamson, lid van onze Broederschap 
Sint Pius X,  toegestaan heeft aan de 
Zweedse televisie. In dit interview 
drukt mgr. Williamson zich uit over 
historische kwesties, in het bijzonder 
over de joodse volkenmoord door de 
Nationaal-Socialisten.  

Het is duidelijk dat een katholiek 
bisschop zijn geestelijk gezag slechts 
dan kan aanwenden als hij spreekt 
over geloofs- of  zedenkwesties. Onze 
Broederschap maakt geen enkele aan-
spraak op gezag over andere kwesties. 
Haar zending is het verbreiden en 
herstellen van de authentieke katho-

lieke leer, weergegeven in de geloofs-
dogma’s. Het is om deze reden dat 
wij bekend zijn, aanvaard en gewaar-
deerd in de gehele wereld. Het be-
droeft ons ten zeerste te constateren 
hoeveel schade het overtreden van dit 
mandaat berokkenen kan aan onze 
zending. 

De verklaringen van mgr. Wil-
liamson geven in geen enkel ge-
val het standpunt weer van onze 
Broederschap. Het is daarom dat ik 
hem verboden heb, tot nader be-
vel, een publiek standpunt in te ne-
men aangaande politieke of histori-
sche kwesties. Wij vragen vergiffenis 
aan de Paus, en aan alle mensen van 
goede wil, voor de rampzalige gevol-
gen van dit optreden. Ofschoon wij 
de ongelegenheid van deze uitlatin-
gen erkennen, moeten wij met droef-
heid vaststellen dat de aanhoudende 
beschuldigingen jegens onze Broeder-
schap duidelijk als doel hebben haar 
in diskrediet te brengen. 

Dit laatste kunnen wij niet toe-
staan en wij verklaren dat wij door-
gaan de katholieke leer te verkondi-
gen en de sacramenten van de genade 
van O.H.J.C. toe te dienen.  

Menzingen, 27 januari 2009
+Bernard Fellay, Algemeen Overste 

Brief  aan Z. Em. Kardinaal 
Castrillón Hoyos

Eminentie,

Temidden van deze enorme me-
diastorm, teweeggebracht door mijn 
onvoorzichtige opmerkingen op de 
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Zweedse televisie, bid ik U te wil-
len aanvaarden, zo U het goed vindt, 
mijn gemeende spijtbetuigingen voor 
het veroorzaken van zoveel onnodige 
overlast en problemen aan Uzelf en 
de H. Vader.

Wat mij betreft, het enige wat telt 
is de Mensgeworden Waarheid, en 
de belangen van Zijn éne ware Kerk, 
door dewelke alleen, wij onze ziel-
en kunnen redden en eeuwige glorie 
geven aan de Almachtige God. Hier-
bij heb ik slechts één toelichting, uit 
de profeet Jonas, 1,12:

‘Neem mij maar op en smijt mij in 
zee: dan zal de zee u met rust laten. Ik 
weet dat het aan mij ligt dat deze hevige 
storm u heeft getroffen.’

Gelieve eveneens te aanvaarden, en 
aan de H. Vader over te maken, mijn 
hartelijke persoonlijke dankbetuig-
ingen voor het document dat vorige 
woensdag ondertekend en zaterdag 
afgekondigd is. In alle nederigheid 
zal ik een H. Mis opdragen voor ie-
der van U.

U genegen in Jezus Christus,

+Richard Williamson
La Reja, 28 januari 2009

De Instructie 
Dignitas personae 

(naar DICI nr. 188)

Op 12 december jl. heeft de Con-
gregatie voor de Geloofsleer een in-
structie gepubliceerd “over zekere bio-
ethische vraagstukken”.

“Dignitas personae” begint met op-
nieuw te bevestigen, dat “de waardig-
heid van de persoon in ieder mense-
lijk wezen erkend moet worden, vanaf 
zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke 
dood”. “Het lichaam van een mens, 
vanaf de allereerste stadia van zijn be-
staan, nooit worden gereduceerd tot 
slechts een klompje cellen”. Waar-
achtige voortplanting wat betreft het 
kind dat geboren zal worden “moet 
de vrucht van het huwelijk”zijn.  Daar-
om zegt “Dignitas personae” dat, op 
het gebied van hulpmiddelen voor de 
vruchtbaarheid, om “alle technieken 
van heterologe kunstmatige bevruch-

ting (waar minstens een andere do-
nor dan de echtgenoten in gemengd 
is, n.v.d.r) alsook technieken van ho-
mologe kunstmatige bevruchting (uit-
gaand van de kiemcellen van de twee 
echtgenoten, n.v.d.r.) die de huwelijks-
daad vervangen” uitgesloten moeten 
worden.  “Om te beantwoorden aan 
het verlangen van talrijke onvrucht-
bare stellen” moedigt de Kerk dus de 
adoptie aan.

“Dignitas personae” verwerpt even-
eens de invriezing van de embryo’s en 
het gebruik ervan voor onderzoek of 
voor therapeutische doeleinden, even-
als het als “moreel onaanvaardbare” 
invriezen van eicellen. De embryore-
ductie moet beschouwd worden als 
“een opzettelijk selectieve abortus”.

De Congregatie voor de Geloofsleer 
komt ook op tegen de “eugenetische 
mentaliteit” die de pre-implantatie di-
agnostiek inhoudt, waarbij het embryo 
dat ervan “verdacht” wordt genetische 
of chromosomale gebreken te hebben, 
of drager te zijn van een niet gewenste 

sekse, wordt verwijderd. De middelen 
om het embryo te onderscheppen vóór 
de implantatie, zoals het spiraaltje of 
de “morning-afterpil” ondersteunen 
de “opzettelijkheid van de abortus”, 
herinnert het document uit Rome. Wat 
betreft de RU 486 pil, contragestatief 
middel (d.i. contraceptief) na de in-
nesteling in de baarmoederwand, zij is 
niet minder dan een abortief middel. 
Het geheel van deze middelen valt in 
de categorie van de “zonde van abor-
tus” die “een zwaar immorele daad” is.

“Dignitas personae” snijdt ten 
slotte de nieuwe, zogenaamd “thera-
peutische” praktijken aan, die de ma-
nipulatie van het embryo of van het 
menselijk genetisch erfgoed met zich 
meebrengen.  Op het gebied van de 
gentherapie wordt de zogenaamde 
“kiemceltherapie”die beoogt de gene-
tische afwijkingen te corrigeren in de 
cellen van de kiemcellijn, opdat  de 
therapeutische effecten die verkregen 
zijn, doorgegeven kunnen worden aan 
het eventuele  nageslacht, “moreel on-
geoorloofd” verklaard. Wanneer de ge-
netische manipulatie de verbetering of 
de versterking van de genetische dota-
tie tot doel heeft, dan is er een “euge-
netische mentaliteit” waarin “de mens 
“de plaats van zijn Schepper probeert 
in te nemen”.

De instructie van Rome bevestigt 
opnieuw, dat ook het klonen “intrin-
siek ongeoorloofd” is, of het nu repro-
ductief óf therapeutisch is. Op ethisch 
niveau wordt dit laatste als nog erger 
beoordeeld, “zelfs als de bedoeling is, 
de zieken te helpen, want dat maakt 
van het bestaan van een menselijk we-
zen, zelfs in zijn embryonale stadium, 
niets meer dan een middel om te ge-
bruiken en om te vernietigen”.

Het document verklaart eveneens 
“ongeoorloofd” het afnemen van em-
bryonale stamcellen en moedigt nog-
maals het onderzoek naar het gebruik 
van volwassen stamcellen aan. Boven-
dien ziet “Dignitas personae” in de re-
cente technieken van hybride klonen 
tussen mens en dier “een belediging 
voor de waardigheid van het menselijk 
wezen”, evenals in het experimenteren 
op de embryo’s, dat in sommige lan-
den wettelijk is toegestaan.
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Aankondigingen
     
 
vrijdag 10 april    Goede Vrijdag (geboden vasten en onthoudingsdag)

 BELGIË EN NEDERLAND
 
maandag t/m zaterdag     9 t/m 14 maart Geestelijke Oefeningen St. Ign.voor heren
        (NL) in Antwerpen
maandag t/m zaterdag  16 t/m 21 maart Geestelijke Oefeningen St. Ign.voor dames
       (NL) in Antwerpen
zaterdag     28 maart  Subdiakenwijding van de E.H. Matthias de  
       Clercq in Zaitzkofen

 BELGIË

maandag t/m zaterdag  20 t/m 25 april Geestelijke Oefeningen St. Ign. voor heren  
       (FR) in Antwerpen     
   

 NEDERLAND

zondag    22 maart  Bijeenkomst JKI in Den Haag
 

Obama heeft bloed 
  aan zijn handen

Men weet dat Obama voor abor-
tus is en dat hij begonnen is de wei-
nige goede maatregelen, die geno-
men zijn door zijn voorganger (voor 
de eerbied voor het leven) uit elkaar 
te halen. Obama is dus verantwoor-
delijk voor de moord op onschuldige 
slachtoffers in zijn eigen land.

Wat is zijn aandeel in de verant-
woordelijkheid voor de Gaza-oorlog? 
De president van Amerika lijkt een 
vreemd stilzwijgen bewaard te heb-
ben tegenover de aanslag op talrijke 
Palestijnse burgers. En toch bevond 
de kandidaat voor het Witte Huis, op 
rondreis in Israël, zich, in juli 2008, in 
het stadje Sderot, toen in vrede, maar 
binnen de reikwijdte van de raketten 
van Hamas. Obama verklaarde er: “Als 
iemand raketten afschoot op het huis 
waarin mijn dochters slapen, zou ik 

alles wat in mijn macht lag doen om 
dat te laten stoppen. En ik zou hopen, 
dat de Israëli’s hetzelfde doen.” Dat is 
niet tegen dovemansoren gezegd: het 
was het groene licht, waarop Olmert 
en zijn generaals wachtten.

De Kerk is het eens met de legitie-
me verdediging (in verhouding met 
de aanval), maar men moet alles doen 
om de burgers te sparen. Wel, de offi-
ciële cijfers van de Gaza-oorlog zijn 
de volgende: 13 gedode Israëli’s (10 
militairen + 3 burgers) tegen 1300 Pa-

lestijnen, vooral burgers (waaronder 
ongeveer 300 kinderen en 100 vrou-
wen). Bovendien schat men, dat het 
aantal gewonden, bij een dergelijk 
conflict, meestal driemaal zo groot is. 
Kardinaal Renato Martino heeft ster-
ke woorden geuit: Gaza “lijkt steeds 
meer op een concentratiekamp”. En 

zelfs antizionistische joden (die tegen 
de staat Israël zijn) zijn in opstand ge-
komen tegen deze misdaden. Obama 
heeft bloed aan zijn handen.
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Colofon

Priesterbroederschap St. Pius X 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:...............................

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       
            

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.

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.

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.  

Slypskapelle
Kerk van St. Theresia
8890 Slypskapelle
Twee zondagen p. m.. 17.00 u. 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
IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A
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. Prior
Hemelstraat 23
2018  Antwerpwen
KBC 406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

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

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

Kerkrade
Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 71
6462 EB  Kerkrade
Zondag 9.00 u. Gezongen H. Mis
 

Nederland

IB241.indd   31 11-2-2009   11:56:23



32   Informatieblad   Nr. 241  maart - april  2009

Inhoud

De hel
Mgr. de Segur

Aan de hand van wat twee jonge ge-
promoveerde luitenanten uit de Krijg-
school van St. Cyr beleven in een 
Parijse kerk geeft mgr. de Segur een 
uiteenzetting over de hel

€ 5.-

Handschrift uit het vagevuur

Als ik naar het vagevuur ga, 
zult gij er mij uit verlossen...

Deze schets, die zuster Marie-Gabrielle 
richtte tot haar overste, Moeder Maria 

van het Kruis, werd door de Heer 
letterlijk genomen.

Hoe zal Moeder Maria van het Kruis de 
verlossing bekomen van haar 

gezellin, overleden in 1871 
op de leeftijd van 36 jaar?

€  4,-

ISSN: 0924-6762

EDITORIAL
“De Kerk droeg zonder ophouden 
gebeden voor Petrus op aan God” 
(Hand. 12, 5).
Pater Benoît Wailliez

MONSEIGNEUR LEFEBVRE
Interview (Fideliter nr. 66 van no-
vember-december 1988).

HET INZICHT IN LEVENSGEVAAR
De iedealistische wereld stelt zich 
boven de waargenomen wereld 
van de ondervinding, die voortdu-
rend in vraag gesteld wordt.
Marcel de Corte, Belgisch filosoof

OVER HET LECTIONARIUM VAN HET 
MISSAAL deel 3
Wij zetten hier ons onderzoek 
van het nieuwe lectionarium voort 
en concluderen vervolgens met 
een afsluitende vergelijking met 
het oude.
Naar “La lettre à nos frères prêtres” num-

mer 38, aangevuld met onderzoek van In-

grid de Crayencour.

BRIEVEN UIT DE HEL
Briefven V en VII uit de “Screwtape 
Letters”.
C.S. Lewis

DE KRUISTOCHTEN; 
CHRISTELIJKE ONDERNEMINGEN?
De vijfde t/m de achtste kruis-
tocht en enkele andere.
Alfred Denoyelle, Dr. in de Geschiedenis.

DE PRIESTERS VAN DE PRIESTERBROE-
DERSCHAP
Pater Philippe Lovey

HOMILIE
Vastenpreek van de H. Augustinus

HEILIGENLEVEN
H. Francisca Romana,  Sint Markus

KRONIEK VAN HET DISTRICT

NIEUWS UIT KERK EN WERELD 

AANKONDIGINGEN

2

3

5

7

12

14

20

23

24

25

26

30

Missaal tridentijnse ritus

Het heilig Misoffer
De heilige Communie
Gebeden & oefeningen

Een handzaam boekje met de 
vaste tekst van de H. Mis, uitge-
breid met gebeden en oefenin-
gen.  Om  altijd bij zich te dragen.

€  4,75
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