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Editorial

Laten we ons 
geestelijk leven 

niet vergeten, en 
de uitwerking die 

de persoonlijke 
heiliging op onszelf, 

op de Kerk en op 
de wereld heeft.

Afgelopen januari werd de verjaardag gevierd van de akkoorden van Lateranen: 
men heeft de tachtig kaarsen van de Staat van het Vaticaan uitgeblazen, maar het con-
cordaat tussen de Heilige Stoel en Italië kon niet prat gaan op een dergelijke verjaar-
dag, aangezien deze natie sinds 25 jaar niet meer officieel katholiek is. Op uitdruk-
kelijk verzoek van het Vaticaan is Italië gelaïceerd. Wanneer de Kerk de scheiding van 
Kerk en Staat verlangt, wanneer de Kerk praktisch strijdt tegen de heerschappij van 
Onze Heer Jezus Christus over de maatschappij, dan geeft dat een beeld van de toe-
stand van de Kerk. Enkele jaren geleden, tijdens het herhaalde vergeving vragen (“sor-
ry”) van Johannes Paulus II, sprak een journalist over de bedroevende toestand (“sor-
ry state”) van de katholieke Kerk.

De kerk heeft de scheiding van Kerk en Staat in Italië verlangd, uit naam van het 
Concilie. Vaticanum II, dat is het echte probleem. Dat gaat het onderwerp uitmaken 
van de leerstellige gesprekken tussen de Heilige Stoel en de Priesterbroederschap. 
Daarom zijn wij blij, in dit nummer te beginnen met het publiceren van de analyses 
van de dwalingen en dubbelzinnigheden van dit concilie, dat verschillend van de an-
dere heeft willen zijn.

Het standpunt van de paus, dat al het standpunt van kardinaal Ratzinger was, is, 
dat men moet terugkomen op “de letter” van het concilie, die de zogenaamde “geest” 
ervan heeft bedorven. Hier, op een bepaalde manier, achteruitgaan wil zeggen voor-
uitgaan: in aanmerking genomen dat de postconciliaire hervormingen veel verder 
zijn gegaan dan het concilie zelf, als de paus werkelijk in deze richting ging, zoals 
mgr. Ranjith hem op liturgisch niveau sterk aanspoort, zou de Kerk het duidelijk beter 
maken. Maar in feite, aangezien de worm in het fruit zat -en wij zullen er in de vol-
gende nummers van het tijdschrift op terugkomen- , moet men niet alleen terugko-
men op het concilie zelf, maar moet men het reinigen van zijn min of meer vrijwillige 
dubbelzinnigheden en het ontdoen van zijn dwalingen. Het zou zeker eenvoudiger 
zijn deze bladzijde van de geschiedenis van de Kerk eenvoudigweg te willen om-
slaan, om terug te keren tot het goede weiden aan de hand van de leerstellige teksten 
van vóór het concilie. Wat denkt men, bijvoorbeeld, van de voorbereidende schema’s 
voor het Tweede Vaticaans Concilie die, als zodanig aangenomen (enkele uitzonde-
ringen daargelaten), er een prachtig concilie van zouden hebben kunnen maken, een 
echte lente van de Kerk… Maar de slag schijnt juist geleverd te worden in een eerste 
tijd over de kwestie van het concilie zelf. Laat ons bidden dat de aanhoudende aan-
vallen van de vijanden, binnen en buiten de Kerk, tegen de Stedehouder van Christus 
en wat hij vertegenwoordigt, hem de ogen openen en hem de nodige moed geven om 
zijn plicht te doen tot zijn laatste ademtocht.

Gegeven dus, dat de huidige slag zich iedere dag meer doet kennen als een be-
slissende fase in deze meedogenloze slag tussen God en Satan, tussen de draak, “de 
oude slang” en “de vrouw bekleed met de maan”, Maria, beeld van de Kerk, moeten 
we onze toevlucht nemen tot de Moeder van de Kerk, opdat haar Onbevlekt Hart ze-
geviert, zoals zij het heeft beloofd.

Volgens de uitdrukkelijke wil van Onze Lieve Vrouw, moest het geheim van Fatima 
in 1960 openbaar gemaakt worden, “omdat het op dat ogenblik duidelijker zou zijn” 
(zr. Lucia). Is het nodig dat uit te werken?... 

Bij gebrek aan de verklarende “geluidsband”, hebben wij allemaal het dramati-
sche visioen in gedachten van een stad in puin en van het martelaarschap van een 
paus en van talloze prelaten en gelovigen. Zeker, welke persoonlijke invloed hebben 
wij om de toewijding (en dus de bekering) van Rusland te verkrijgen, de terugkeer 
van Rome tot het onverkorte geloof en de herkerstening van de maatschappijen?

Laat ons, boven de “misvormende informatie”, zelfs boven de zo noodzakelijke 
leerstellige vorming, ons geestelijk leven niet vergeten, en de uitwerking die de per-
soonlijke heiliging op onszelf, op de Kerk en op de wereld heeft. Gedurende deze 
meimaand, de maand van Maria, “de mooiste maand”, moeten we ons, met vertrou-
wen en vastberadenheid, wenden tot onze goede hemelse Moeder. Onze Algemeen 
Overste nodigt ons ertoe uit met deze nieuwe kruistocht van 12 miljoen rozenhoed-
jes! Laat ons deze devotie voor het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria beleven. 
Moge Zij onze ster zijn, moge Zij onze kracht zijn: wij moeten ons laten leiden door 
Haar, die ons zeker naar de haven van het heil zal voeren…
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Brief aan Vrienden en Weldoeners

+Ave Maria!

Beste Vrienden en Weldoeners

Op het moment dat we een nieu-
we rozenkranskruistocht startten, tij-
dens onze bedevaart naar Lourdes in 
oktober jl., rekenden we zeker niet 
op een dergelijk snel antwoord van 
de Hemel op onze vraag! Want, zo-
als bij ons eerste smeekgebed, waarop 
onze goede hemelse Moeder zo doel-
treffend had geantwoord door de tus-
senkomst van de Stedehouders van 
Christus en zijn Motu Proprio over de 
traditionele Mis, heeft het de Maagd 
Maria behaagd ons nog sneller een 
tweede genade te verlenen: bij het-
zelfde bezoek aan Rome, in januari, 
waarbij ik het boeket van 1.703.000 
rozenhoedjes voor de intentie van de 
paus overhandigde, ontving ik uit de 
handen van kardinaal Castrillón Hoy-
os het opheffingsdecreet van de “ex-
communicaties”.

We hebben dat gevraagd, vanaf het 
jaar 2001, als teken van welwillend-
heid van de kant van het Vaticaan te-
genover de beweging van de Traditie. 
Want sinds het Concilie ondergaat al-
les wat traditioneel is en wil zijn in de 
H. Kerk de ene plagerij na de andere, 
tot aan de weigering van het burger-
recht. Dat heeft vanzelfsprekend, voor 
een deel zelfs totaal, het vertrouwen 
in de autoriteiten van Rome teniet ge-

nr. 74 - lente 2009

daan. Zolang als dit vertrouwen niet 
gedeeltelijk is hersteld, zei ik toen, 
zullen onze relaties minimaal blijven. 
Het vertrouwen is niet alleen een goed 
gevoel, het is de vrucht, die op een na-
tuurlijke wijze ontkiemt wanneer wij 
in deze autoriteiten herders herken-
nen, die het welzijn van alles wat wij 
de Traditie noemen aan het hart ligt. 
En onze voorafgaande vragen waren 
in die zin geformuleerd. 

In feite is het onmogelijk, onze 
positie en onze houding ten opzich-
te van de Heilige Stoel te begrijpen, 
als men het inzicht in de toestand van 
crisis waarin de Kerk zich bevindt, 
niet wil insluiten. Het gaat daarbij 
niet om een oppervlakkige gebeurte-
nis, noch om een persoonlijke visie. 
Het gaat om een realiteit die onafhan-
kelijk is van onze waarneming, door 
diezelfde autoriteiten van tijd tot tijd 
erkend, en zo vaak door de feiten be-
vestigd. 

De crisis heeft velerlei, verschil-
lende, soms diepe aspecten, soms ver-
band houdend met de omstandighe-
den, en wij lijden er allemaal onder. 
De gelovigen zijn vooral getroffen 
door de - helaas heel vaak ergernis-
wekkende - ceremonies van de nieuwe 
liturgie, door de doorsnee predicatie 
waarin standpunten worden ingeno-
men over de moraal, die in totale te-
genspraak zijn met de eeuwenlange 

leer van de Kerk en het voorbeeld van 
de heiligen. De ouders hebben heel 
dikwijls de enorme smart gehad, het 
verlies van het geloof vast te stellen bij 
hun kinderen, die toevertrouwd wa-
ren aan katholieke onderwijsinstel-
lingen, of hun bijna totale onwetend-
heid te betreuren over de katholieke 
leer, door gebrek aan serieus catechis-
musonderricht. 

Talloze religieuzen vertonen sinds 
de herzieningen van hun constituties, 
en na de postconciliaire omscholing, 
een verlies van de evangelische geest, 
vooral die van de onthechting, de ar-
moede en het offer; verlies dat een 
zodanige vermindering van de roe-
pingen tot bijna onmiddellijk gevolg 
heeft gehad, dat verschillende orden 
en congregaties, de een na de ander, 
hun kloosters sluiten, als zij niet en-
kel en alleen verdwijnen. De situatie 
van talrijke bisdommen is even dra-
matisch.

Dat alles vormt een logisch geheel 
en is niet bij toeval gebeurd, maar 
tengevolge van een concilie dat her-
vormer heeft willen zijn, waarbij het 
er aanspraak op maakte de Kerk naar 
de laatste mode te brengen. Men be-
schuldigt ons ervan, of een crisis te 
zien waar er geen zou zijn, óf ten on-
rechte aan dit concilie de toch ramp-
zalige en uiterst ernstige resultaten toe 
te schrijven, die iedereen kan vaststel-
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len, óf nog meer: van deze situatie te 
profi teren om een incorrecte houding 
van opstandigheid of onafhankelijk-
heid te rechtvaardigen.

Als we echter de teksten nemen 
van de Kerkvaders, van het Leergezag, 
de liturgie en de theologie door alle 
tijden, dan vinden we een eenheid 
waarmee we van harte instemmen. En 
deze leerstellige eenheid wordt sterk 
bestreden, geschaad, verminderd in 
de praktijk door de actuele gedrags-
lijnen. Wij verzinnen geen breuk, zij 
bestaat helaas, en men hoeft maar de 
manier te zien waarop sommige bis-
schoppencolleges ons behandelen, 
zelfs na het intrekken van de excom-
municaties, om vast te stellen hoe 
diep het afwijzen door de modernen 
van alles wat naar Traditie smaakt, zo 
zeer dat het onmogelijk is aan dit af-
wijzen niet de naam van breuk met 
het verleden te geven.

Ja, zo verrast als we zijn ge-
weest door het verschijnen van 
het decreet van 21 januari, zo 
zijn we het ook geweest door 
het geweld van de reactie van 
de progressieven en van links in 
het algemeen tegen ons. 

Het is waar dat zij een gou-
den gelegenheid hebben gevon-
den in de ongelukkige woor-
den van mgr. Williamson, die 
hen door een zeer onrechtvaar-
dige vermenging in staat gesteld 
hebben onze Priesterbroeder-
schap, beschouwd als een zon-
debok, te mishandelen. In feite 
zijn wij als instrument gebruikt 
in een nog veel belangrijker strijd; die 
van de Kerk, die met recht haar naam 
van strijdend draagt, tegen die slechte 
geesten die in de lucht rondhangen, 
zoals de H. Paulus zegt. Ja, wij aarze-
len niet, onze kleine geschiedenis te 
noteren in de grote geschiedenis van 
de Kerk, in die van de titanenstrijd 
voor het heil van de zielen, aange-
kondigd vanaf de Genesis, en op een 
dergelijke aangrijpende manier be-
schreven in de Apocalyps van de H. 
Johannes. Dikwijls blijft deze strijd 
op het geestelijk niveau: van tijd tot 
tijd, daalt zij af van het niveau van de 
geesten en de zielen naar het niveau 

van de lichamen en wordt zichtbaar, 
zoals in de openlijke vervolgingen.

Men moet door alles wat er deze 
laatste maanden gebeurd is heen, een 
heviger moment van deze strijd kun-
nen herkennen. Het is heel duidelijk 
dat degene die per slot van rekening 
het mikpunt is geweest, de Stedehou-
der van Christus is, bij zijn poging om 
een bepaald herstel van de Kerk te be-
ginnen. Men vreest een toenadering 
tussen het hoofd van de Kerk en onze 
beweging, men vreest een verlies van 
de verworvenheden van Vaticanum II, 
en men stelt alles in het werk om dat 
te neutraliseren. 

Wat denkt de paus er werkelijk 
van? Waar staat hij? Joden en progres-
sieven sommeren hem te kiezen tus-
sen Vaticanum II en ons…, zo zeer dat 
het Staatssecretariaat, om hen gerust 

te stellen, niets beters heeft gevonden 
dan te stellen, dat de noodzakelijke 
voorwaarde voor ons canoniek be-
staan, de volledige aanvaarding is, van 
wat wij beschouwen als de voornaam-
ste bron van de huidige problemen en 
waartegen wij ons altijd al verzetten… 
Maar, zij zowel als wij zijn gehouden 
door de antimodernisten eed en alle 
andere veroordelingen van de Kerk. 

Zodoende aanvaarden wij niet Va-
ticanum II anders te benaderen dan in 
het licht van die plechtige verklarin-
gen (geloofsbelijdenis en antimoder-
nisten-eed), afgelegd tegenover God 

en de Kerk. En als dat onverenigbaar 
blijkt, dan zullen noodzakelijker-
wijs de vernieuwingen ongelijk heb-
ben. Wij rekenen op de leerstellige ge-
sprekken, die aangekondigd zijn om 
deze punten zo grondig mogelijk op 
te helderen.

*

Profi terend van de nieuwe situatie 
na het decreet over de excommunica-
tie, dat niets veranderd heeft aan de 
canonieke status van de Priesterbroe-
derschap, proberen vele bisschoppen 
ons een vierkante cirkel op te leggen 
door van ons, in ieder opzicht, de ge-
hoorzaamheid aan de letter van het 
Kerkelijk Wetboek te eisen, alsof wij 
in een volkomen erkende status zou-
den zijn, terwijl zij ons tegelijkertijd 
canoniek niet-bestaand verklaren! 

Een Duitse bisschop heeft al aan-
gekondigd, dat de Priesterbroeder-

schap voor het eind van het 
jaar weer buiten de Kerk zou 
staan… Aardig vooruitzicht! 

De enige uitvoerbare op-
lossing, die wij trouwens ge-
vraagd hadden, is die van een 
overgangssituatie, per se in-
compleet en onvolmaakt op 
canoniek gebied, maar die als 
zodanig aanvaard wordt zon-
der ons steeds de beschuldi-
ging van ongehoorzaamheid 
of opstandigheid in het ge-
zicht te werpen, en zonder te-
genover ons onhoudbare ver-
boden uit te vaardigen. Want 
per slot van rekening wordt 
de abnormale toestand waar-
in de Kerk zich bevindt en die 

wij noodtoestand noemen, eens te 
meer bewezen in de houding en de 
woorden van sommige bisschoppen 
tegenover de paus en de Traditie.

Hoe gaan de zaken zich ontwikke-
len? We weten er niets van. We hand-
haven onze stelling van onze huidige 
onvolmaakte situatie als provisorisch 
te aanvaarden, terwijl we tenslotte af-
gaan op de aangekondigde leerstelli-
ge gesprekken, hopend dat zij goede 
vruchten zullen dragen.

*

Het ogenblik is gekomen om 
een grootscheeps offensief 
te lanceren, diep verankerd 
in de boodschap van Onze 
Lieve Vrouw van Fatima, 

waarvan zijzelf de gelukkige 
afl oop heeft beloofd, omdat 
zij aankondigt dat aan het 
einde haar Onbevlekt Hart 

zal triomferen

Brief aan Vrienden en Weldoeners
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Maar op deze zo moeilijke weg, te-
genover de zo heftige opposities, vra-
gen we u, beminde gelovigen, nog-
maals, toevlucht te nemen tot het 
gebed. Het lijkt ons, dat het ogenblik 
gekomen is om een grootscheeps of-
fensief te lanceren, diep verankerd in 
de boodschap van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima, 
waarvan zij-
zelf de gelukki-
ge afloop heeft 
beloofd, om-
dat zij aankon-
digt dat aan het 
einde haar On-
bevlekt Hart 
zal triomferen. 

Het is deze 
triomf die we 
Haar vragen, 
door de mid-
delen die zij-
zelf vraagt, 
de toewijding 
van Rusland 
aan haar On-
bevlekt Hart 
door de Op-
perherder en 
door alle bis-
schoppen van 
de katholieke 
wereld, en de 
b e vo r d e r i n g 
van de devotie 
tot haar Smart-
vol en Onbe-
vlekt Hart. 

D a a r o m 
willen we Haar 
voor dit doel, 
van nu tot 25 
maart 2010, 
een boeket van 
12 miljoen ro-
z e n h o e d j e s 
aanbieden, als 
een kroon van evenveel sterren rond-
om haar persoon, vergezeld van een 
even aanzienlijk aantal dagelijkse of-
fers die we vooral zullen moeten put-
ten uit de trouwe vervulling van onze 
plicht van staat, en met de belofte om 
de devotie tot haar Onbevlekt Hart te 
bevorderen. Zijzelf stelt dat voor als 
het doel van haar verschijningen in 
Fatima. 

Wij zijn innig overtuigd dat, als 
we met aandacht volgen wat zij ons 
vraagt, we veel meer zullen verkrijgen 
dan alles waarop we ooit durfden ho-
pen, en vooral dat we ons heil zullen 
verzekeren door te profiteren van de 
genaden die Zij ons heeft beloofd.

Daarom vragen we aan onze pries-
ters ook een buitengewone inspan-
ning om deze devotie gemakkelijk te 
maken voor onze gelovigen, door de 
nadruk te leggen, niet alleen op de eer-
herstellende communie van de eerste 
zaterdagen van de maand, maar ook 
door de gelovigen aan te sporen om 
in een zeer diepe intimiteit met Onze 
Lieve Vrouw te leven door zich toe te 

Brief aan Vrienden en Weldoeners

wijden aan haar Onbevlekt Hart. Het 
zou ook goed zijn, de spiritualiteit 
van de grote heraut van de Onbevlek-
te, pater Maximiliaan Kolbe, beter te 
kennen en te verdiepen.

Onze priesterbroederschap is dit 
jaar 25 jaar toegewijd aan het Onbe-
vlekt Hart. We willen dit gelukkig ini-

tiatief van pater 
Schmidberger her-
nieuwen door er 
heel onze ziel in 
te leggen en door 
onze harten aan te 
wakkeren in deze 
geest. 

Het is heel dui-
delijk, dat we niet 
de bedoeling heb-
ben, aan de god-
delijke Voorzie-
nigheid te bevelen 
wat zij zou moe-
ten doen, maar 
we hebben uit de 
voorbeelden van 
de heiligen en uit 
de H. Schrift zelf 
geleerd, dat de 
grote verlangens 
op indrukwekken-
de wijze de plan-
nen van God kun-
nen verhaasten.

Met deze stout-
moedigheid leg-
gen we vandaag 
deze intentie bij 
het Onbevlekt 
Hart van Maria, 
terwijl we Haar 
vragen ons on-
der haar moeder-
lijke bescherming 
te nemen. Moge 
God u overvloedig 
zegenen!

Op het feest van de Glorieuze Ver-
rijzenis van Onze Heer Jezus Chris-
tus.

Winona, Pasen 2009.

+Bernard Fellay.

“Aan het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen”

IB242.indd   5 22-4-2009   14:43:17



6   Informatieblad   Nr. 242  mei - juni  2009

Het inzicht in levensgevaar

Het inzicht in levensgevaar 
(uittreksels)

deel 2
Marcel de Corte, 

Belgische fi losoof 

(1905-1994)

De moderne wereld, die gedomi-
neerd wordt door de alleenheerschap-
pij van de fabricerende activiteit van 
de menselijke geest, is, in de volle be-
tekenis van het woord, een fi ctieve we-
reld. “Mundus est fabula, de wereld is 
een verzinsel”, zei Descartes al.

Een machine om te fabriceren
De mens is zo weinig in staat om 

van zijn subjectiviteit los te komen en 
afstand te nemen van zichzelf en van 
zijn producten, dat hij zich er niet van 
bewust is. Deze wereld van de 
verbeelding is voor hem, dank-
zij de technieken die hem een 
kortstondige bestendigheid ver-
lenen, reëler dan de werkelijke 
wereld. Als de mens de natuur 
niet meer kent, kan hij ten-
minste kennen wat hij zich er-
van voorstelt en wat hij ervan 
maakt. De verbluffende techni-
sche vooruitgang, die wij sinds 
twee eeuwen meemaken, is de 
compensatie van deze verborgen spe-
culatieve mislukking: wij hebben op 
een ongehoorde manier onze mid-
delen vermeerderd om de natuur te 
transformeren, bij gebrek haar werke-
lijk te kunnen kennen. Het is duide-
lijk dat de wetenschappen en de hui-
dige technieken hebben afgezien van 
de beschouwing van de wereld en zich 
voortaan richten op haar transforma-
tie. Het idee van de waarheid maakt 
plaats voor de doeltreffende hande-
ling. Het verstand is veroordeeld tot 
onafgebroken maken en produceren. 
Het is de dienaar van de wereld, die 
het beweert te domineren en te trans-
formeren. Het verstand valt voortaan 
ten prooi aan beelden en aan materie, 
die het naar de hernieuwde misluk-
king drijven, voor de gelegenheid evo-
lutie, dialectiek en historie gedoopt. 

Het wordt ten offer gebracht aan de 
mythe van de materie, want de mens 
kan niets scheppen tenzij vanuit de 
materie. Het verstand wilde zich ver-
heffen tot het inzicht van de engelen, 
maar het werd verlaagd tot dierlijk be-
sef.  Het idealisme, ziekte van het mo-
derne inzicht, ondergaat zijn laatste 
metamorfose: het materialisme. Het 
idealisme wordt, of liever is, het mate-
rialisme. Er is voortaan geen schaduw 
van verschil tussen de twee. “Eritis si-
cut dei, u zult zijn als goden”, is pre-

cies het devies van die satanische fi -
losofi eën. De wil tot macht, die hun 
aanhangers bezielt, weet het: het me-
rendeel van de mensen die afstand 
hebben gedaan van hun gezond ver-
stand en hun inzicht om zich geheel 
over te geven aan de kunstmatige pa-
radijzen van de verbeelding, zal niet 
kunnen weerstaan aan deze waan. Be-
wust of onbewust, de fi losofen die 
zich beschouwen “in de wereld die 
zij geschapen hebben” en die slechts 
de projectie van hun subjectiviteit is, 
kunnen niet ontsnappen aan de ver-
leiding, een absolute macht uit te oe-
fenen op de mensheid.

Het gezin, natuurlijke 
 bakermat van het inzicht
Het volstaat één ogenblik na te 

denken over deze belangrijke gebeur-

tenis die de menselijke geschiedenis 
sinds bijna twee eeuwen beheerst en 
waarvan de gevolgen vandaag tot hun 
einde komen: de ontbinding van de 
natuurlijke gemeenschappen.

Om inzicht te zijn, heeft het ver-
stand van de mens een geschikte om-
geving nodig, waarin zijn impuls naar 
de wezens en de dingen die het na-
tuurlijk verlangt te kennen, beves-
tigd wordt en nieuw leven ingeblazen 
krijgt. Immers, de kennis van de uit-

wendige wereld is bij de mens 
niet alleen afhankelijk van in-
tuïties van het instinct, zoals 
bij het dier. Om haar te ont-
dekken, moet de geest opge-
voed zijn om zich op de wer-
kelijkheid te oriënteren, en 
deze opvoeding wordt eerst 
en essentieel ontvangen in 
dat originele maatschappelij-
ke milieu, waaruit de anderen 
voortkomen en waarvan zij 

zelfs de naam aan het vergeten zijn: 
het gezin. De disciplines die het ge-
zin ons inprent, zijn niet alleen mo-
reel, zoals men gewoonlijk denkt, zij 
zijn ook intellectueel. Men zal nooit 
genoeg zeggen, dat het onmogelijk 
is, zich in het gezin over te geven aan 
de bewegingen van de verbeelding 
die fantaseert, aan de veinzerijen van 
de illusie, aan de utopie. In het gezin 
kunnen de leugen, de drogreden, de 
dwaling, de ijdelheid, de opscheppe-
rij, de grootspraak, enz., van een ie-
der niet ontsnappen aan de blikken 
van de anderen en worden zij op een 
bijna onmiddellijke manier aan het 
licht gebracht. Niemand kan er valse 
hoop wekken, of er zich een perso-
nage maken. Een houding tegenover 
wezens en dingen, die niet in over-
eenstemming zijn met hun natuur, 

“In de schoot van de familie 
leren we de wereld kennen 

zoals zij is”.
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Het inzich in levensgevaar

brengt er snel rampzalige consequen-
ties mee. Hetzelfde geldt niet in de te 
omvangrijke gemeenschappen, die ie-
dere verwantschap met het gezin heb-
ben verloren; de vergissingen van de 
geest zijn hier moeilijk zo niet onmo-
gelijk onder controle te houden, en de 
illusie ontplooit er zich zonder dat de 
schadelijke werking ervan aanklacht 
ervaart.

In het gezinsmilieu wordt het ver-
stand gevormd als faculteit van de 
werkelijkheid. In de schoot van de fa-
milie leren we de wereld kennen zoals 
zij is en nemen we de houding aan, 
die in overeenstemming is met onze 
eigen realiteit, met die van de ander 
en met die van de wezens en de din-
gen die ons omgeven. De milieus die 
samenhangen met het gezin en die 
ons verbeteren, drinken om zo te zeg-
gen overvloedig aan deze natuurlijke 
bron van het realisme, die geschikt is 
voor het inzicht: “O gezin, samenvat-
ting van de wereld”, zong Lamartine.

De moderne “uiteenvalling”
Het verstaan van de realiteit wordt 

zodanig beneveld door de invloeden 
van de verbeelding, dat wij over-
tuigd zijn dat de grootste maat-
schappelijke en politieke inno-
vatie van de moderne tijden, de 
democratie, waarvoor miljoenen 
menselijke wezens hun bloed 
hebben vergoten, een reëel be-
staan heeft, terwijl zij slechts 
een utopie is, waarvan het be-
staan de uiterste grenzen van 
onze hersenpan of van het pa-
pier van de constituties en de re-
devoeringen, die de naam ervan 
naar alle hoeken van de wereld 
verspreiden, niet overschrijden. 
De regering “door het volk” bestaat al-
leen als het volk regeert. Het is heel 
duidelijk dat deze capaciteit zich 
slechts manifesteert binnen zeer nau-
we grenzen en op betrekkelijk afgeba-
kende gebieden, waarbinnen en waar-
op de burger de ervaring kan hebben 
van de problemen die zich voordoen 
en van de oplossingen die ervoor ge-
vonden moeten worden. De democra-
tie is een regerinssysteem, dat geschikt 
is voor de gemeente, zelfs voor de re-
gio. Buiten een beperkt geografi sch 
gebied is zij slechts een woord: vol-

gens de sarcastische formule van Valé-
ry is zij het regeringssysteem waarin 
de burger wordt gesommeerd, te ant-
woorden op vragen waarover hij geen 
enkele competentie heeft, en verhin-
derd wordt te antwoorden op de vra-
gen die tot zijn bevoegdheid behoren. 
“In een grote staat”, schreef terecht 
Bernard de Jouvenel, “is de deelname 
aan de regering een verraderlijke illu-
sie, behalve voor een kleine minder-
heid. Wij regeren niet méér door deel 
te nemen aan een verkiezing dan dat 
wij onszelf opereren door een chirurg 
te kiezen. En zelfs, als ik een chirurg 
kies, ben ik de enige kiezer en mijn 
chirurg is wel degene, die ik heb ge-
kozen onder veel andere. Zo gaat het 
niet met mijn ‘afgevaardigde’: mijn 
stem is een druppel water in een vat 
en de keuze is beperkt onder de mo-
gelijke kandidaten.”

De dictatuur van de gedachte
Omdat het democratisch stelsel, 

gebaseerd op de “uiteenvalling”, niet 
in staat is een nieuwe maatschappij 
te scheppen, is het nodig geweest, ge-
bruik te maken van de krachten van 
de illusie en te proberen door middel 

van geschikte technieken, het denk-
beeldige naar het werkelijke te doen 
overgaan. 

De rol van de technicus van het 
conditioneren van de geesten is, de 
heerschappij van de zogenaamde 
openbare mening over het gebruik 
van het verstand te plaatsen. Het ver-
stand speelt in de democratische stel-
sels met grote actieradius, waarvan de 
moderne staten voorzien zijn, geen 
enkele rol, behalve incidenteel, bij ge-
brek aan de ervaring die haar in be-

weging zou zetten. Maar het kenmer-
kende van de mening is, wezenlijk 
meegaand te zijn: de subtiele betrek-
kingen die zij onderhoudt met de 
werkelijkheid maken van haar een 
rekbaar en vaag geheel, dat tot het 
uiterste te modelleren is, waaraan de 
wil tot macht het sterkst zijn vorm 
oplegt. In de meest strikte zin van de 
term, vormt men zich een mening 
en men veroorzaakt een mening. De 
mening is het product van een poëti-
sche en fabricerende activiteit, waar-
bij de verbeelding van de producent 
een hoofdrol speelt. Met de materië-
le middelen waarover de technici van-
daag beschikken: de pers, de radio, de 
televisie, enz., is het niet overdreven te 
zeggen, dat de mening is gemaakt aan 
een ketting met een volmaakt gebruik 
van de manipulatie, van de knoeierij 
en van het gescharrel, in de broeines-
ten van informatie, die talrijk zijn op 
de planeet. Onze eeuw is de eeuw van 
de vervormende informatie. Terugge-
bracht tot zijn subjectiviteit, ontdaan 
van zijn wortels, op drift geraakt, is de 
mens dus niets meer dan een mario-
net, geheel naar believen van zijn ma-
nipulators.

De technocratie, of zij nu 
die van de geest is of die van 
de ter zake veranderde geest, 
houdt duidelijk de integra-
le socialisatie van het men-
selijk leven in. De gedachte 
wordt collectief: de beschou-
wende activiteit, of wat er 
van overblijft, teruggebracht 
tot de narcistische zienswij-
ze van de algemene opvatting 
van alle mensen in een spie-
gel die geen andere is dan zij-
zelf; de praktische activiteit of 

het goede wordt vervangen door het 
nuttige en het geluk door de onder-
werping aan de complete sociale ze-
kerheid, van de wieg tot het graf; de 
poëtische en vooral producerende ac-
tiviteit, die haar triomf viert. De arbei-
ders worden beschouwd als een enke-
le en gigantische arbeider die, door 
steeds meer te werken, zich uiteinde-
lijk zal bevrijden van ieder werk en 
een idyllisch bestaan zal leiden in een 
aards paradijs, dat aangelegd is voor 
de eeuwigheid.

“Onze eeuw 
is de eeuw van 

de vervormende 
informatie”.
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De hervorming van de liturgie

(…) Men kan redelijkerwijze niet 
denken, dat de paus met het concilie 
opriep tot een nieuw begin. Het was 
evenmin een oproep tot de Kerk om 
zich te verminken door haar oude tra-
dities te wijzigen of geheel op te ge-
ven, om, in zekere zin, de realiteit 
van de omliggende wereld binnen te 
gaan. In geen geval moest de veran-
dering plaatsvinden om de verande-
ring, maar alleen om de Kerk sterker 
te maken en beter voorbereid om het 
hoofd te bieden aan nieuwe uitda-
gingen. Kortom, het concilie is nooit 
bedoeld geweest als een avontuurlijk 
experiment. Het had tot doel, een po-
ging om een waar Pinksteren te zijn.

Hoezeer echter de pausen, die 
deze gebeurtenis hebben geleid, ook 
hebben aangedrongen op de nood-
zaak van een hervormingsgeest die 
trouw was  aan de natuur van de Kerk, 
en ondanks de mooie theologische 

Mgr. Ranjith, secretaris van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, over de hervorming van de liturgie

en pastorale beschouwingen van het 
concilie (zoals Lumen Gentium, Dei 
Verbum, Gaudium et Spes en Sacro-
sanctum Concilium)1, wat er buiten 
het concilie gebeurde -vooral zowel 
binnen de samenleving in zijn ge-
heel als in de bewegingen van fi loso-
fi sche en culturele meningen- begon 
het negatief te beïnvloeden, tenden-
sen in het leven roepend, die scha-
delijk waren voor haar leven en haar 
missie. Deze tendensen, die soms nog 
veel kwaadaardiger werden weergege-
ven door bepaalde kringen binnen de 
Kerk zelf, hielden niet perse verband 
met de oriëntaties of de aansporingen 
van de documenten van Vaticanum 
II. Zij zijn er niettemin in geslaagd de 
funderingen van het onderwijs en het 
geloof van de Kerk tot een indrukwek-
kende graad te doen schudden.

De fascinatie van de maatschap-
pij voor een overdreven zin van in-
dividuele vrijheid en haar neiging tot 
het verwerpen van alles wat blijvend, 
absoluut of niet al te werelds is, heb-
ben hun invloed op de Kerk en men 
heeft ze dikwijls gerechtvaardigd in de 
naam van het concilie. Deze visie op 
de dingen relativeerde ook de Tradi-
tie, de waarachtigheid van de (homo-
gene) evolutie van de leer, en leidde 
tot het verafgoden van iedere nieu-
wigheid. Dat bracht sterke tendensen 
vóór het relativisme en het religieuze 
syncretisme met zich mee. Voor die 
mensen was het concilie als het ware 
een nieuw begin van de Kerk. Het ver-
leden was achterhaald. Fundamentele 
begrippen en thema’s als offer en ver-
lossing, missie, verkondiging en be-
kering, aanbidding als integraal ele-

ment van communie en de noodzaak 
van de Kerk voor het heil, werden al-
lemaal opzij gezet, terwijl dialoog, in-
culturatie, oecumene, Eucharistie als 
maaltijd en evangelisatie als getuige-
nis, enz… belangrijker werden. De 
absolute waarheden werden mispre-
zen.

Kardinaal Joseph Ratzinger heeft 
zich op de volgende manier uitge-
drukt over de steeds groter worden-
de geest van relativisme: voor hem 
heeft zich tegen het echte concilie “al 
tijdens de vergaderingen, vervolgens 
steeds meer gedurende de periode die 
erop volgde een zogenaamde ‘geest 
van het Concilie’ gevormd, die, in 
werkelijkheid, een echte ‘antigeest’ is. 
Volgens deze schadelijke Konzils-Un-
geist [antigeest van het Concilie], zou 
alles wat “nieuw” is (…) altijd, hoe 
dan ook, beter zijn dan wat geweest 
is, of wat is. Volgens de antigeest zou 
de geschiedenis van de Kerk moeten 
beginnen vanaf het Tweede Vaticaans 
Concilie, beschouwd als een soort 
nulpunt” [The Ratzinger Report, Igna-
tius Press, San Francisco 1985 pp. 34 – 
35]. De kardinaal verwierp dit stand-
punt als verkeerd, want “Vaticanum II 
wilde zeker het geloof niet ‘verande-
ren’, maar het op een effectievere ma-
nier uitleggen”[ibid.]. Eigenlijk ver-
klaarde de kardinaal, dat in feite “het 
Concilie niet de wending nam, die 
Johannes XXIII had verwacht”. Hij 
voegde eraan toe: “Het moet ook wor-
den toegegeven dat, met betrekking 
tot de hele Kerk, het gebed van paus 
Johannes, dat het Concilie een nieu-
we sprong voorwaarts zou betekenen 
voor de Kerk, tot hernieuwd leven en 
eenheid, niet – tenminste nog niet 

De hervorming van de liturgie

Hoeveel de post-conciliaire liturgische hervorming werkelijk Sacrosanctum Concilium, 

de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de liturgie, weergeeft, is een vraag 

waarover dikwijls gediscussieerd is in de kerkelijke kringen nadat het Consilium 

ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia (Consilium) zijn werk beëindigd had.
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– verhoord is” [ibid.]. Dat zijn zeker 
heel sterke, maar naar mijn mening 
heel juiste woorden, omdat deze geest 
van ongebreidelde theologische vrij-
heid het concilie zelf, om zo te zeg-
gen, inderdaad van zijn verklaarde be-
doelingen heeft afgebracht.

Het Consilium is ook niet gespaard 
voor de invloed van deze onweer-
staanbare stortvloed van verlangen 
naar een zogenaamde “verandering” 
en “opening”. Het is mogelijk dat be-
paalde relativerende tendensen, die 
hierboven genoemd zijn, eveneens de 
liturgie beïnvloed hebben, het centra-
le kenmerk aantastend, 
de heiligheid en de be-
tekenis van het mysterie 
evenals de waarde van de 
groei van het liturgisch 
leven van de Kerk, bij-
gestaan door de voort-
durende werking van de 
Heilige Geest in de loop 
van haar tweeduizend-
jarige geschiedenis. Een 
overdreven gevoel voor 
de oudheid, antropolo-
gisme, een verwarring van 
de rol van gewijden en 
niet-gewijden, de deuren 
wijd geopend voor expe-
rimenten -en inderdaad, 
de neiging om bepaalde 
aspecten van de ontwik-
keling van de liturgie tijdens het twee-
de millennium te minachten- werden 
steeds duidelijker in sommige scho-
len van liturgie. De liturgisten hadden 
ook de neiging om grillig passages 
van Sacrosanctum Concilium te kie-
zen, die blijkbaar meer geschikt waren 
voor verandering en voor de nieuwig-
heid en om andere terzijde te laten. 
Bovendien was er een sterke indruk 
van overhaasting om de veranderin-
gen te realiseren en legaliseren. Men 
streefde ernaar, een nogal horizonta-
listische manier van kijken in de litur-
gie, aan te moedigen. De regels van 
het concilie, die de strekking hadden, 
een dergelijke creativiteit te beperken 
of die “de traditionele weg” welgezind 
waren, schenen genegeerd te worden. 
Erger nog, sommige praktijken waar-
aan Sacrosanctum Concilium zelfs 
nooit gedacht had, werden toegestaan 
in de liturgie, zoals de Mis met het ge-
zicht naar het volk, de H.  Commu-

nie in de hand, het volledig opgeven 
van het Latijn en van de Gregoriaanse 
zang ten voordele van de landstaal en 
liederen en hymnen zonder veel be-
trekking op God, en de uitbreiding, 
verder dan de  redelijke grenzen, van 
de mogelijkheid tot concelebratie bij 
de H. Mis. Er was ook de sterke mis-
interpretatie van het principe “actieve 
deelneming”(participatio actuosa). 

Kardinaal Ratzinger legt uit hoe 
“men huivert voor het glansloze ge-
laat van de postconciliaire liturgie, 
zoals die is geworden, of men wordt 
verveeld door de banaliteit en het ge-

brek aan artistieke richtlijnen ervan…
”[The Feast of Faith, Ignatius Press, 
San Francisco 1986, p. 100]. Het is 
niet mijn bedoeling, de verantwoor-
delijkheid voor wat er gebeurd is al-
leen te schuiven op de leden van het 
Consilium. Maar zij waren ‘zwak’ in 
sommige van hun benaderingen. Ze-
ker, de algemene tendens binnen de 
Kerk en meer speciaal in bepaalde mi-
lieus en in sommige streken van de 
wereld was, in sommige materies zo-
maar te zwichten voor de onstuimi-
ge mentaliteit van de tijd. Maar ook 
sommige verantwoordelijken van de 
H. Congregatie van de Riten toonden 
tekenen van zwakheid op dit gebied. 
Zij verleenden teveel indulten voor 
bepaalde instructies van de (liturgi-
sche) regels.  

Natuurlijk, ‘de geest van vrijheid’ 
die deze machtige kringen binnen de 
Kerk verspreidden in de naam van het 

concilie, waarbij zij zelfs degenen die 
belast waren met belangrijke beslis-
singen aan het wankelen brachten, 
veroorzaakte veel wanorde en verwar-
ring, iets wat noch het concilie, noch 
de pausen die het hadden geleid, ooit 
bedoeld hadden. Het trieste commen-
taar van paus Paulus VI tijdens die ja-
ren van verwarring, dat “de rook van 
Satan de Kerk was binnengedron-
gen”2 of zijn commentaar op de excu-
ses van degenen die de evangelisatie 
wilden verhinderen “gebaseerd op dit 
of dat onderricht van het concilie”3 
toont hoezeer deze antigeest van het 

concilie zijn werk uiterst 
moeilijk had gemaakt.

In het licht van dit al-
les en van bepaalde ver-
velende gevolgen voor de 
Kerk van vandaag, is het 
nodig te ontdekken, hoe 
de postconciliaire litur-
gische hervorming zich 
voordoet, en welke per-
sonen of houdingen de 
tegenwoordige situatie 
hebben veroorzaakt. Kar-
dinaal Joseph Ratzinger 
heeft de situatie op de 
volgende manier geanaly-
seerd: “Ik ben ervan over-
tuigd dat de crisis van de 
Kerk, die wij vandaag be-
leven, in ruime mate be-

rust op de desintegratie van de liturgie 
(…) Maar als de liturgie niet meer een 
geloofsgemeenschap toont, de wereld-
wijde eenheid van de Kerk en haar ge-
schiedenis, het mysterie van de leven-
de Christus, waar toont de Kerk dan 
nog haar geestelijke wezen? Dan viert 
de gemeenschap alleen zichzelf. En 
dat is niet de moeite waard.”[Joseph 
Ratzinger, Milestones, Ignatius press, 
San Francisco 1998 pp. 148 – 149].

Zoals wij al gezien hebben, waren 
het de zwakheden van die verantwoor-
delijke personen en de stormachtige 
atmosfeer van het theologische relati-
visme, gekoppeld aan het gevoel van 
fascinatie voor de vernieuwing, de ver-
andering, het antropocentrisme, het 
accent op de subjectiviteit en het mo-
rele relativisme, maar ook op de indi-
viduele vrijheid, die de maatschappij 
in het algemeen karakteriseerden. Die 
dingen hebben de vaststaande waar-
den van het geloof ondermijnd en 
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dit afglijden naar de liturgi-
sche anarchie, waarover de 
kardinaal hierboven sprak, 
veroorzaakt. De geschreven 
aantekeningen van kardi-
naal Ferdinand Antonelli 
krijgen een nieuwe beteke-
nis. Een van de meest emi-
nente en de meest betrokken 
leden van het Consilium, 
die de supervisie heeft ge-
had over het proces van de 
hervorming, kardinaal An-
tonelli, kan ons helpen om 
de interne polarisatie te be-
grijpen, die de verschillen-
de beslissingen van de her-
vorming hebben beïnvloed. 
Hij kan ons helpen, moedig te verbe-
teren of te veranderen, wat onjuist is 
ingevoerd en wat onverenigbaar lijkt 
met de werkelijke waardigheid van de 
liturgie. De aantekeningen van kar-
dinaal Antonelli tonen een kerkelijk 
waardigheidsbekleder van groot ge-
loof, die streed om het hoofd te bie-
den aan bepaalde interne stromin-
gen die het werk met betrekking tot 
het Consilium beïnvloedden. Wat hij 
in zijn dagboek schrijft, toont op een 
heel oprechte manier zijn gevoelens 
van vreugde maar ook van pijn en 
soms van vrees tegenover de wending 
die men aan de gebeurtenissen gaf, de 
houding van sommige sleutelfiguren, 
de avonturenzin die kenmerkend wa-
ren geweest bij de invoering van be-
paalde verandering.

Deze studie arriveert 
vooral als geroepen om ons 
te helpen om een ander as-
pect van de ‘overdreven eu-
forische’ presentatie van 
de conciliaire hervorming 
door andere hedendaagse 
schrijvers te zien.

Ik ben er zeker van dat 
de publicatie in het Engels 
van deze interessante studie 
veel zou bijdragen aan het 
actuele debat over de litur-
gische post-conciliaire her-
vormingen. Wat kardinaal 
Ratzinger zei, is absoluut 
duidelijk voor iedere lezer 
van deze studie: “Het ware 
uur van Vaticanum II is nog 
niet gekomen”5. De hervor-
ming moet doorgaan. Het 

schijnt dat de onmiddellijke behoef-
te een hervorming van de hervorming 
van 1969 is, want een heel aantal ver-
anderingen voortkomend uit de post-
conciliaire hervorming schijnen min 
of meer overhaast en zonder naden-
ken te zijn ingevoerd, zoals kardinaal 
Antonelli zelf het herhaaldelijk heeft 
aangegeven.

Men moet de oriëntatie corrige-
ren, opdat de veranderingen over-
eenkomen met Sacrosanctum Conci-
lium zelf en feitelijk moet men nog 
verder gaan, in overeenstemming met 
de geest van onze tijd. Wat aanzet tot 
het aanbrengen van deze veranderin-
gen is niet eenvoudigweg een verlan-
gen om de fouten van het verleden te 
corrigeren, maar veeleer de behoefte 
om in overeenstemming te zijn met 

wat de liturgie in werkelijk-
heid is, met wat zij voor ons 
betekent, en op de manier 
waarop het concilie zelf haar 
heeft gedefinieerd. Want, in-
derdaad, zoals kardinaal Rat-
zinger het zei: “de kwestie 
van de liturgie is niet bijkom-
stig: het Concilie zelf herin-
nert ons eraan, dat we hier 
te doen hebben met de kern 
zelf van het christelijk geloof” 
[ibid. p. 120]. Vandaag moe-
ten we ons niet alleen toe-
leggen op een eerlijke analy-
se van wat er gebeurd is, we 
moeten ook stoutmoedige 
en vastberaden beslissingen 

nemen door vooruit te gaan met het 
proces. We moeten de verkeerde ori-
entaties en de volgende beslissingen 
identificeren en corrigeren, moedig 
de liturgische traditie van het verleden 
appreciëren, en ons ervan verzekeren 
dat de Kerk de echte wortels van haar 
geestelijke rijkdom en van haar groot-
heid opnieuw gaat ontdekken, zelfs 
als dat wil zeggen, de hervorming zelf 
hervormen, daarbij waarborgend dat 
de liturgie werkelijk de “allerhoogste 
uitdrukking van de glorie van God en, 
in een bepaald opzicht, de Hemel die 
op aarde komt” wordt [Benedict XVI, 
Post-Synodal Apostolic Exhortation 
Sacramentum Caritatis of 22nd Fe-
bruary 2007, 35].

Noten:
Dit artikel is een uittreksel 

uit het voorwoord van het boek  
”True Development of the Li-
turgy: Cardinal Ferdinando An-
tonelli and the Liturgical Reform 
from 1948 to 1970” by Msgr. Ni-
cola Giampietro (waarvan de 
publikatie verwacht wordt in de 
herfst van 2009).

1 Wij verwerpen heel zeker 
deze (zeer ratzingeriaanse) po-
ging om het “goede”concilie te 
rechtvaardigen. Mgr. Lefebvre 
aarzelde niet om te zeggen:  
“Ik klaag het concilie aan!” 
(n.v.d.r.)
2 Preek van 29 juni 1972, feest 
van de HH. Petrus en Paulus.
3 “Evangelii Nuntiandi”, nr. 80.
4 Cardinal Ferdinando Antonelli 
and the Liturgical Reform from 
1948 to 1970.
5 [The Ratzinger Report, Igna-
tius Press, San Francisco 1985, 
p. 40]

De hervorming van de liturgie
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Brieven uit de hel

Brieven uit de hel

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”.

Brief X

Over de maatschappelijke 
betrekkingen van de persoon

Beste Galsem,
Het deed me plezier van Knijp-

gluip te horen, dat je patiënt een paar 
zeer aan te bevelen kennissen heeft 
gekregen en dat jij deze gebeurte-
nis blijkbaar op een waarlijk veelbe-
lovende manier hebt benut. Ik maak 
er uit op, dat dat echtpaar van mid-
delbare leeftijd, dat hem op zijn kan-
toor een bezoek heeft gebracht, net 
het soort mensen is met wie we hem 
in kennis willen brengen: rijk, chic, 
oppervlakkig, intellectueel en op een 
geestige manier sceptisch over alles 
in de wereld. Ik denk zo, dat ze zelfs 
zo’n beetje pacifistisch zijn, niet uit 
zedelijke overwegingen, maar door 
de vastgewortelde gewoonte om al-

les wat de grote massa van hun mede-
mensen aangaat te kleineren, en door 
een lik puur litterair salonsocialisme. 
Dat is prachtig. En blijkbaar heb je 
goed gebruik gemaakt van zijn maat-
schappelijke, seksuele en intellectuele 
ijdelheid. Vertel me er eens meer van. 
Heeft hij er zichzelf diep ingewerkt? 
Ik bedoel niet met woorden. Er is een 
fijn spel, waarbij een mens door een 
blik, een toon, een lachje kan te ken-
nen geven, dat hij hoort tot dezelfde 
partij als degene tot wie hij spreekt. 
Dat is een vorm van verraad, die je in 
‘t bijzonder moet aanmoedigen om-
dat de man er zich niet ten volle van 
bewust is; en tegen de tijd dat het wel 
het geval is, heb je hem de terugtocht 
al moeilijk gemaakt.

Ongetwijfeld moet hij er al heel 
gauw achter komen, dat zijn eigen ge-
loof lijnrecht ingaat tegen het stand-

punt, van waaruit alle gesprekken van 
zijn nieuwe kennissen worden ge-
voerd. Ik geloof niet, dat dat er veel 
toe doet, als je hem er maar toe kunt 
krijgen om iedere openlijke erkenning 
van dat feit op de lange baan te schui-
ven; en dat zal een klein kunstje zijn 
met behulp van schaamte, trots, be-
scheidenheid en ijdelheid. Zo lang hij 
die erkenning uitstelt, zal hij zich in 
een scheve positie bevinden. Dan zal 
hij zijn mond houden als hij hoorde 
te spreken, lachen als hij stil had moe-
ten zijn. Hij zal, eerst in zijn manier 
van doen, maar al gauw ook in zijn 
woorden, allerlei allures aannemen 
van cynisme en scherpe kritiek, die in 
werkelijkheid niet bij hem passen.

Maar als jij goed aan de touwtjes 
trekt, kunnen ze de zijne worden. Alle 
stervelingen hebben de neiging om te 
worden wat ze voorgeven te zijn. Dat 
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Brieven uit de hel

is ele mentair. Waar het op aankomt 
is: hoe ons voor te bereiden op de te-
genaanval van de Vijand.

Om te beginnen moet je het ogen-
blik, waarop hij inziet, dat deze nieu-
we vreugde een verzoeking is, zo lang 
mogelijk uitstellen. Dat lijkt je mis-
schien een hele toer, aangezien de 
dienaren van de Vijand nu al twee-
duizend jaar lang aan het preken zijn 
geweest over ‘de Wereld’ als een van 
onze grote modelver zoekingen.

 Maar gelukkig is dit chapiter in 
de laat ste twintig, dertig jaar maar 
nauwelijks aange roerd. In moderne 
christelijke geschriften zie ik wel veel 
(waarlijk meer dan me lief is) over 
de Mammon, maar om zo te zeggen 
niets van de oude waarschu-
wingen tegen wereldse ijdelhe-
den, de keuze van vrienden en 
de waarde van tijd. Je patiënt 
zou dat alles waarschijnlijk in 
een laatje stoppen met het op-
schrift ‘Puriteins’. En mag ik tus-
sen twee haakjes even opmer-
ken, dat de gevoelswaarde, die 
wij aan dat woord gegeven heb-
ben, een van de waarlijk zeke re 
triomfen is van de laatste hon-
derd jaar? Met behulp van dit 
woord redden we elk jaar dui-
zenden mensen uit matigheid, kuis-
heid en sober leven. 

Maar ja, toch moet hij vroeger 
of later achter de ware aard van zijn 
nieuwe vrienden komen, en dan moet 
je het van zijn intelligentie laten af-
hangen, hoe je hem zult aanpakken. 
Als hij maar dwaas genoeg is kun je 
gedaan krijgen, dat hij zijn vrienden 
alleen door heeft als ze niet bij hem 
zijn; je kunt wel zorgen, dat hun aan-
wezigheid iedere vorm van kritiek ver-
drijft. Als dit lukt kan hij er toe wor-
den gebracht, om, zoals ik dat bij heel 
wat mensen heb gekend, een hele tijd 
een dubbel leven te leiden. Het zal 
niet alleen maar zijn alsof, maar hij 
zal werkelijk een ande re zijn in ieder 
van de milieu’s waarin hij zich be-
weegt. Mocht dit niet opgaan, dan is 
er een meer geraffi neerde en amusan-
ter methode. Je kunt in hem wakker 
maken een zeer bewust plezier in het 
besef, dat de twee aspecten van zijn le-

ven onverenigbaar zijn. Dat bereik je 
door hem te grijpen in zijn ijdel heid. 
Je kunt hem leren om op zondag met 
alle ple zier te knielen naast zijn krui-
denier, alleen maar omdat hij bij zich-
zelf bepeinst, dat die kruidenier on-
mogelijk iets zou kunnen begrijpen 
van de wereld van beschaving en hau-
taine spot waar hij zaterdagavond in 
verkeerde; en omgekeerd zal hij des te 
vrolijker de schunnige en godslaster-
lijke taal slikken bij het kopje koffi e 
met die bewonderenswaardige vrien-
den, naarmate hij zich meer bewust 
is van een ‘diepere’, ‘geestelijker’ we-
reld binnen in hem, die zij niet kun-
nen begrijpen. Je ziet de opzet: aan 
de ene kant zit hij vast aan de wereld-
se vrienden, aan de andere kant aan 
de kruidenier; en hij is de volledige, 

evenwich tige, alzijdige man die hen 
allemaal doorziet. Zo zal hij aan één 
stuk door in een leugen leven tegen-
over tenminste twee groepen mensen. 
En in plaats van zich daarover te scha-
men zal hij een voortdurende onder-
stroom van tevredenheid met zichzelf 
voelen.

Tenslotte kun je, als al het andere 
mislukt, hem overhalen om dwars te-
gen zijn geweten in de nieuwe vriend-
schap aan te houden, op grond van 
het feit, dat hij op een of andere ma-
nier (die hij niet nader kan verklaren) 
deze mensen ‘goed’ doet, alleen al 
door hun cocktails te drinken en om 
hun moppen te lachen. En dan zeg 
je hem maar, dat het ‘verwaand’, ‘on-
verdraagzaam’ en (natuurlijk!) ‘Puri-
teins’ van hem zou zijn als hij ermee 
ophield.

Ondertussen zul je natuurlijk als 
voor de hand liggende voorzorgs-
maatregelen er voor zorgen, dat deze 

nieuwe ontwikkeling hem brengt tot 
grotere uitgaven dan hij zich kan ver-
oorloven en tot het veronachtzamen 
van zijn werk en zijn moeder. Maak 
háár jaloers en onrustig en zorg dat 
hij haar hoe lan ger hoe meer ver-
mijdt en laat hem tot ruwheden ver-
vallen — dat alles zal van onschatbare 
waarde zijn voor het opvoeren van de 
spanning in huis.

Je liefhebbende oom Schroefstrik

Brief XII

Over de cultuur van de afstomping

Beste Galsem,
Je maakt kennelijk uitste-

kende vorderingen. Mijn eni-
ge bezorgdheid is, dat je, in je 
pogingen om je patiënt op te 
jagen, in hem het gevoel voor 
zijn ware toestand zult wakker 
maken. Want jij en ik, die zijn 
toestand zien zoals die werke-
lijk is, moeten nooit vergeten, 
hoe heel anders hij zelf er te-
gen aan moet kijken. Wij we-
ten, dat we een wissel hebben 
omge gooid, waardoor hij van 
richting is veranderd en dat 

voert hem al buiten de zone van de 
Vijand. Maar we moeten hem wijs 
maken, dat alle verande ringen, welke 
die koerswijziging heeft veroorzaakt, 
van geen belang zijn en dat hij daarop 
kan terugko men. Hij mag niet gaan 
vermoeden, dat hij nu, zij het lang-
zaam aan, regelrecht op weg is uit het 
land van de zon naar de koude bui-
tenste duisternis. 

Om deze redenen ben ik bijna blij 
te horen, dat hij nog altijd naar de 
kerk gaat en aan het Avondmaal deel-
neemt. Ik weet, dat dat zijn gevaar-
lijke kanten heeft; maar alles is beter 
dan dat hij zich bewust zou zijn van 
de kloof, die hij geslagen heeft tussen 
het heden en de eerste maanden van 
zijn leven als christen. Zolang hij de 
uiterlijke vormen van een christe lijk 
leven handhaaft kun je hem altijd nog 
de illusie laten, dat hij iemand is die 
er een paar nieuwe vrien den en pret-
jes op na is gaan houden, maar wiens 

 “In moderne christelijke 
geschriften zie ik niets van 
de oude waarschu wingen 

tegen wereldse ijdelheden, 
de keuze van vrienden en de 

waarde van tijd.”
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geestelijke staat vrijwel dezelfde is ver-
geleken bij die van zes weken geleden. 
En zolang hij dat denkt, behoeven we 
niet te vechten tegen het loyale be-
rouw over een uitgesproken, ten volle 
erkende zonde, maar alleen tegen zijn 
vage, overigens wel onbehagelij-
ke, gevoel dat het de laatste tijd 
toch wel niet helemaal met hem 
in de haak is.

Met deze getemperde on-
behaaglijkheid moet je voor-
zichtig omspringen. Als zij te 
sterk wordt, kàn het hem wak-
ker schudden en is het hele spel 
bedor ven. Als je ze aan de an-
dere kant volledig onderdrukt 
— waar, tussen twee haakjes, de 
Vijand je waarschijn lijk niet eens 
de kans toe geeft — verliezen we 
een fac tor in de situatie waar munt uit 
valt te slaan. Als we zo’n gevoel ruim-
te geven, maar toch ook weer niet zo-
veel, dat het onweerstaanbaar wordt 
en uitgroeit tot echt berouw, leidt het 
tot een zeer waardevolle consequen-
tie: het versterkt de weerstand in het 
hart van de patiënt om aan de Vij-
and te denken. Ieder mens voelt bij-
na altijd iets van die weerstand; maar, 
als het zich richten op Hem met zich 
meebrengt, dat hij van aangezicht tot 
aangezicht komt te staan met een heel 
vage wolk (die hoe langer hoe minder 
vaag wordt) van halfbewuste schuld, 
wordt die weerstand tien keer zo sterk. 
Ze haten iedere gedachte die Hem in 
hun herinnering brengt, net als men-
sen in fi nanciële moeilijkheden het 
zien alleen al van een rekening-cou-
rantboekje niet kunnen verdragen. In 
deze toestand zal je patiënt zijn gods-
dienstige plich ten niet verzaken, maar 
hij zal er hoe langer hoe meer genoeg 
van krijgen. Hij zal er bij voorbaat zo 
weinig aan denken als hij met goed 
fatsoen kan doen, en als ze volbracht 
zijn zal hij ze zo gauw mogelijk ver-
geten. 

Een paar weken geleden moest je 
hem nog verleiden tot onwaarachtig-
heden en onoplettendheid in zijn ge-
bed. Nu zul je zien, dat hij je met open 
armen staat op te wachten en je bijna 
smeekt om hem van zijn voornemen 
af te leiden en zijn hart te verharden. 
Hij zal willen dat zijn gebed onwaar-

achtig is, want voor niets zal hij zo be-
nauwd zijn als voor een levend con-
tact met de Vijand; het zal hem er om 
te doen zijn om geen slapende hon-
den wakker te maken.

Als deze toestand meer chronisch 
wordt, zul je langzamerhand verlost 
worden van dat vermoeiende karwei 
om pleziertjes te moeten opdissen als 
verzoe kingen. Het gevoel van onbe-
hagen en zijn tegenzin om dit onder 
het oog te zien zal hem steeds weer de 
weg naar het echte geluk afsnijden. De 
gewoonte zal het ijdel, opwindend, 
lichtzinnig genot enerzijds minder 
aantrekkelijk maken en anderzijds 
moeilijker op te geven (want gelukkig 
is dat de uitwerking die ge woonte op 
genot heeft). En tenslotte zul je erva-
ren dat alles of niets toereikend is zijn 
vluchtige aandacht te boeien. Nu heb 
je niet langer een goed boek, waar hij 
helemaal in opgaat, nodig om hem af 
te houden van gebed, werk of slaap; 
een kolom advertenties in de krant 
van gisteren is al genoeg. Je kunt hem 
zijn tijd wel laten verknoeien met ge-
sprekken over onderwerpen die hem 
boeien met mensen die hem liggen, 
maar dat hoeft niet eens: hij doet het 
ook wel met mensen om wie hij niets 
geeft over zaken die hem de keel uit-
hangen. Hele tijden kun je hem vol-
strekt niets laten doen. Je kunt hem 
tot diep in de nacht uit zijn bed hou-
den, niet om de beest uit te hangen, 
maar om in een gedoofd vuur te zit-
ten staren in een koude kamer. 

Alle gezonde expansieve activi-
teit, waar we niets van willen weten, 
kunnen we tegenhouden en we geven 
hem er niets voor terug, zodat hij ten-

slotte mag zeggen met de woorden 
van een van mijn eigen patiënten, 
toen die hier beneden arriveerde: ‘Nu 
zie ik dat ik het grootste gedeelte van 
mijn leven heb gebruikt om na te la-
ten wat ik had moeten doen en wat ik 

graag had willen doen.’

De christenen beschrij-
ven de Vijand als iemand ‘bui-
ten Wie Niets kracht heeft’. En 
Niets is héél sterk; sterk genoeg 
om de beste jaren van iemands 
leven te roven, niet door zoete 
zonden, maar door naargees-
tig ronddolen van de geest over 
dingen waarvan hij het hoe 
en waarom niet kent. Door be-
vrediging van het verlangen 
om dingen te leren ken nen, die 
zó inhoudsloos zijn, dat hij ze 

maar half ervaart; door roffels te slaan 
met zijn vingers en met zijn hakken te 
klakken, liedjes te fl uiten die hij niet 
aardig vindt of te dolen in de lange, 
vale doolhof van dromerijen, die niet 
eens zijn wellust of eerzucht prikke-
len, maar die het zwakke of onklare 
schepsel dan toch maar niet van zich 
af kan schudden als ze eenmaal door 
een toevallige associatie in hem zijn 
opgekomen.

Je zegt natuurlijk, dat dit allemaal 
erg kleine zon detjes zijn en ongetwij-
feld is het met jou als met alle pasbe-
ginnende verleiders: je vlast erop om 
met een verdorvenheid aan te komen, 
waar voor de toeschou wers wat aan te 
smullen valt. 

Maar denk erom, dat het enige 
waar het op aankomt is, hoever je je 
man van de Vijand weet af te houden. 
Het doet er niets toe hoe klein de zon-
den zijn, als hun gezamenlijk ef fect 
maar is, dat ze de man wegloodsen 
van het Licht naar het Niets van bui-
ten. Moord is niet beter dan een spel 
kaarten, als dat het kan bewerken. De 
veiligste weg naar de Hel is heus die 
van de geleide lijkheid, de fl auwe hel-
ling, lekker zacht voor je voe ten, zon-
der plotselinge bochten, zonder mijl-
palen, zonder handwijzers.

Je liefhebbende oom Schroefstrik

“De veiligste weg naar 
de Hel is heus die van de 
geleide lijkheid, de fl auwe 

helling, lekker zacht voor je 
voe ten, zonder plotselinge 
bochten, zonder mijlpalen, 

zonder handwijzers.”

Brieven uit de hel
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De akkoorden van Lateranen

In tegenstelling tot wat men zowat 
overal horen en lezen kan, ging het he-
lemaal niet om akkoorden met « de 
fascisten » om weet ik welke overeen-
komsten van ideologische of politieke 
aard. Destijds was Italië (nog) geen re-
publiek en Mussolini (nog) geen dic-
tator. Het is dus verkeerd er « een com-
plot van de fascisten met de kerkleiders 
tegen de democratie » of andere, gelijk-
aardige anachronistische domheden in 
te gaan bespeuren.

Het is de « Romeinse kwestie » die 
aan de grondslag van deze akkoorden 
ligt. Ze was niet nieuw. Ze was gerezen 
sinds het ontstaan van de Italiaanse 
eenheidsbeweging (1849-1870). Van-
uit Piëmont had Camillo Benso, graaf 
van Cavour, ten dienste van het huis 
van Savoye de revolutie in de Italiaanse 
vorstendommen aangemoedigd. Tos-
cane, Parma en Modena verjoegen wel-
dra hun prinsen, terwijl Romagna zich 
bevrijdde van het pauselijk beheer. Ie-
der losgerukt grondgebied werd on-
der toezicht geplaatst met het oog op 
het stemmen van de aansluiting bij Pi-
emont (1860). In het zuiden van Italië 
had Giuseppe Garibaldi een machts-
greep in Napels vanuit Sicilië onder-
nomen, en hij had nadien zijn steun 
aan koning Victor-Emmanuel II van 
het « uitgebreide » Piëmont toegezegd 
(1861).

Deze toestand herleidde de pause-
lijke Staten tot het gebied rond Rome. 
Het is dus voorlopig te Firenze dat de 
hoofdstad van het nieuwe koninkrijk 

De akkoorden van Lateranen
Alfred Denoyelle, 

Doctor in de Geschiedenis.

Waarover gaat het ? De benaming evoceert het paleis van Lateranen waar verschillende 

oecumenische concilies (in 1123, 1139, 1179, 1215 en 1512) werden gehouden, 

en waar de pausen hun verblijf hadden alvorens dit op het Vatikaan te vestigen. 

De plaats zegt er echter niets meer over. In feite bedoelt men met 

« de akkoorden van Lateranen » de verdragen die afgesloten en ondertekend werden in 

het paleis van Lateranen op 11 februari 1929 door de Heilige Stoel, destijds 

vertegenwoordigd door kardinaal Pietro Gasparri, Staatssekretaris van paus Pius XI, 

en Benito Mussolini, leider van de Italiaanse regering,  voor koning Victor-Emmanuel III.

Italië werd gevestigd (1865). Maar ter 
gelegenheid van de Frans-Duitse oor-
log, en wegens het toen ontbreken van 
de hulp van de Franse pauselijke zoua-
ven, werd Rome door Raffaele Cadorna 
ingenomen en al gauw na een volks-
raadpleging tot hoofdstad van het ko-
ninkrijk Italië uitgeroepen (1870).

Daaruit volgde voor de paus, tot 
dusver tijdelijk hoofd van Romagna, 
alsook beheerder van heel het grond-
gebied en van de goederen die deel uit-
maakten van het « patrimonium Sanc-
ti Petri », een brutale afschaffing van 
zijn geldelijk inkomen (aldus werd de 
« Sint Pieterspenning » een bijzondere, 
vrijwillige bijdrage van gans de katho-
lieke wereld voor de paus). 

Aangezien de annexatie landgoe-
deren en immobiliën betrof die aan de 
Kerk waren geschonken door giften of 
bij testamentaire beschikkingen sinds 
de eerste eeuwen van het christen-
dom en overigens met luister bevestigd 
sinds de karolingische periode, was er 
kennelijk een gigantische ontvreem-
ding geweest tijdens de Italiaanse een-
making, en zoiets vergt uiteraard een 
teruggave ofwel een herstel van verge-
lijkbare grootte onder de vorm van een 
vergoeding.

Ondanks het stemmen van de Ita-
liaanse garantiewet (13 mei 1871) had 
paus Pius IX geen vertrouwen, en hij 
beschouwde zich als gevangene in het 
paleis van het Vatikaan. Onderhande-
lingen werden evenwel nog onderno-
men gedurende vele jaren, want het 

was niet gemakkelijk de waarde van de 
ontvreemde goederen, die Italië thans 
uitbaatte, in te schatten. Het is uitein-
delijk pas in 1929 dat daarover een 
aanvaardbare overeenkomst kon ge-
vonden worden. Die hield geen ver-
band met het « fascisme » maar enkel 
met de geldelijke compensatie aan de 
Kerk verschuldigd. Deze werd thans als 
voldoende geacht in het nieuwe voor-
stel door de Italiaanse regering voorge-
schoteld.

De zogenaamde « akkoorden van 
Lateranen » behelsden inderdaad :

- een politiek verdrag dat een oplos-
sing inhield voor de « Romeinse kwes-
tie » die weleer was geschapen door 
de bezetting van Rome en de annexa-
tie van de pauselijke Staten door Italië. 
Terwijl de Heilige Stoel op een officiële 
wijze het koninkrijk Italië erkende met 
Rome als hoofdstad, erkende Italië de 
volheid van de pauselijke souvereini-
teit over de Staat van Vatikaanstad (pas 
bij die gelegenheid geschapen) en over 
zijn verschillende aanhangsels, waar-
binnen de paus zou genieten van alle 
rechten en voorrechten van een vorst ;

- een financiële overeenkomst, ten 
einde het verlies van de tijdelijke bezit-
tingen van het « patrimonium Sancti 
Petri », die in beslag waren genomen, 
te vergoeden ;

- een religieus concordaat dat hele-
maal voldoening gaf aan de Kerk door 
het katholicisme tot « enige Staatsgods-
dienst » (in Italië) te verklaren, het ka-
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tholiek onderwijs verplicht te stellen in 
de primaire en secundaire scholen, de 
echtscheiding te verbieden, en de bur-
gerlijke gevolgen van de echtelijke ver-
bintenissen overeenkomstig het kerke-
lijk recht te erkennen ;

- als tegenprestatie had de Itali-
aanse Staat een toezichtsrecht op de 
benoeming van de bisschoppen, die 
evenals de ambtenaren een eed van 
« trouw aan de koning » zouden moe-
ten afleggen.

De republikeinse Italiaanse con-
stitutie van 1 januari 1948 had gro-
tendeels de akkoorden van Lateranen 
bevestigd. Zij werden evenwel vervan-
gen door het concordaat van 18 febru-
ari 1984 en diens bijlagen, « akkoor-
den van villa Madame » (sic) genaamd, 
die, spijtig genoeg voor de Kerk en de 
katholieke opvoeding, duidelijk in de 
richting van een negatieve laïcisering 
van heel de samenleving gaan, te be-
ginnen met de stad Rome zelf die - on-
danks haar catacomben van martelaren 
voor het geloof en haar vroegchristelij-
ke basilieken - niet meer officieel als 
« heilige stad » geldt, dit in een periode 
waarin, paradoxaal genoeg, alle pausen 
volgend op Vaticanum II zich nochtans 
haasten hun schoeisel uit te trekken 
om een moskee te betreden.

Ook los van elke polemiek en ie-
dere andere beschouwing wordt men 
ertoe genoopt vast te stellen dat dit 
ten opzichte van het sociale rijk van 
de Heer een merkelijke achteruitgang 
betekent, ten gunste van het politiek 

atheïsme en de ongerijmde gunsten 
verleend aan andere religies. Sinds het 
katholicisme voor Italië geen Staats-
godsdienst meer is, en een bijkomend 
protokol met als datum 15 november 
1984 de financiering van de religieuze 
gemeenschappen regelt, wedijveren de 
secten immers om subsidies te verkrij-
gen, en het Italiaans parlement staat ze 
hun zomaar toe. Een gelijkaardige toe-
stand doet zich voor in andere landen 
waar een concordaat weleer het katho-
licisme tot Staatsgodsdienst verhief. 
Door de steun aan die gemeenschap-
pen met verderfelijke ideologie is het 
niet alleen de Kerk die haar gezag als-
maar betwist ziet, maar tevens de Staat 
zelf wiens officieel agnostische rege-
ring zichzelf onder meer een verwij-
zing ontzegt die nochtans in staat zou 
zijn een echte richtingseenheid binnen 
het beleid te bewerkstelligen. De poli-
tiek als « kunst van het mogelijke » is 
aldus « kunst van het onmogelijke » 
geworden door allerhande schikkin-
gen die geschipper en in de klem zitten 
met zich meebrengen.

Ter gelegenheid van de 80ste ver-
jaardag van de akkoorden van Latera-
nen (1929-2009) lijkt het dan ook pas-
send het wederwoord van kardinaal 
Louis-Édouard Pie, bisschop van Poi-
tiers (1815-1880), tijdens een gesprek 
met Napoleon III in herinnering te 
brengen : « Indien voor onze Heer het 
ogenblik niet gekomen is om te heer-
sen, dan is het ogenblik voor de rege-
ringen al evenmin gekomen om duur-

zaam aan te blijven. » Is dit ten andere 
niet wat men ook tegenwoordig kan 
vaststellen ? Men drijft niet straffeloos 
de spot met God, noch met de wetten 
die deel uitmaken van de wereld die 
zijn schepping is, noch met de Tien Ge-
boden als basis voor de individuele en 
collectieve zedelijkheid, noch met het 
heil door Jezus Christus bezorgd en 
door zijn Kerk medegedeeld.

Herinneren wij eveneens, bij wijze 
van besluit, aan hetgeen meer bepaald 
door Mgr Charles-Émile Freppel, bis-
schop en stichter van de universiteit 
van Angers (1827-1891), werd onder-
wezen :

« Het grootste onheil voor een volk 
of voor een land, dat is de verwaarlo-
zing of de verdoezeling van de waar-
heid. Men kan weder opstaan uit al het 
overige ; er komt echter niets goeds te-
recht uit het opofferen van de beginse-
len. De karakters kunnen op bepaalde 
ogenblikken wankelen, en de openba-
re zeden door ondeugd of slecht voor-
beeld beïnvloed worden, maar niets is 
verloren zolang de echte leer ongerept 
bewaard blijft. Daarmee wordt alles, 
mensen en instellingen, vroeg of laat 
hersteld, omdat men steeds bij mach-
te is tot het goede terug te keren mits 
men het ware niet verlaten heeft. Wat 
zelfs iedere hoop op redding zou weg-
nemen, dat ware de rug toedraaien tot 
de beginselen zonder welke er niets 
stevig en duurzaam kan opgebouwd 
worden. »

De akkoorden van Lateranen
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De Kerk en de Staat

Na de personen gedoopt en de ge-
zinnen gekerstend te hebben, kon de 
Kerk de Staten slechts werkelijk ker-
stenen als de vorsten zich bekeerden. 
Dat was in 312 het geval met keizer 
Constantijn die, het jaar daarna, door 
het edict van Milaan, aan de Kerk de 
vrijheid schonk van het uitoefenen 
van de eredienst. Maar vooral was het 
keizer Theodosius die in 380 van het 
katholieke geloof de staatsgodsdienst 
maakte, op die manier een norma-
le situatie invoerend: Christus moet 
heersen, niet alleen over de zielen 
als individu, maar ook over de maat-
schappij.

De geschiedenis biedt ons nog de 
volgende voorbeelden:

- Tiridate IV, koning van Armenië 
in 301 of 314;

- Clovis, koning van de Franken in 
496;

- De H. Ethelbert, koning van Kent 
in 597;

- Boris, koning van de Bulgaren in 
864;

- De H. Wenceslaus, hertog van Bo-
hemen geworden in 920 en de martel-
dood gestorven in 929;

- Mieska, hertog van Polen, ge-
doopt in 966;

- De H. Wladimir, grootvorst van 
Kiev in 989;

- De H. Stefanus, gedoopt tegen 
982, hertog, daarna tot “Apostolisch 
Koning” van Hongarije gekroond op 
Kerstmis van het jaar 1000.

- De vereniging tussen Kerk en staat 
sprak vanzelf voor deze pasgedoopte 
vorsten, en zij is nooit zo groot geweest 
als ten tijde van de Frankische dynastie 
van de Pepijnen (vooral Pepijn de Kor-
te en Karel de Grote) in de 8ste en de 9de 
eeuw en van de Saksische dynastie van 
de Otto’s (Otto I, Otto II, Otto III en 
de H. Henricus II) in de 10de en de 11de 
eeuw, voor wie de pausen in 800 het 
Roomse Rijk van het Westen, en ver-
volgens in 962 het Duitse Roomse Rijk 
hebben hersteld.

- “Wanneer het Rijk en het Pries-
terschap in goede harmonie leven, 
wordt de wereld goed geregeerd, is 
de Kerk bloeiend en haar optreden 
vruchtbaar”(Yves de Chartres).

De Kerk en de katholieke   
      Staat

De leer van de vereniging van de 
Kerk en de Staat kan slechts toegepast 
worden in het geval dat de regerin-
gen een praktische loyaliteit erken-
nen tegenover de Kerk als Moeder en 

De Kerk en de Staat1

Abbé Benoît Wailliez

Vijftig jaar na de Akkoorden van Lateranen, in 1984, heeft Italië een nieuw concordaat gesloten 

met het Vaticaan krachtens welk het katholicisme niet meer de staatgodsdienst is. 

In naam van de godsdienstvrijheid, afgekondigd bij het Tweede Vaticaans Concilie, bevordert 

de Heilige Stoel de deconfessionalisering van de landen en de scheiding van Kerk en Staat.

De kerkelijke waardigheidsbekleders bevinden zich tegenwoordig dus in tegenspraak met 

de constante leer van de Kerk, in herinnering gebracht door paus Pius IX 

die de volgende uitspraak formeel heeft veroordeeld:

“De Kerk moet gescheiden zijn van de Staat, en de Staat gescheiden van de Kerk” 

(Stelling 65, Syllabus, 1864).

Een Italiaans gerechtshof, waar het Crucifix nog een centrale plaats innam
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Meesteres. Daarom zullen wij eerst de 
verhoudingen tussen de Kerk en de 
katholieke Staten gaan behandelen.

De Kerk en de Staat zijn twee vol-
maakte, wezenlijk soevereine en on-
afhankelijke gezelschappen2. Het on-
derscheid van de machten (geestelijk 
en wereldlijk) wordt vastgesteld vol-
gens het “Geeft de keizer wat de kei-
zer, en aan God wat God toekomt”      
( Matt. 22, 21).

De bul “Unam Sanctam” van 
Bonifatius VIII (18 november 
1302) heeft onder de aandacht 
gebracht wat men besloten heeft 
te noemen de leer van de Twee 
Zwaarden.3 De twee zwaarden 
symboliseren:

- de geestelijke macht uitge-
oefend door de Kerk,

- de wereldlijke macht uitge-
oefend door de Staat.

Het wezenlijke doel van de 
Staat is een bepaald wereldlijk 
geluk; het wezenlijke doel van de Kerk 
is het eeuwig leven. Maar omdat de 
geestelijke macht, door zijn object en 
zijn doel, hoger is dan de wereldlijke, 
zijn deze twee gemeenschappen, hoe-
wel volmaakt, ongelijk. Als de Staat 

zich bezighoudt met geestelijke din-
gen, zal hij toevalligerwijze onderwor-
pen worden aan de goddelijke macht 
van de Kerk. Dat is de oorsprong van 
wat men de indirecte macht van de 
Kerk noemt.

De directe en de indirecte   
         macht van de Kerk

“De Kerk is direct soeverein in al-
les wat direct betrekking heeft op het 
geestelijk heil van het menselijk ge-

slacht. Zij is indirect soeverein in alles 
wat slechts indirect betrekking heeft 
op dit heil”.4

Zoals Nicolas Jung het goed sa-
menvat: “De indirecte macht van de 
Kerk gaat een rol spelen, iedere keer 

dat een wereldlijke zaak tegelijker-
tijd een morele kwestie aan de orde 
stelt en de geestelijke orde op het spel 
zet. In deze omstandigheden, kan en 
moet het kerkelijk gezag tussenbeide 
komen, want het heeft de macht zich 
uit te spreken wanneer het eeuwig heil 
van de individuen in het geding is”.

Wat betreft het gebruik van de sa-
cramenten en het uitvoeren van de 
prediking, bezit de Kerk een directe 
macht, maar waar het maatschappe-

lijke kwesties aangaat (om-
dat zij een uitwerking hebben 
op geestelijk niveau) bezit de 
Kerk een indirecte macht.

Zo is het ook met gemeng-
de materies waarop de Kerk 
en de Staat ieder zijn jurisdic-
tie uitoefenen, bijvoorbeeld, 
de opvoeding:

- over de godsdienstige 
vorming heeft de Kerk, we-
zenlijk educatief, een directe 
macht,

- maar over het literaire of fi loso-
fi sche onderwijs heeft zij slechts een 
indirecte macht.

“Men moet deze ondergeschikt-
heid van de Staat goed begrijpen: het 
gaat niet om het een of ander ‘kleri-
kalisme’ dat de wereldlijke macht zou 
verlenen aan de priesterlijke hiërar-
chie; deze behoort tot het hemelse 
rijk, zij bestuurt de mensen met het 
oog op hun bovennatuurlijk doel en 
heeft zich niet direct bezig te houden 
met wat betrekking heeft op de aard-
se orde. […] Christus Koning, noch 
het koninklijk priesterschap neemt de 
aardse koningen hun troon en hun 
kroon af, zoals de liturgie van Drie-
koningen het verkondigt: ‘Non eripit 
mortalia, Qui regna dat cœlestia’ (in 
Nederlands: ’Geen aardse koninkrij-
ken rooft, Wie hemelse te schenken 
heeft.’). Integendeel juist, Hij beves-
tigt hun gezag, hij verleent hun een 
betrekkelijke, maar heel reële, stabili-
teit, mits de koningen deze noodza-
kelijke en luisterrijke ondergeschikt-
heid erkennen.”5  

De zalving en de afzetting 
        van vorsten
In het geval van de zalving van 

keizers, koningen en ridders, handelt 
de Kerk krachtens haar directe geeste-

Karel V wordt tot keizer gekroond

Er zijn twee machten:
- de geestelijke macht 

uitgeoefend door de Kerk,
- de wereldlijke macht 

uitgeoefend door de Staat.

De Kerk en de Staat
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lijke macht. De vorst die de Kerk heeft 
gezalfd en gewijd, is geen koning we-
gens een priesterlijke volmacht, hij 
krijgt zijn gezag van God krachtens 
het natuurlijk recht; maar omdat deze 
vorst christen is, verleent de Kerk hem 
een deelname aan het algemeen ko-
ningschap van Christus – dat is het 
koninklijk kenmerk – een wezenlijk 
geestelijke missie die de wereldlijke 
zending overlapt, kortom een gena-
de van staat die in staat stelt de mis-
sie goed te vervullen. De christelijke 
koning moet, naast zijn taak, voort-
vloeiend uit de natuurwet, om het 
algemeen belang van zijn Staat door 
het gematigd gebruik van de macht 
in de dienst van het Recht te waarbor-
gen, ook, namens een speciaal man-
daat van de Kerk, aan Christus Koning 
de hulde van een openbare eredienst 
brengen, aan de Kerk het uitoefenen 
van haar missie vergemakkelijken, 

haar beschermen tegen de aanval van 
de slechte mensen, de wetgeving van 
de evangelische principes doorgron-
den en zo zijn rijk aan het Godsrijk 
ordenen.

Sommige keizers van het Duitse 
roomse rijk hebben deze leer van de 
katholieke Kerk verworpen. Hun per-
soonlijke eerzucht en hun aanspraak 
om de christenheid te besturen deed 
hen, bewust of onbewust, zich de 
opperste sacrale macht van de hei-
dense Romeinse Keizers toe-eigenen. 
Dat waren de Investituurstrijd (1075-
1122), vervolgens de Strijd tussen het 
Priesterschap en het Keizerrijk (1160-
1250), waarin de keizers de absolute 
macht van de Romeinse keizers weer 
voor zichzelf probeerden in te voe-
ren. Maar deze weigering werd syste-
matisch met de juristen en de geleer-
den (Willem van Ockham, Marsilius 

van Padua, enz.). Zo stond Philips de 
Schone, koning van Frankrijk (1285-
1314), die, omringd door zijn juris-
ten, de absolute6 macht van de vorst 
ophemelde: dat was de wereldlijke 
macht en de geestelijke macht op een 
voet van gelijkheid stellen.

Belast met de opdracht, de men-
sen naar hun eeuwige gelukzaligheid 
te leiden, heeft de opvolger van Pe-
trus de macht om niet alleen de gees-
telijke daden te beoordelen “ratione 
peccati”(met betrekking tot de zon-
de)7, maar iedere activiteit van de 
burgerlijke en profane openbare orde 
in verhouding tot het heiligmakende 
doel van de Kerk. In het licht van deze 
leerstelling moet de afzetting van vors-
ten begrepen worden. Deze maatregel 
ontheft niet uit de directe macht, alsof 
de vorsten bisschoppen waren, maar 
uit het indirecte recht. De H. Grego-
rius VII beriep er zich op toen hij kei-
zer Hendrik IV afzette. Innocentius 
IV deed hetzelfde tegen Frederik II en 
Pius V tegen Elisabeth van Engeland.

De paus handelt dus niet naar wil-
lekeur, maar stelt vast dat de activiteit 
van de vorst zich richt tegen zijn doel-
gerichtheid en, krachtens goddelijke 
en menselijke wetten, verklaart hij de 
afzetting van de vorst. Hij profiteert 
daartoe van een voorzichtige bijstand, 
die niet onfeilbaar is.

“Willen dat de Kerk van Jezus 
Christus het recht en de plicht neer-
legt, om in laatste instantie te oorde-
len over de moraliteit van de daden 
van een moreel handelende, particu-
lier of collectief, vader, meester, magi-
straat, wetgever, zelfs koning of keizer, 
dat is willen dat zij zichzelf ontkent, 
dat zij afstand doet van haar wezen, 
dat zij acte van oorsprong en de titels 
van haar historie verscheurt, tenslot-
te dat zij Degene aantast en verminkt 
van wie zij de plaats op de aarde heeft 
gekregen” (kardinaal Pie)8.

Begunstigt de Kerk 
  de theocratie?
De theocratie is een maatschap-

pij waarin het geestelijk gezag en de 
wereldlijke macht verenigd zijn in de 
handen van dezelfde persoon. Er is 
dus vermenging van machten (zoals 
men het ziet in de islam).

Philips de Schone, koning van Frankrijk (1285-1314)

De Kerk en de Staat
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In de traditionele leer van de Kerk 
is er onderscheid en vereniging van deze 
twee machten. Vereniging wil niet zeg-
gen vermenging, want er moeten twee 
onderscheiden elementen zijn opdat 
er onderling vereniging is. Anders is er 
eenheid en geen vereniging. “De Kerk 
onderwijst de voorrang van het gees-
telijke boven het wereldlijke, maar op 
geen enkele manier de absorptie van 
het een door het ander”9.

“God heeft het bestuur van het 
menselijk geslacht tussen twee mach-
ten verdeeld: de kerkelijke macht en 
de burgerlijke macht; die belast met 
de goddelijke zaken, deze met de 
menselijke zaken. Ieder van hen is in 
haar soort soeverein; ieder is besloten 
binnen volmaakt bepaalde en afgeba-
kende grenzen in overeenkomst met 
haar natuur en haar speciale doel […]. 
Als zij hun gezag uitoefenen over de-
zelfde personen, kan het gebeuren dat 
een en dezelfde zaak, hoewel in een 
verschillend opzicht […] onder de ju-
risdictie en het oordeel van de een en 
de andere macht valt […]. Het is dus 
noodzakelijk dat er tussen de twee 
machten een systeem van goed gere-
gelde verhoudingen is, naar analogie 
van die welke in de mens de vereniging 
van de ziel en het lichaam bestaat” (Leo 
XIII, encycliek Immortale Dei van 1 no-
vember 1885).

Men weet wat er met het lichaam 
gebeurt als de ziel ervan scheidt. Dat 
is wat er gebeurt met onze maatschap-
pij sinds de “scheiding van Kerk en 
Staat”: zij bederft. En onze leiders zijn 
verbaasd over het gebrek aan “socia-
le cohesie”en over alle kwalen van de 
mensheid die zij verzorgen met be-
hulp van miljarden, zonder de wer-
kelijke oorzaak ervan te willen erken-
nen.

Welk politiek regiem ook, 
 het moet katholiek zijn
Aan de inwoners van het land 

komt het toe, het regiem te kiezen van 
hun regering en de praktische beslis-
singen te nemen over de middelen die 
gebruikt moeten worden in het we-
reldlijk en politiek domein. In 1904 
is de H. Pius X, over Frankrijk, volko-
men duidelijk wat dat betreft: “Het is 
een zaak waarin Rome niets te zeggen 
heeft, en die slechts hun aangaat, ka-

tholiek en Frans”. Dat is volkomen in 
overeenstemming met wat de H. Tho-
mas van Aquino erover zegt:

“De geestelijke macht en de we-
reldlijke macht komen beide voort 
uit de goddelijke macht. De wereld-
lijke macht is dus onderworpen aan 
de geestelijke macht in de mate waar-
in God de eerste aan de tweede on-
derworpen heeft, dat wil zeggen voor 

wat het heil van de ziel aangaat; het 
is daarom dat men, in deze materies, 
eerder moet gehoorzamen aan de 
geestelijke macht dan aan de wereld-
lijke macht. Maar in de materies die 
te maken hebben met het welzijn van 
de staat (bonum civile), moet men eer-
der gehoorzamen aan de wereldlijke 
macht dan aan de geestelijke macht, 
volgens dit woord bij St. Mattheus 
(22, 21) ‘Geeft aan de keizer wat aan 
de keizer toekomt’.”

Het past dus dat de leken het re-
giem bepalen naargelang de geschie-
denis van hun land, zijn gewoonten, 
zijn eigen aard, in één woord de roe-
ping die God het heeft gegeven, zelfs 
als de Kerk het vervolgens kan zege-
nen en de vorst ervan zalven.

“De kerk verwerpt geen van de ver-
schillende regeringsvormen, mits zij 
in zich geschikt zijn om het welzijn 
van de burgers te bevorderen; maar 
zij wil, en de natuur eist het in over-
eenstemming met haar, dat hun in-

President Garcia Moreno van Ecuador

stelling het recht van de persoon niet 
schendt en speciaal de rechten van de 
Kerk respecteert.”10

Bovendien, daar iedere macht van 
God komt11, en niet van het zoge-
naamde soevereine volk: “De demo-
cratie moet toch een koning hebben: 
Jezus Christus”12.

Sommige landen hebben de mo-
narchie gekozen: men spreekt van de 
Zeer Christelijke Koning van Frank-
rijk, van de Katholieke Koning van 
Spanje of van de Apostolische Ko-
ning van Hongarije. Venetië en Genua 
hebben volkomen katholieke aristo-
cratische republieken gekend. En de 
vier eerste Zwitserse kantons, die de 
Helvetische Confederatie hebben ge-
vormd, zijn bestuurd als een patriar-
chale republiek volgens de Wet van 
God. Dat was ook het geval met presi-
dent Garcia Moreno (1821†1875) van 
Ecuador, die zijn land aan het Heilig 
Hart toewijdde en Zijn portret liet 
tronen in het parlement: hij werd ver-
moord door een samenzwering van 
vrijmetselaars; of met kanselier Doll-
fuss (1892 † 1934) in Oostenrijk, die 
vermoord werd door de Nazi’s.

(wordt vervolgd)

Noten:
1  Mijn hartelijke dank aan LD voor 
het lenen van de documenten over de 
kwestie.
2 Kard. Ottaviani, Institutiones juris pu-
blici ecclesiastici (4de ed. Cité du Vatican, 
t. II, 1960, nr. 298).
3 Zinspeling op het evangelie-
woord: “Heer, wij hebben hier twee 
zwaarden”(Luk. 22, 38).
4 Jean Ousset, Pour qu’Il règne, chapitre 
Les Deux Glaives, La Cité Catholique.
5 Dom M.G. Lafond, artikel Cité Céleste 
et Cité terrestre, bulletin Les Chevaliers 
de Notre Dame, nr. 17, Kerstmis 1956.
6 Men spreekt hier niet van absolute mo-
narchie (waartegen de Kerk zich op zich 
niet verzet) die onafhankelijk wil zijn van 
iedere publiek of maatschappelijk gezag. 
7 Vgl. het Kerkelijk Wetboek, waarin de 
“indirecte macht” duidelijk vastgelegd 
wordt in de canons 1553 en 2198.
8 Brief aan M. le Ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes, Œvres, t.IV, p.247. 
Geciteerd in Jean Ousset, op. cit. blz. 33.
9 Le Gouvernement de l’Église, R.P. 
Neyon, Beauchesne.
10 Leo XIII, encycliek Libertas praestan-
tissimum, 20 juni 1888.
11 Vgl. Romeinen 13, 1 en 1 Petrus 2, 13.
12 Mgr. Lefebvre, Ils l’ont décourronné, 
blz. 56.
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De Zusters Oblaten  van 
de Priesterbroederschap St. Pius X

De Zusters Oblaten van de Priesterbroederschap St. Pius X

In de parabel van de heer van de 
wijngaard, stuurt de familievader de 
arbeiders op verschillende uren van 
de dag naar zijn wijngaard en hij geeft 
aan allen hetzelfde loon, aan de eer-
ste die “het gewicht van de dag”  (Mat. 
20,13) hebben gedragen, alsook aan 
de laatste, die “slechts een uur hebben 
gewerkt”. Zo roept Onze Heer perso-
nen op verschillende leeftijden, om te 
werken in de wijngaard van de obla-
ten. Hij vraagt hun dan slechts de vol-
ledige gave van zichzelf. Hij geeft hun 
dan de roeping van oblaat, in het La-
tijn “oblata”, wat “aangeboden” bete-
kent. Oblaat worden is dus antwoor-
den aan de oproep van God door de 
totale gave van zichzelf.

Spiritualiteit van de oblaten
Het eerste doel van de oblaat is, 

zich te heiligen voor de eer van God 
door een diep innerlijk leven. “Le-
ven van het goddelijk leven van Jezus 
door Maria, een voortdurende ver-
meerdering van genaden, ontvangen 
door het H. Misoffer en de sacramen-

ten, door het liturgisch en persoonlijk 
gebed, door alle gedachten en hande-
lingen, gedaan in vereniging met Je-
zus en Maria, zo is het geestelijk leven 
van een echte oblaat” (statuten van de 

oblaten). Zij wijdt zich ook toe aan 
God voor de redding van de zielen, 
voor de heiliging van de priesters en 
van de toekomstige priesters, en ook 
als eerherstel voor alle heiligschen-
nissen door de wereld begaan, vooral 
voor die begaan zijn door de aan God 
gewijde zielen.

Onze Lieve Vrouw van Zeven 
Smarten is de patrones en het voor-
beeld van de oblaten, die geroepen 
zijn om Jezus aan het Kruis te be-
schouwen door haar ogen. Stabat Ma-
ter dolorosa juxta crucem lacrimosa; 
O.L. Vrouw stond aan de voet van het 
Kruis ondanks de felle pijnen en de 
vernederingen die haar onbevlekt hart 
ondervond bij de wrede dood van 
haar Zoon. Zij probeerde niet zich te 
onttrekken aan de kastijdende wil van 
God. Zij zou niet instorten onder het 

gewicht van het lijden, maar zij nam 
het vastberaden aan, in een geest van 
geloof. In diezelfde geest beschouwde 
zij het lijden van Onze Heer, besef-
fend dat Hij zo de Verlossing van het 

menselijk geslacht bewerkte. Uitgeko-
zen door de Eeuwige Vader om mede-
verlosseres te zijn, bood zij haar smar-
ten aan in een offer dat onverbrekelijk 
verbonden is met dat van haar God-
delijke Zoon.

Zo biedt de oblaat, geknield aan 
de voet van het altaar, aan de Allerhei-
ligste Drie-eenheid haar vreugden en 
haar verdriet, haar werken, haar pij-
nen, haar ziekten en haar beproevin-
gen aan, in vereniging met Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten.

Noviciaat
Personen die kunnen vragen om 

in te treden bij de oblaten zijn: de re-
ligieuzen die hun congregatie heb-
ben moeten verlaten, die bedorven 
is door de crisis van de Kerk, of per-
sonen van meer dan dertig jaar, die, 

Het beeld van Maria wordt met liefde 
versierd

De novicen in de klas voor een van de lessen door de novicemeesteres.
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vanwege hun leeftijd, niet kun-
nen worden toegelaten tot de ge-
meenschap van de Zusters van 
de Priesterbroederschap. Af en 
toe kunnen er kandidaten wor-
den aangenomen, die zekere te-
kenen van roeping hebben, maar 
van wie de toelating tot de een of 
andere congregatie wordt verhin-
derd, hoofdzakelijk om gezond-
heidsredenen.

De vorming van een oblaat 
strekt zich uit over twee jaar. Na 
een jaar postulaat, moet zij een 
jaar noviciaat doen om ingewijd 
te worden in het religieuze le-
ven.

Deze tijd van het noviciaat is 
een tijd van vorming, die verge-
leken kan worden met die van 
het zaaien. In de stilte en de in-
gekeerdheid van een meer terug-
getrokken leven bereiden de pos-
tulanten en de novicen zich voor 
om de hulpen van de priester te 
worden, niet alleen hulpen van 
hun handen, maar ook hulpen 
van hun geest.

Nog niet gemengd in de beslom-
meringen van het actieve leven, leg-
gen zij de bases voor hun leven van 
morgen en maken zich vertrouwd met 
de geheimen van het innerlijk leven, 
“reden om aan God gewijde perso-
nen te zijn”, zeggen de Statuten. Zij 
leren dat dit leven van vereniging met 
God des te dieper moet zijn daar het 
later minder beschermd zal worden, 
en door ze aan te passen aan hun ei-
gen staat, maken zij deze woorden, 
die de H. Vincentius a Paolo tot zijn 
dochters richtte, tot hun eigen woor-
den: (…) “ Omdat zij buiten meer 
blootgesteld zullen worden aan de 
gelegenheden tot zonden dan de re-
ligieuzen, die in de clausuur moeten 
blijven, en als klooster alleen het huis 
(of de school van de priorij) (…), als 
clausuur de gehoorzaamheid, als tra-
lies de vrees voor God hebben, moe-
ten zij evenveel deugd hebben als of 
nog meer dan wanneer zij geprofest 
waren in een religieuze Orde, en zijn 
zij verplicht op alle plaatsen waar zij 
zich onder de mensen bevinden, zich 
met evenveel bezinning, zuiverheid 
van hart en van lichaam, onthech-

ting van de schepselen en vroomheid 
te gedragen als echte religieuzen in 
de afzondering, die eigen is aan hun 
klooster.”

Dit uitgebreide vormingsprogram-
ma laat u raden dat deze twee jaren 
noviciaat niet te veel zijn!

’s Morgens en ’s middags, overeen-
komstig de niveaus, worden er les-
sen gegeven aan de zusters. Het on-
derricht van de katholieke leer en van 
de kerkgeschiedenis komt voor reke-
ning van de aalmoezenier, terwijl de 

novicemeesteres belast is met al-
les wat de praktijk van het leven 
en de religieuze deugden betreft. 
De ontdekking van de liturgie 
wordt opgenomen in het ritme 
van het liturgische jaar, waarbij 
de nabijheid van Ecône allen in 
staat stelt kennis te maken met 
de luister van de ceremonies, de 
feestdagen. De geestelijke lezing, 
gepaard aan de dagelijkse lezing 
van de H. Schrift, is er verder om 
de ziel te voeden en de geest te 
versterken. Een tijd van persoon-
lijke studie stelt vervolgens ie-
dereen in staat informaties op te 
nemen of ze te verdiepen, al naar 
gelang haar behoeften.

Naast deze geestelijke vor-
ming worden onze zusters ook 
ingewijd in de huishoudelijke ta-
ken en ontvangen zij praktische 
kennis op het gebied van koken, 
naaien, lingerie, sacristie, in één 
woord, in alles wat het leven van 
een priorij uitmaakt.

Voeg daarbij een half uur 
zang per dag, twee recreaties in 

een heel zusterlijke vreugde, een ex-
cursie per maand (of ongeveer) in de 
mooie Zwitserse bergen en u zult een 
bijna volledig idee hebben van het le-
ven dat wij leiden in ons kleine novi-
ciaat St. Theresia van het Kind Jezus 
– noviciaat in de Franse en de Engel-
se taal.

Apostolaat
Na hun oblatie, aan het eind van 

het noviciaat, worden de oblaten ge-
zonden naar één van de talrijke lan-
den, die bediend worden door de 
priesters van de Priesterbroederschap, 

De oblatie wordt afgenomen door mgr. Fellay

De novicen worden ook in de praktijk opgeleid voor hun taak in de priorijen
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om er zich aan het apostolaat te wij-
den volgens hun respectievelijke ta-
lenten. De oversten houden rekening 
met de taal en de gezondheid van ie-
der bij de keuze van deze benoeming. 
Zo worden de oblaten huisvrouw, 
kokkin, naaister, kosteres, secretares-
se, catechiste, onderwijzeres in het ba-
sisonderwijs in een priorij, een semi-
narie of een school.

Zonder novicen en postulanten 
mee te rekenen zijn er op dit moment 
73 oblaten: een twintigtal oblaten ko-
men er uit Frankrijk, 9 van de Filip-
pijnen, 7 uit Duitsland, 6 uit Zwitser-
land, en de andere uit de Verenigde 

Staten, uit Argentinië, uit Oostenrijk, 
Canada, de Oekraïne, Litouwen, Gua-
temala, België, Italië, Mexico, Nieuw 
Zeeland, Ghana, Kenya, Thailand en 
India.

De zusters oblaten oefenen hun 
apostolaat uit in 11 landen van de we-
reld: 24 zusters bevinden zich in Zwit-
serland, waarvan 11 in het Moeder-
huis in Menzingen, 6 in het seminarie 
van Ecône, 5 in het noviciaat van Sal-
van.

Duitsland telt 11 zusters oblaten: 
3 in het seminarie van Zaitzkofen, 3 
in ons bejaardentehuis in Weihungs-

zell, 4 in de meisjesschool van Schö-
nenberg, die geleid wordt door de ob-
laten, en 1 in onze priorij in Berlijn.

Er zijn 11 zusters in Frankrijk, 
vooral in de scholen van Bitche en 
Domezain.

In Canada zijn er 8 zusters, van 
wie 3 in de school van Lauzon en 2 in 
de priorij van Toronto.

Onze school in Engeland verschaft 
werk aan 5 zusters; drie andere onder-
houden de priorij van Roodepoort in 
Zuid-Afrika.

11 Zusters tenslotte wijden zich 
aan Montalenghe in Italië, aan Bue-
nos Aires in Argentinië, aan Iloilo op 
de Filippijnen, aan Ridgefield in de 
Verenigde Staten en aan Jaidhof in 
Oostenrijk.

U hebt wel begrepen, dat bij ons 
zoals vaak in de Traditie, “de oogst 
groot is, maar de arbeiders zijn veel te 
klein in aantal…”

De oblaten van Québec
Wat is ons werk in de school van 

de H. Familie? Een van de zusters 
geeft les aan de meisjes van de mid-
delbare school en is ook belast met de 
sportavonden en activiteiten van de 
scouts. De twee andere zusters weten 
ook hun dagen heel goed te vullen: de 
keuken, het huishouden, de wasserij, 
de bloemen voor het altaar en de in-
kopen voor de keuken. Het verzorgen 
van de bijeenkomsten van de Eucha-
ristische Kruistocht maakt ook deel 
uit van hun apostolaat. Op zondag bij 
de vespers, en soms bij de Hoogmis, 
heeft één van de zusters het genoe-
gen orgel te spelen. Zo ontbreekt het 
ons niet aan werk voor onze zes ar-
men! Naar aanleiding van een belof-
te, die gedaan is in de eerste jaren van 
de school, gaan we op Hemelvaarts-
dag op bedevaart naar het heiligdom 
van Sint-Anna-de-Beaupré, waar wij 
het rozenhoedje bidden.

Dit is dus een klein overzicht van 
het leven, dat wij hier in onze school 
in het verre, enorme en prachtige Ca-
nada leiden, waarbij wij onze levens 
verenigen met het Heilig Misoffer, op-
gedragen over de hele wereld. Waar zij 
ook benoemd wordt, de zuster oblaat 
zal nooit vergeten dat zij wordt aange-
boden om te dienen…

Een zuster Oblaat geeft zangles op de middelbare school

Met een groep flinke gidsen; ook het jeugdwerk maakt deel uit van het apostolaat.
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Homilie

Preek van de H. Augustinus

 over
 

St. Petrus en St. Paulus

Sint Petrus is de eerste van 
de apostelen, hij is die vu-
rige vriend van Christus die 

zowel de kracht van de Kerk weer-
geeft, wanneer hij de Heer volgt als 
Hij naar het lijden gaat, en haar zwak-
te, een zwakte van een bepaald soort, 
wanneer hij, door een dienares on-
dervraagd, de Verlosser verloochent. 
Plotseling afvallige na zoveel bemind 
te hebben, helaas! nadat hij zichzelf 
overschat had, heeft hij slechts zich-
zelf gevonden. U weet het, hij heeft 
gezegd: “Heer, ik zal tot de dood bij U 
blijven, en als het nodig is dat ik sterf, 
zal ik mijn leven voor U geven”. “Ver-
waande”, herneemt de Heer, “Zul je 
voor mij je leven geven? Voorwaar Ik 
zeg je, voordat de haan gekraaid heeft, 
zul je me driemaal verloochenen” 
(Matt. 26, 33-35; Joh. 13, 37-38). Wat 
de Arts voorspeld had gebeurde, in 
plaats dat de zieke kon doen wat hij 
gedacht had. Maar daarna? De Heer 
keek hem plotseling aan, want zie-
hier wat er geschreven staat, ziehier 
hoe het evangelie zich uitdrukt: “De 
Heer keek hem aan, en hij ging naar 
buiten, en weende bitter” (Luk. 22, 
61-62). – “Hij ging naar buiten”; dat 
was zijn fout bekennen. “Hij weende 
bitter”; dat betekent dat hij kon be-
minnen; en weldra nam de pijn van 
de liefde bij hem de plaats in van de 
bitterheid van de pijn.

Na zijn verrijzenis vertrouwde de 
Heer de zorg om zijn schapen te wei-

den aan Petrus toe: “Simon, zoon van 
Jona,” zei Jezus tegen hem, “bemin 
je mij?” “ Ik bemin U”, antwoordde 
hij. Als hij een tweede keer onder-
vraagd wordt, geeft hij weer hetzelfde 
antwoord. Maar als hij voor de der-
de keer ondervraagd wordt, alsof zijn 
woord geen vertrouwen inboezemde, 
wordt hij verdrietig. En toch, waarom 
zou Hij, die in zijn hart kon kijken, 
te weinig vertrouwen in hem gehad 
hebben? Na deze opwelling van ver-
driet antwoordde hij tenslotte: “Heer, 
U die alles weet, U weet ook dat ik U 
bemin” (Joh. 21, 15-17). U weet alles, 
dit ontgaat U evenmin als de rest. – O 
apostel, wees niet bedroefd, antwoord 
een, twee en drie keer. Wees drie keer 
overwinnend door uw liefde te belij-
den, omdat uw verwaandheid drie-
maal overwonnen is door de vrees. U 
moet tot driemaal toe vergiffenis vra-
gen voor wat u driemaal hebt gedaan. 
Vraag uit liefde vergiffenis voor wat u 
uit vrees hebt gedaan. Ondanks deze 
vrees vertrouwde de Heer niet min-
der, een, twee en drie keer, zijn scha-
pen aan Petrus toe.

Nu verschijnt ook Paulus, vroeger 
Saul, eerst wolf, vervolgens lam; eerst 
vijand, dan apostel; eerst vervolger, 
vervolgens prediker. Hij moet komen 
en van de hogepriesters de geschre-
ven machtiging ontvangen de christe-
nen te ketenen en naar de pijnbank 
te brengen, overal waar hij ze zal te-
genkomen. Hij moet deze machtiging 
ontvangen, hij moet vertrekken, hij 
moet zijn weg vervolgen, moordlustig 
en bloeddorstig. Die in de hemelen 
woont zal hem uitlachen (Ps. 2, 4). 
Hij ging dus weg, zoals er geschreven 
staat, “bloeddorstig”, en naderde Da-
mascus. “Saul, Saul”, riep toen de Heer 
uit de hoge hemel, “waarom vervolg 

je Mij? Het is gevaarlijk voor je, terug 
te slaan tegen deze prikkel”. Je kwetst 
jezelf, want de vervolgingen breiden 
mijn Kerk slechts uit. Zeer verschrikt 
en sidderend vroeg hij: “Heer, wie 
bent U?” “Ik ben Jezus van Nazareth, 
die je vervolgt”. Ogenblikkelijk veran-
derd, wacht hij op een order; hij legt 
zijn haat af en bereidt zich voor om 
te gehoorzamen. Hij verneemt wat hij 
moet doen. De Heer spreekt ook, vóór 
het doopsel van Paulus, zó tot Anani-
as: “Ga deze wijk in, naar de man die 
Saul heet, doop hem, want hij is voor 
Mij een uitverkoren vat”. Dit vat moet 
iets bevatten, het mag niet leeg blij-
ven. Het moet gevuld worden, waar-
mee? met genade. “Ik zal hem tonen,” 
hernam de Heer, “wat hij moet lijden 
voor mijn Naam” (Hand. 9, 1-16). De 
Heer zal dus aan Paulus tonen, wat hij 
voor zijn Naam zou moeten verduren; 
Hij zal hem vervolgens beproeven 
door het lijden, en men ziet Paulus in 
boeien geslagen, overdekt met won-
den, in de gevangenissen geworpen en 
schipbreuken verdurend. De Verlosser 
zal hem het martelaarschap bezorgen; 
Hij leidde hem tot deze dag.

De twee apostelen hebben op de-
zelfde dag geleden; zij waren één; als 
zij op verschillende dagen geleden 
zouden hebben, dan zouden zij niet 
één geweest zijn. Petrus liep voorop, 
Paulus volgde hem, Paulus, die eerst 
Saul was, eerst trots en vervolgens ne-
derig. Zijn naam Saul kwam namelijk 
van Saül, de vervolger van de heilige 
David. Hij werd neergeslagen als ver-
volger, en hij stond weer op als pre-
diker; hij verwisselde zijn naam van 
hoogmoed voor een naam van nede-
righeid; want Paulus betekent klein.
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Heiligenleven

Sint Paulus, apostel

30 juni

Hoewel Sint Paulus Chris-
tus niet gekend heeft, 
wordt hij gerekend onder 

de apostelen om de belangrijke rol 
die hij heeft gespeeld in de versprei-
ding van het Evangelie onder de hei-
denen.

Hij wordt geboren in Tarsus (te-
genwoordig Turkije), uit een Joodse 
familie die het Romeinse burgerschap 
heeft verkregen, tussen het jaar 6 en 
10 na Chr.; men geeft hem de naam 
Saul. Heel jong komt hij in Jeruzalem 
de lessen te volgen van een beroemd 
wetgeleerde, Gamaliël. 

Gewonnen voor het farizeïsche ra-
dicalisme, vervolgt hij de jonge chris-
telijke gemeenschap; hij woont met 
instemming de marteldood van de di-
aken Stefanus bij. “Ze wierpen hem 
buiten de stad en stenigden hem. De 
getuigen legden hun mantels neer aan 
de voeten van een jongeman, Saul ge-
heten” (Hand. 7, 58). De Handelin-
gen van de Apostelen vertellen zijn 
bekering, terwijl hij op weg is naar 
Damascus om er de vervolging van de 
christenen voort te zetten.

“Intussen ziedde Saul nog altijd van 
dreigementen en moordlust tegen de 
leerlingen van de Heer. Hij ging naar 
de hogepriester, en vroeg hem brie-
ven voor de synagogen te Damascus, 
om alle lieden van dit soort, mannen 
zowel als vrouwen, geboeid naar Jeru-
zalem te voeren. Toen hij op zijn reis 
Damascus naderde, bliksemde eens-
klaps een licht uit de hemel om hem 
heen. Hij viel op de grond en hoor-
de een stem, die hem zei: ‘Saul, Saul, 
waarom vervolg je Mij?’ ‘Wie bent U 
Heer?’ vroeg hij. En de stem: ‘Ik ben 
Jezus, die je vervolgt. Maar sta op, ga de 
stad binnen en men zal je zeggen wat 
je moet doen.’’ (Hand. 9, 1-8)

Hij wordt gedoopt door een chris-
ten uit Damascus en neemt dan de 

naam Paulus aan. Hij gaat voortaan 
alle gaven van zijn rijke persoonlijk-
heid in dienst stellen van een geloof, 
waarvoor hij zijn leven zal geven.

Zijn brede, zowel Joodse als Griek-
se vorming bestemt hem om de apos-
tel van de niet-joden te worden, dat 
wil zeggen van de heidenen, en tege-
lijkertijd zal zij van hem de denker 
van de ontluikende Kerk maken. 

Twintig jaar lang, tot aan zijn 
laatste gevangenschap, zal hij onop-
houdelijk Klein-Azië en Griekenland 
doortrekken, terwijl hij een nauw 
contact houdt met de verantwoorde-
lijken van de Kerk in Jeruzalem,. Hij 
zal talrijke kerken stichten; hij zal die 
jonge gemeenschappen blijven stimu-
leren door zijn bezoeken en zijn brief-
wisselingen. 

Hij zal talloze moeilijkheden, be-
proevingen en teleurstellingen moe-
ten overwinnen; maar door hem be-
gint het christelijk geloof zich te 
verspreiden rondom het bekken van 
de Middellandse Zee.

Eerste missiereis van Paulus   
 omstreeks het jaar 46-48

Geïnspireerd door de H. Geest, 
stuurt de kerk van Antiochië Paulus 
en Barnabas op missie naar het bui-
tenland. Zij begonnen hun evange-
lisatiewerk vergezeld door Markus. 
Hun missie zal bijna twee jaar duren, 
over een afstand van ongeveer 2400 
km (Hand. 13, 2 tot 14, 28).

Tweede missiereis van Paulus  
   omstreeks het jaar 50-52

Paulus wil de kerken van Klein-
Azië bezoeken, die hij heeft gesticht 
tijdens zijn eerste missiereis. Hij wordt 
vergezeld door Silas. Deze reis duurde 
drie jaar en ging voort over een glo-
bale afstand van ongeveer 5600 km 
(Hand. 15, 40 tot 18, 22).

Derde missiereis van Paulus    
 omstreeks het jaar 54-58

Paulus zet zijn bezoeken voort aan 
de kerken, die hij gesticht heeft tijdens 
zijn eerste reizen. Hij heeft aan Apol-
lo het missieterrein van Efese toever-
trouwd: daar zal Paulus een machtig 
werk uitoefenen dank zij de kracht 
van de H. Geest, die in hem woont. 
In Korinthe zal Paulus ongeveer drie 
maanden blijven. De tijd van vier ja-
ren en de afstand van deze reis zijn te 
vergelijken met die van de tweede reis 
(Hand. 18, 23 tot 21, 17).

Nadat hij in Jeruzalem is gearres-
teerd, en twee jaar in Cesarea gevan-
gen is gehouden, doet hij beroep op 
de keizer in zijn kwaliteit van Ro-
meins burger; men brengt hem naar 
Rome, waar hij in het jaar 60 aankomt 
na een veelbewogen reis. Vrijgelaten 
in 63, wordt hij opnieuw gevangene 
in Rome, waar hij in 67 onthoofd zal 
worden, dichtbij de plaats waar later 
de basiliek Sint-Paulus-buiten de mu-
ren zal verrijzen; hij zal de apostel Pe-
trus na korte tijd in de dood gevolgd 
zijn, die op enige afstand van daar (in 
64 of ook in 67) ter dood is gebracht.

Sint Paulus heeft ons 14 Brieven 
of Epistels nagelaten, door de Heilige 
Geest geïnspireerd, die onder deze ti-
tel in de geschriften van het Nieuwe 
Testament voorkomen. De paulini-
sche gedachte is een van de grondsla-
gen van de christelijke leer.
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Kroniek van het district
februari - april 2009

Maandag 2 februari
Pater Wailliez verblijft twee weken 

in de Priorij van de Hemelstraat in 
Antwerpen om er zijn Vlaams te oe-
fenen.

Zondag 8 februari
Ten behoeve van het televisiepro-

gramma “Kruispunt” werden onze ge-
lovigen vóór de Hoogmis lastig geval-
len door een opdringerige filmploeg 
die een beeld moest gaan geven van 
de Priesterbroederschap Sint Pius X 
in Gerwen. Ondanks de affaire Wil-
liamson en onze weerwil wilde men 
juist nu een zogezegde “positieve re-
portage” leveren over ons werk.

Waar was hun interesse gedurende 
de 25 jaren van onze werkzaamheid 
in Nederland?

Pater Dubroeucq brengt een be-
zoek aan leden van de Derde Orde 
ten westen van Amiens. Zijn auto 
slaat over de kop in een veld, nadat 
hij van de weg geraakt is, doordat hij 
weggleed over de zachte sneeuwlaag, 
die daar pas overheen gekomen was. 
Goddank, hebben zijn engelbewaar-
der en de allerheiligste Maagd, tot 
wie hij het rozenhoedje bad, hem be-
schermd.

Zaterdag 14 februari
In Ecône, begrafenis van de drie se-

minaristen die 3 dagen tevoren door 
een lawine verongelukt waren. De pa-
ters Abbet en Champroux maken de 
lange reis voor deze gelegenheid.

Maandag 16 tot zaterdag 
          21 februari
Pater Eric Jacqmin predikt in Bris-

tol, GB een mariale retraite voor 16 
retraitanten.

In Antwerpen wordt de retraite in 
het Frans gepreekt voor zes dames, 
door de paters Bal Pétré en Wailliez. 
Omdat pater Dubroeucq afwezig is, 

draagt pater Abbet verschillende ke-
ren de H. Mis op in Quiévrain en zelfs 
in Lille.

Donderdag 19 februari
De aanbiddingsdag in Gerwen 

bracht slechts een klein aantal gelovi-
gen samen om de Eucharistische Hei-
land de Hem toekomende eer te be-
wijzen.

Vrijdag 20 februari
Mini-kamp van de Eucharistische 

Kruistocht in Remonval, dicht bij de 
Belgisch-Duitse grens.

Zaterdag 21 februari
M.J.C.F. brengt hun weekend door 

in Antwerpen.

Zondag 22 februari
Pater Wailliez is in Quiévrain om 

de zondagsmis op te dragen en het Al-
lerheiligste uit te stellen voor het Veer-
tigurengebed.

In de priorij van Brussel, vindt een 
expositie van marionetten plaats ge-
volgd door het Veertigurengebed. He-
laas telt men veel minder deelnemers 
aan de tweede activiteit…

Woensdag 25 februari
De Sint-Jozefkerk is flink vol op 

deze Aswoensdag. Dat belooft een 
goede vasten, naar we hopen!

Twee zusters van Brussel begin-
nen hem, beproefd door ziekte. Het 
moederhuis moet ondersteuning stu-
ren om de lopende activiteiten moge-
lijk te maken. De zusters bedanken de 
gelovigen hartelijk voor hun gebeden 
en hun attenties tijdens deze moeilij-
ke ogenblikken.

Donderdag 5 maart
Eeuwigdurende aanbidding in 

Brussel. Het is een goede gelegen-
heid om te bidden voor de H. Kerk, 
de paus en de Priesterbroederschap in 

deze dagen waarin de antigodsdien-
stige passies losbreken.

Zondag 8 maart
Pater Bernard de Clairvaux, osb, 

preekt in Brussel de vastenrecollectie 
over de nederigheid. Het is de gele-
genheid om het vastenoffer onder de 
aandacht te brengen, waarvan een deel 
besteed zal worden aan de benedicti-
nessen die zich dichter bij de monni-
ken van Bellaigue gevestigd hebben.

Dinsdag 10 maart
Pater de Beer discussieert in Til-

burg met protestantse studenten over 
het katholieke geloof.

Woensdag 11 maart
Een bezoek aan Restaurant Toren-

huyse levert ons de gelegenheid de 
kampplaats voor de EK voor dit jaar 
vast te leggen. Bij een boer te Oosteek-
lo.

Zaterdag 14 maart
Pater Dubroeucq hoeft geen auto’s 

meer te lenen van zijn parochianen; 
hij heeft eindelijk zelf een wagen: een 
Hyundai110, gekocht bij de garage te-
genover de karmel. Eén van de gelo-
vigen heeft het gelukkige initiatief ge-
had, een collecte te organiseren voor 
de aalmoezenier. Deze bracht 2.195 
euro’s op. Thanks a million!

Zondag 15 maart
Dit jaar verloopt het carnaval van 

Quiévrain heel discreet. Deo gratias! 
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laatste was overigens uitgenodigd om 
deel te nemen aan een ander debat op 
de televisie (nog altijd op de zondag-
morgen), maar omdat hij niet de gave 
van bilocatie heeft, was hij verplicht 
om de uitnodiging af te slaan.

Donderdag 2 april
In Brussel bezoek van pater Bau-

dot, die niet aanwezig heeft kunnen 
zijn bij de algemene vergadering van 
de Stichting en nu de rekeningen 
komt verifiëren.

De priesters van Gerwen worden 
door pastoor Vossenaar van Nuenen 
uitgenodigd om bij de inzegening 
van het herstelde wegkruis in Nue-
nen aanwezig te zijn. Een jaar geleden 
werd het kruisbeeld kapot geslagen, 
waarop onze kinderen van de Eucha-
ristische Kruistocht eerherstel hebben 
gebracht met een bedetocht naar het 
kruis, waar we toen eveneens de pas-
toor mochten begroeten.

Donderdag 8 april
Op dit feest van het priesterschap 

kwamen alle medebroeders van het 
district en M. l’abbé Van Namen bij-
een in Brussel om gezamenlijk de 
Donkere Metten van Witte Donder-
dag te zingen en om gezamenlijk de 
maaltijd te gebruiken. Daarna gaat ie-
der zijns weegs om de plechtigheden 
van de Goede Week te vieren in de ver-
schillende kapellen van het district.

Kroniek van het district

De medebroeders van Gerwen moe-
ten, echter, het plaatselijke carna-
val ondergaan, dat bijna een octaaf 
duurt…

Dinsdag 17 maart
47 Dames van de KVO (Katholie-

ke Vrouwenorganisatie) Nuenen-Ger-
wen krijgen van de heer H. Lamers 
een kundige rondleiding in de oude 

Sint Clemenskerk en van de paters 
enige uitleg over het katholiek leven. 
Zij toonden zeer spontaan hun inte-
resse.

Zaterdag 28 maart
Een kleine delegatie uit België (die 

o.a. drie priesters en een broeder in-
hield) gaat naar Ecône voor de sub-
diakenwijding van abbé Matthias 
De Clercq, seminarist uit Gent. On-
der de nieuw gewijde subdiakens be-
vindt zich ook een halve Belg (50%, 
dat is alvast dat!): abbé Anthony Ro-
manens.

Tegelijkertijd ontvangt de Sint-Jo-
zefkerk een pelgrimage van gelovigen 
van Kerkrade / Aken, die gekomen zijn 
om dank te brengen voor het verkrij-
gen van die mooie kerk in Nederlands 
Limburg (vlakbij de Duitse grens).

Zondag 29 maart
Verschillende mediagebeurtenis-

sen in Brussel: de RTBF komt de Mis-
sen in de Sint-Jozefkerk filmen (met 
het oog op een documentaire over de 
Priesterbroederschap in België). Op 
hetzelfde ogenblik heeft op de radio 
een debat over de paus en de traditio-
nalisten plaats, een debat dat tien da-
gen tevoren is opgenomen en waar-
aan de districtsoverste deelneemt. De 

Pater Wailliez spreekt met de pers op 
het trottoir voor de St. Jozefkerk 

te Brussel in het kader van 
een documentaire over de

 Priesterbroederschap in België

De inzegening van het herstelde wegkruis in Nuenen door pastoor Vossenaar op 
donderdag 2 april
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een interview met het katholieke dag-
blad Avvenire op 3 februari, met be-
trekking tot de polemiek over mgr. 
Williamson, verklaard: “De Priester-

broederschap St. Pius X heeft afstand ge-
nomen van zijn bisschop en vergiffenis 
gevraagd aan de paus voor deze pijnlijke 
episode. De paus heeft woensdag duide-
lijk gesproken. Ik denk dat deze kwestie 
als afgesloten beschouwd kan worden”

De volgende morgen, 4 februari, 
terwijl de kardinaal prefect op missie 
is gezonden naar Spanje, publiceert 
het Staatssecretariaat een niet gete-
kende mededeling die tegenspreekt 
wat nummer twee van het Vaticaan 

Nieuws uit de Kerk en de wereld

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Nieuwe benoemingen in Rome
De bisschoppen gaan met emeri-

taat op de leeftijd van 75 jaar. Soms 
wordt hun mandaat een beetje ver-
lengd. Kardinaal Danneels is al 77 
jaar; dat is ook het geval met kar-
dinaal Hoyos, belast met het tradi-
tionalistische dossier. Normaal ge-
sproken gaat hij rond Pasen met 
emeritaat. Kardinaal Re, die geen 
vriend is van de Traditie, maar die – 
ironie van het lot – het decreet van 
opheffing van de excommunicaties 
heeft moeten tekenen, zal binnen-
kort 75 jaar worden.

Er gaan geruchten over het feit 
dat kardinaal Levada naar de Ver-
enigde Staten zou terugkeren. Wie 
zal zijn plaats als prefect van de 
Congregatie voor de Geloofsleer 
innemen? Deze vraag doet des te 
meer ter zake omdat de paus in 
zijn brief aan de bisschoppen, van 
10 maart 2009, schrijft: 

“Ik heb de bedoeling om in de 
toekomst de Pauselijke Commissie 
‘Ecclesia Dei’ – sinds 1988 bevoegd 
instituut voor de gemeenschappen 
en de personen die, voortkomend 
uit de Priesterbroederschap Sint 
Pius X of uit gelijkwaardige groe-
pen, willen terugkeren tot de vol-
le gemeenschap met de paus – te 
verbinden aan de Congregatie van 
de Geloofsleer. Zo wordt het duide-
lijk, dat de problemen die behandeld 
moeten worden van wezenlijk leerstel-
lige aard zijn en vooral het aannemen 
van het Tweede Vaticaans Concilie en 
van het postconciliaire leergezag van 
de paus aangaan.”

Conflict binnen de Romeinse  
         Curie

Kardinaal Tarcisio Bertone, Staats-
secretaris van het Vaticaan, heeft in 

Rome-Ecône

aan de pers heeft verklaard. Men weet 
nu, dat mgr. Filoni, substituut voor 
de Algemene Zaken, de schrijver van 
deze mededeling is. Meerdere kranten 

schreven deze verklaringen direct 
aan de paus toe.

Over mgr. Williamson verklaart 
de mededeling:

“Om toegelaten te worden tot de 
bisschoppelijke functies in de Kerk zal 
mgr. Williamson absoluut, ondubbel-
zinnig en publiek, afstand moeten ne-
men van zijn stellingen over de Sho-
ah”.

Over het concilie verklaart de 
mededeling:

“De volle erkenning van het Twee-
de Vaticaans Concilie en van het leer-
gezag van de pausen Johannes XXIII, 
Paulus VI, Johannes Paulus I, Johan-
nes Paulus II en Benedictus XVI is de 
noodzakelijke voorwaarde voor de toe-
komstige erkenning van de Priester-
broederschap Sint Pius X”.

Op 16 februari profiteerde pater 
Frederico Lombardi van de gelegen-
heid om, tijdens de jaarvergadering 
van de Spaanse bisschoppelijke 
Commissie voor de maatschap-
pelijke communicatiemiddelen 
(CEMCS), te verklaren dat deze cri-
sis ook heeft bijgedragen tot het 

voorbereiden van de dialoog met de 
“Lefebvristen”, want “de voorwaar-
den voor een dialoog, voor een weg, 
en de interne opheldering met betrek-
king tot hun eigen posities zijn mo-
menteel veeleisender”, verklaart pater 
Lombardi. 

Men verneemt dat de woordvoer-
der van het Vaticaan ook aan de tand 
gevoeld zou worden. Interne stoot on-
der de gordel of eenvoudig toeval?

Kardinaal Castrillón Hoyos
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De Priesterbroederschap op 
   de weg van de “hereniging”?
Bij al deze verwarring en bij de 

pressie van de bisschoppencolleges is 
ook nog de annulering gekomen van 
de subdiakenwijdingen, die voorzien 
waren in Zaitzkofen. Is de Priester-
broederschap dus “herenigd”? Gaat 
zij terugkeren in de conciliaire schoot? 
De sedevacantistische blaadjes heb-
ben zich gehaast, dat te verklaren.

De positie van de Priesterbroeder-
schap is echter heel eenvoudig. Zij 
wordt samengevat in het persbericht 
van mgr. Fellay van 24 maart:

“Op verzoek van de Heilige Stoel 
hebben wij besloten, de subdiaken-
wijdingen, die te Zaitzkofen, in Duits-
land, op 28 maart moesten plaats-
vinden, te verplaatsen. Zij zullen op 
dezelfde datum toegediend worden 
in het seminarie van Ecône, in Zwit-
serland.  

Deze beslissing is bedoeld als ge-
baar van kalmering na de stroom van 
onrechtvaardige veroordelingen, die 
zwaar drukten op de bisschoppen van 
de Priesterbroederschap en de agres-
sieve reacties die erop volgden. Wij 
betreuren inderdaad, dat sommige 
bisschoppencolleges ervan hebben 
geprofiteerd, met medeplichtigheid 
van de media, om een openlijk verzet 
te voeren tegen de paus. Wij gruwen 
vooral van de houding van het Duit-
se episcopaat, dat ons onophoudelijk 
zijn liefdeloze vijandschap toont en 
zijn voortdurende aanvallen, waarbij 
het ons behandelt “met haat, zonder 
vrees noch reserve”, zoals de Heilige 
Vader het terecht naar voren heeft ge-
bracht in zijn brief van 10 maart jl.

(...) Wij houden ons aan het sche-
ma, aangegeven door het decreet van 
21 januari jl., dat “noodzakelijke ge-
sprekken” voorziet over het Tweede 
Vaticaans Concilie en zijn vernieu-
wingen. Wij verzekeren de Heilige Va-
der opnieuw van ons gebed, opdat 
door deze leerstellige discussies het 
volle licht van de gehele Waarheid 
mag stralen .”

Als de Heilige Stoel goede maatre-
gelen neemt en tegenover een muur 

van verzet komt te staan, zijn wij de 
eersten om tot haar verdediging te ko-
men en gebaren van concessie te ma-
ken. (Mgr. Lefebvre zelf moest soms 
de wijdingen uitstellen tijdens ge-
sprekken met Rome).

Maar we moeten geen concessies 
doen over de leer. Het decreet van 21 
januari dat de onrechtvaardige (en 
ongeldige) excommunicaties intrekt 
en dat de deur openzet voor leerstel-
lige gesprekken baseerde zich expli-
ciet op de brief van mgr. Fellay, op 15 
december aan kardinaal Hoyos ge-

schreven, namens de vier bisschop-
pen. Deze brief, en niets anders is dus 
de basis van iedere leerstellige discus-
sie met Rome. Zei de Priesterbroeder-
schap in deze brief, dat zij bereid was 
de vernieuwingen van Vaticanum II 
aan te nemen? Oordeelt u zelf!

Tegenover lasterlijke beschuldi-
gingen die tegen ons rondgingen, 
bracht mgr. Fellay met kracht onze 
wil in herinnering “om katholiek te 
blijven en al onze krachten in te zet-
ten ten dienste van de Kerk van Onze 
Heer Jezus Christus, die de rooms-ka-
tholieke Kerk is. (…) Wij nemen haar 
leer kinderlijk aan. Wij geloven krach-
tig in het primaatschap van Petrus en 
in zijn prerogatieven en daarom heeft 
de tegenwoordige situatie ons des te 
meer doen lijden. 

Wij zijn bereid om met ons bloed 
het Credo te schrijven, om de antimo-
dernisten-eed te ondertekenen, de ge-
loofsbelijdenis van Pius IV, wij accep-
teren en maken tot de onzen alle concilies 
tot en met Vaticanum I. Maar wij kun-
nen slechts reserves uiten met betrekking 
tot het Tweede Vaticaans Concilie, dat 
een concilie heeft willen zijn, dat “ver-
schilt van de andere”” (vgl. toespraken 
van de pausen Johannes XXIII en Pau-
lus VI). Het heeft pastoraal willen zijn 
en niets willen definiëren, maar veel een-
voudiger willen zijn. Dus waarom zou 
men het op hetzelfde niveau willen zet-
ten als de andere? Wij wijzen het concilie 
niet in z’n geheel af. Wat overgenomen is 
van het onveranderlijk Leergezag van de 
Kerk nemen wij aan, maar wij weigeren 
de vernieuwingen – en vooral een bepaal-
de geest – die tegengesteld zijn aan het 
Leergezag van de Kerk. 

Men zal ons ervan beschuldigen, 
dat wij ons boven de paus willen stel-
len, dat is fout, wij volgen alleen wat 
het Eerste Vaticaans Concilie zegt over 
de rol van de Paus. Wat wij aanvoe-
ren tegen sommige teksten van Vatica-
num II, dat is niet een leer eigen aan 
de Priesterbroederschap St. Pius X, 
maar de eigen woorden van het Leer-
gezag van de Kerk van altijd. Als dat 
niet acceptabel is, laat men ons dan 
zeggen waarin wij niet trouw zijn ge-
weest aan het katholieke geloof en 
waar de dwalingen en de ketterijen 
zijn die wij verkondigen” .
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Terwijl de mensen die beweren een 
goed geweten te hebben en de wester-
se media mateloos woedend zijn ge-
worden op de paus, omdat hij heeft 
verklaard dat het verstrekken van con-
dooms het probleem van  aids in Afri-
ka niet oploste, hebben sommige we-

tenschappers en vele Afrikanen zich 
solidair getoond met de paus. In de 
krant ‘Cameroon Tribune’ doet Ma-
rie-Claire Nnana de tegenaanval: “Zij 
hebben geparasiteerd op de ether met 
een polemiek die zij van a tot z gecre-
eerd hebben. Want, door de verkla-
ring van de paus over het condoom 
uit zijn verband te halen, hebben zij 
de kern verdraaid. (…) Deze media 
zeggen te spreken namens de Afrika-
nen. Nee, dank u wel, beste collega’s, 
jullie spreken voor jezelf en voor jullie 
publiek”. “Op de paus schieten wordt 
een modesport… Men riskeert er niets 
bij, men wint bij elke gelegenheid” 
(Isabelle de Gaulmyn, corresponden-
te van de krant ‘La Croix’).

Kardinaal Sarr, aartsbisschop van 
Dakar heeft voor de televisie ver-
klaard: “Ik vraag aan de mensen uit 
het Westen, ons niet hun eigen ma-
nier van kijken aan ons op te drin-
gen. In landen zoals de onze zijn ont-

houding en trouw waarden die nog 
beleefd worden. Door ze te bevorde-
ren, dragen wij bij aan de preventie 
van aids […] Wij kunnen het gebruik 
van het condoom niet aanmoedigen, 
maar de morele waarden prediken, 
die voor ons geldig blijven, om onze 
bevolkingen te helpen om zich te be-
schermen tegen aids: onthouding en 
trouw”.

Edward Green, directeur van een 
onderzoeksprogramma voor de pre-
ventie van AIDS in Harvard en schrij-
ver van het boek “Rethinking AIDS 
Prevention: Learning from Successes 
in Developing Countries” heeft op 18 
maart aan het National Review On-
line verklaard: “De paus heeft gelijk, 
of wel we moeten zeggen dat alle aan-
wijzingen waarover wij beschikken in 
dezelfde richting gaan als wat de paus 
gezegd heeft (…) Er is aangetoond, dat 
de condooms niet doeltreffend zijn 
op het niveau van een bevolking. Er 
is een terugkerende lijn, aangetoond 
door onze beste studies, met inbegrip 
van de “Demographic Health Sur-
veys”, tussen een grotere beschikbaar-
heid en gebruik van condooms en een 
hoger percentage van HIV infectie (en 
niet een lager). Dat kan gedeeltelijk 
toegeschreven worden aan het feno-
meen dat bekend is onder de naam 
“risicocompensatie”, wat betekent dat 
als iemand een techniek gebruikt om 
een risico te verminderen, zoals het 
condoom, hij dikwijls het voordeel 
van deze vermindering verliest door 
te compenseren, of door meer risi-
co’s te nemen dan wanneer hij deze 
techniek niet gebruikt had”. Op 29 
maart kwam Edward Green hierop te-
rug in de Washington Post: “In wer-
kelijkheid gaan de actuele empirische 
waarheden in zijn richting. Wij libe-
ralen die werken op het gebied van 
de HIV/AIDS en van de gezinsplan-
ning nemen een buitengewoon pro-
fessioneel risico, als wij de partij van 
de paus kiezen over zo’n omstreden 
onderwerp als dat”. Hij brengt vervol-
gens in herinnering dat verschillende 
studies die verschenen zijn in ‘Scien-

ce, The Lancet, en de British Medical 
Journal’ sinds 2003 “hebben beves-
tigd dat de condooms niet werken als 
voornaamste middel van interventie 
in de epidemieën die hele bevolkin-
gen in Afrika treffen”.

De president van Burkina Faso, 
Blaise Compaoré, die persoonlijk het 
nationale comité voor de strijd te-
gen aids voorzit, heeft de katholie-
ke Kerk geprezen voor haar consul-
tatiebureaus en heeft bewezen dat 
zijn politiek ten gunste van de sek-
suele onthouding positieve resulta-
ten had gehad in de strijd tegen aids. 
In Oeganda hetzelfde resultaat: “Oe-
ganda is het eerste land geweest om 
vastberaden de AIDS epidemie te be-
strijden in het begin van de jaren 90. 
De sterke en heldere positie van pre-
sident Museveni heeft het beslissende 
element gevormd, dat de verspreiding 
van AIDS heeft afgeremd, waarbij het 
’t percentage van getroffen personen 
heeft doen dalen van meer dan 25% 
tot 6% in 2002. Hij heeft het gezon-
de verstand gepreekt en niet het con-
doom, en aangespoord tot de onthou-
ding vóór het huwelijk en de trouw ín 
het huwelijk, als culturele waarden” 
(Mgr. Slattery, bisschop van Kokstad, 
Zuid-Afrika).

De affaire van het condoom

Edward Green, schrijver van het boek 
“Rethinking AIDS Prevention”
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Aankondigingen

Aankondigingen
     
 BELGIË EN NEDERLAND
 
zaterdag          9 mei  Voetbalcup Nederland-België in Gerwen  
maandag t/m zaterdag   11 t/m 16 mei Montfortaanse retraite voor dames en heren 
       (NL) in Antwerpen
vrijdag t/m maandag   29 mei t/m 1 juni Bedevaart Chartres - Parijs  
zaterdag     27 juni  Priesterwijdingen en diakenwijding van  
                 E.H. Matthias De Clercq in Zaitzkofen 
maandag     29 juni  Priesterwijding van E.H. Louis Bochkoltz in
       Ecône

 BELGIË

vrijdag        1 mei  Maria-bedevaart in Vlaanderen
donderdag     21 mei  Eerste H. Communie
zondag     24 mei  Plechtige Communie
donderdag     11 juni  H. Sacramentsprocessie in Brussel
zondag     14 juni  H. Sacramentsprocessie in Antwerpen
 
      

 NEDERLAND

donderdag      21 mei  Eerste H. Communie in Den Haag
zondag     14 juni  H. Sacramentsprocessie in Gerwen
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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
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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
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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
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Inhoud

In Gods Aangezicht
Gebed en meditaie                          

Dom Augustinus Guillerand O. Cart. 
Nederlandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een kartuizer over 
het wezen van het gebed en de juiste 
manier van bidden. De basisgedach-
te daarbij is de intensieve beschou-
wing van de liefde van God, waar alles 
uit voortkomt en waar alles naar toe 
streeft.

€ 6,50

Open brief aan de radeloze  
katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebvre   

De aartsbisschop zegt in dit boek:
“De volgende bladzijden willen ant-
woord geven op de vragen, die u 
zichzelf stelt”. Hij geeft een nuchtere, 
zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie.

          €  9,-

ISSN: 0924-6762

EDITORIAL
Laten we ons geestelijk leven niet 
vergeten, en de uitwerking die de 
persoonlijke heiliging op onszelf, 
op de Kerk en op de wereld heeft.
Pater Benoît Wailliez

BRIEF AAN VRIENDEN EN WELDOE-
NERS NR 74
Mgr. Bernard Fellay

HET INZICHT IN LEVENSGEVAAR 
deel 2
De moderne wereld, die gedomi-
neerd wordt door de alleenheer-
schappij van de fabricerende acti-
viteit van de menselijke geest, is, in 
de volle betekenis van het woord, 
een fi ctieve wereld.
Marcel de Corte, Belgisch fi losoof

DE HERVORMING VAN DE LITURGIE
De secretaris van de Goddelijke 
Eredienst over de hervorming van 
de liturgie.
Mgr. Ranjith

BRIEVEN UIT DE HEL
Brieven XI en XII uit de 
“Screwtape Letters”.
C.S. Lewis

DE KERK EN DE STAAT
Vijftig jaar na de Akkoorden van 
Lateranen, in 1984, heeft Italië een 
nieuw concordaat gesloten met 
het Vaticaan krachtens welk het 
katholicisme niet meer de staats-
godsdienst is.
Abbé Benoît Wailliez

DE ZUSTERS OBLATEN VAN DE PRIES-
TERBROEDERSCHAP
door een zuster oblaat

HOMILIE
Preek van de H. Augustinus over 
St. Petrus en St. Paulus

HEILIGENLEVEN
St. Paulus, apostel

KRONIEK VAN HET DISTRICT

NIEUWS UIT KERK EN WERELD 

AANKONDIGINGEN
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27

30

Missaal tridentijnse ritus

Het heilig Misoffer
De heilige Communie
Gebeden & oefeningen

Een handzaam boekje met de 
vaste tekst van de H. Mis, 
uitgebreid met gebeden en 
oefeningen.  
Om  altijd bij zich te dragen.

€  4,75
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