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EDITORIAL

“Het heil van de 
ondergeschikten 

hangt af van de 
deugd en de 

rechtschapenheid 
van hen die 
besturen.”

(Concilie van Trente)

Omdat de Kerk hevig op haar grondvesten schudde door de protestantse aard-
beving, wilde het concilie van Trente “eindelijk beginnen de hand aan de ploeg 
te slaan, om te proberen de dwalenden terug te roepen en degenen, die dreigden 
te bezwijken, te sterken” (5de sessie). Omdat “het heil van de ondergeschikten af-
hangt van de deugd en de rechtschapenheid van hen die besturen” brengt de Kerk 
dan het proces van “het herstel van de uiterst verslapte kerkelijke discipline en 
van de verbetering van de verdorven zeden van de clerus, evenals van het chris-
tenvolk” op gang (6de sessie). Betreurend, dat prelaten “de voorkeur geven aan 
de dingen van de aarde  boven de dingen van de hemel (…) en de zorg voor de 
schapen, die aan hen zijn toevertrouwd verwaarlozen”, hopen de concilievaders 
dus “dat men in de toekomst nog slechts personen verheven zal zien tot het be-
stuur van de kerken, beambten die in staat zijn om de engelen te laten beven, die 
er helemaal waardig voor blijken” om “daardoor tot verandering van de zeden in 
de kerk te geraken” (6 de sessie).

Maakt de Kerk het vandaag beter dan in de 16 de eeuw? In onze dagen lijdt de 
clerus aan een besmettelijke ziekte, die niet alleen de zeden maar ook de gedach-
te en de leer heeft bereikt.

In een boodschap aan de Congregatie voor de Clerus, op 16 maart jl., heeft de 
paus besloten een speciaal priesterjaar in te stellen, van 19 juni 2009 (Feest van 
het Heilige Hart van Jezus en dag van de heiliging van de priesters) tot 19 juni 
2010 “om de gerichtheid van de priesters op de geestelijke volmaaktheid, waar-
van vooral de werkzaamheid van hun priesterlijke dienst afhankelijk is, te bevor-
deren”. Dit jaar “zal de 150ste verjaardag van de dood van de H. Pastoor van Ars 
gedenken, Jean-Marie Vianney, echt voorbeeld van herder in dienst van de kudde 
van Christus”.  En in zijn boodschap voor de 46ste Wereldgebedsdag voor de roe-
ping (die op 3 mei jl. heeft plaats gehad), nodigt de paus de gelovigen uit om te 
bidden voor de roepingen, met het oog op “een zorgwekkend gebrek aan pries-
ters”. “Het antwoord van de man op de goddelijke roep (…) lijkt nooit op de 
vreesachtige berekening van de luie dienaar die, uit angst, het talent in de grond 
heeft begraven, dat hem was toevertrouwd (vgl. Matt. 25, 14-30), maar uit zich in 
een snel ingaan op de uitnodiging van de Heer, zoals Petrus het deed toen hij niet 
aarzelde de netten opnieuw uit te werpen, in vertrouwen op zijn woord, toen hij 
de hele nacht geploeterd had zonder iets te vangen (vgl. Luc. 5, 5)”.

Lang voor hij de Priesterbroederschap St. Pius X stichtte, had mgr. Lefebvre 
deze droom: “tegenover de toenemende aantasting van het priesterideaal, het 
katholieke priesterschap van Onze Heer Jezus Christus in heel zijn leerstellige 
zuiverheid, in heel zijn missieliefde, over te dragen” (Geestelijke Wegwijzer). 
Hij wist hoezeer de priester bron van vroomheid, van heiligheid, maar ook van 
slecht voorbeeld, ketterij en schisma kon zijn. Dat is de les die iedereen kan trek-
ken uit de geschiedenis van de Kerk.

Heeft de H. Maagd er zelf niet duidelijk naar verwezen in Quito (1594) en in 
La Salette (1864)?

Laten wij, in dit priesterjaar, dat aan het district een nieuwe priester en een 
nieuwe diaken zal schenken, terwijl de vijanden van de Kerk zich steeds stout-
moediger tonen, meer dan ooit vol ijver zijn om te bidden voor de H. Kerk en 
voor haar herders, opdat de priesterlijke heiligheid weer opbloeit en door haar 
de ware christelijke geest.

Pater Benoît Wailliez
Districtsoverste
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MGR. LEFEBVRE

De vijftien jaren van Dakar1 zijn 
- kan ik zeggen - prachtige jaren ge-
weest, prachtig omdat zij vervuld wa-
ren van genade.

Een heel gunstige atmosfeer 
voor de heerschappij van 

Christus Koning
In de loop van deze jaren, na de 

oorlog, toen de rust en de vrede was 
teruggekeerd, was er een heel gunstige 
atmosfeer voor de heerschappij van 
Onze Heer Jezus Christus in de mis-
sies. De regeringen boden in het al-
gemeen geen tegenstand, begunstig-
den zelfs in het geheel eerder onze 
scholen, onze werken en bijgevolg 
ons apostolaat. En zo kwam het dat 
deze bisdommen, waarvan het aan-
tal in de elf jaren die ik als Aposto-
lisch Delegaat heb doorgebracht in 
Afrika, is gestegen van vijfenveertig 
tot vierenzestig, zich enorm ontwik-
keld hebben door de ijver van de mis-
sionarissen, door de ijver van de bis-
schoppen, door de vermeerdering van 
de seminaries, door de vermeerdering 
van de religieuze werken. Er kwamen 
roepingen in overvloed , de semina-
ries waren vol, er kwamen religieuzen 
uit Europa en uit Canada om bij de 
evangelisatie te helpen, en er waren 
autochtone, Afrikaanse religieuzen. 
Het was werkelijk heel troostvol, bij 
gelegenheid van mijn bezoeken, deze 
enorme ontwikkeling te constateren, 
prachtig, in de vrede, in de eendracht 
en in het geloof, in het katholieke ge-
loof. Er was geen probleem, geen on-
enigheid, geen verdeeldheid.

“Ik heb een nieuwe wind 
voelen waaien in de Kerk”

Preek door mgr. Lefebvre in Ecône, 3 oktober 1987.

Steunend op de ervaring van vijftien jaren, doorgebracht in Dakar, heeft mgr. Lefebvre, 

toen hij terugkeerde naar Europa om een binnenkort te houden nieuw Concilie voor 

te bereiden, dat op 25 januari 1959 in de basiliek van Sint-Paulus -buiten de Muren van 

Rome door paus Johannes XXIII was aangekondigd, een verandering van geest kunnen 

waarnemen, die later heel het Tweede Vaticaans Concilie zou karakteriseren.

Maar na deze vijftien jaren, door-
gebracht in Dakar, werd ik dan aan 
het einde van deze jaren door paus 
Johannes XXIII geroepen om deel te 
nemen aan de centrale voorbereiden-
de Commissie van het concilie. Ik ben 
dikwijls naar Rome getrokken, om  
in deze indrukwekkende vergadering 
van zeventig kardinalen, twintig aarts-
bisschoppen en bisschoppen en vier 
ordegeneraals te zijn, vergaderingen 
die vaak werden voorgezeten door 
paus Johannes XXIII zelf, om het con-
cilie voor te bereiden.

Ik heb een nieuwe wind 
     voelen waaien in de Kerk
En ik beken, dat toen dat ideaal 

en dat licht die mijn bisschopsambt 
verlichtten, diep verontrust zijn. Bij 
gelegenheid van deze vergaderingen, 
bij gelegenheid van deze discussies, 
bij gelegenheid, ik moet het zeggen, 
van soms de tegenstellingen tussen de 
kardinalen, heb ik gevoeld dat er een 
nieuwe wind waaide in de Kerk. Een 
wind die me niet de inspiratie van de 
Heilige Geest scheen te zijn.

Nadat ik, in 1962, mijn functies als 
aartsbisschop van Dakar, op verzoek 
van de Heilige Stoel had opgezegd om 
de zetel van Tulle in te nemen, heb ik 
ervaren, in 1962, juist tijdens de voor-
bereiding van het concilie dat in okto-
ber 1962 geopend is, heb ik beleefd, 
dat ook in dat bisdom Tulle een an-
dere atmosfeer heerste dan in Dakar, 
en dat zij duidelijk ernstige moeilijk-
heden in de H. Kerk aantoonde. In dit 
bisdom was, in tegenstelling tot dat, 
wat ik in Afrika heb gezien, een ze-
kere ontmoediging te bemerken, ver-
mindering van de roepingen, sluiting 
van seminaries. 

Alle jaren, reeds sinds een bepaald 
aantal jaren, vertelde mijn voorganger 
mgr. Chassagne mij, sluit men kloos-
ters; sluit men katholieke scholen. 
De zusters verlaten de ziekenhuizen. 
Een groot verdriet, een grote ontred-
dering trof deze goede priesters. Want 
de priesters waren heel vroom en heel 
ijverig. Maar zij voelden als het ware 

Mgr. Lefebvre als Algemeen Overste van 
de Paters van de Heilige Geest.
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Een collegiale geest, die het   
 begrip van gezag afbreekt

Toen heeft het concilie zich afge-
speeld in zijn nieuwe geest. In een 
geest van luisteren, van welgezind 
luisteren naar de wereld, in de geest 
van vrijheid, in de geest van demago-
gie die tot uiting gekomen is in een 
collegiale geest die het begrip van het 
gezag afbrak. Het gezag kon niet meer 
uitgeoefend worden zonder verplicht 
te zijn aan alle personen te vragen, 
wat hun mening was. En deze perso-
nen, zoals het genoteerd staat in het 
decreet van de religieuzen, hebben 
recht om deel te nemen aan de uitoe-
fening van het gezag. Dat is de uitroei-

ing van het gezag. Hoe kan het gezag 
uitgeoefend worden als het aan alle 
leden moet vragen, deel te nemen aan 
de uitoefening van het gezag?

Dat is één van de kenmerken van 
het concilie geweest. Tegen het gezag 
van de paus zijn de bisschoppen op-
gestaan; tegen het gezag van de bis-
schoppen, tegen ieder gezag, zelfs ver-
volgens tegen het gezag van de vader 
van het gezin, het gezag van de over-
sten van de religieuze congregaties. Ik 
heb het ervaren in mijn congregatie.

Het was moeilijk de congregatie 
te leiden vanwege deze geest van vrij-
heid en van inquisitie als het ware, die 
zich verhief bij de leden. Het is een 
revolutionaire geest die toen in het 
concilie gewaaid heeft. En vervolgens 
zijn de postconciliaire hervormingen 
gekomen, de hervormingen van de 

MGR. LEFEBVRE

congregaties, hervormingen van de 
seminaries, hervormingen van de Ro-
meinse curie.

Hervormingen van de religieuze 
congregaties: toen is deze order ge-
komen, dat de religieuze congrega-
ties zich aan de nieuwe geest moesten 
aanpassen, aan wat men reeds noem-
de “de geest van het concilie”. Wereld-
se geest, geest die niet meer werkelijk 
christelijk is; die niet meer de geest 
van nederigheid, van gehoorzaam-
heid, van afhankelijkheid van God 
is. Iedereen wilde zijn onafhankelijk-
heid.

En toen, bij gelegenheid van het 
algemeen kapittel [van mijn congre-

gatie], ik moest vastgestellen dat 
de effecten van het concilie 

het gezag van de congre-
gatie waarvan ik nog 

voor zes jaar overste 
was – ik was gekozen 
tot 1974 – volledig 
omverwierpen, heb 
ik er de voorkeur aan 
gegeven mijn ontslag 

aan te bieden. Ik heb 
de beslissingen van dit 

algemeen kapittel niet wil-
len tekenen, die onze congregatie 

van de Paters van de Heilige Geest 
te gronde richtte. En het is vandaag 
een feit: zij is vernietigd. Er is geen 
noviciaat meer; er zijn geen missiona-
rissen meer om naar Afrika te sturen. 
Het is de verwoesting van onze dier-
bare congregatie.

Dat was het klimaat van mijn bis-
schoppelijke ambtstijd na vijftien ja-
ren van Dakar, een smartelijke atmos-
feer! Wij voelden een geest die niet 
meer de geest van Onze Heer Jezus 
Christus was; die niet meer de ware 
christelijke geest was.

Noten:
1 De eerste jaren van het bisschops-

ambt van mgr. Lefebvre, van 1947 tot 
1962.

We hebben de gesproken stijl van 
mgr. Lefebvre aangehouden bij deze 
preek.

een soort van noodlot, dat neerdaal-
de over dit bisdom en trouwens ook 
in de andere bisdommen, bij deze 
vermindering van de werkers voor de 
wijngaard van de Heer.

En dan, er waaide een nieuwe 
wind: men moet naar de wereld gaan; 
men moet uit onze sacristieën gaan; 
men moet onze liturgie veranderen 
als we bij de tijd willen zijn; als we 
gehoord willen worden, dan moeten 
we ons aanpassen aan de ideeën van 
de wereld, van deze wereld van de ar-
beid.

Een teken: het afstand doen   
         van de toog

Toen begonnen de priesterarbei-
ders. Toen voor de eerste keer, 
in een bisschopsvergade-
ring van Bordeaux, waar-
aan ik deelnam, omdat 
de aartsbisschop van 
Bordeaux de voorzit-
ter was van de ver-
gadering van het 
Zuidwesten, in deze 
vergadering, werd voor 
de eerste keer de vraag 
gesteld die mij verbijs-
terend, onwaarschijnlijk 
is voorgekomen: “Moeten 
onze priesters de toog nog aan-
houden?” Terwijl al onze priesters 
de toog droegen; er was geen sprake 
van dat zij hem waar dan ook uitlie-
ten. Dat de bisschoppen die vraag stel-
len! En dat de aartsbisschop zegt: “O, 
ik denk inderdaad, dat het beter zou 
zijn dat wij afstand zouden doen van 
de toog.

Ik heb een nieuwe geest gevoeld, 
een geest van afstand doen van Onze 
Heer Jezus Christus. Want de toog is 
tenslotte een symbool. 

Natuurlijk kan men goed priester 
zijn zonder de toog. Maar het is een 
symbool, symbool van de geest van 
Onze Heer Jezus Christus, van de geest 
van armoede, van de geest van ont-
hechting, van de geest van zuiverheid. 
En wat preken wij priesters tenzij deze 
deugden: deugd van armoede, deugd 
van gehoorzaamheid, deugd van kuis-
heid, van nederigheid, van onthech-
ting, waarvan de toog het voorbeeld 
en het symbool is (…)
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Het inzicht in levensgevaar VORMING

Het inzicht in levensgevaar 
(uittreksels)

deel 3
Marcel de Corte, 

Belgische filosoof 

(1905-1994)

De allesbesturende staat
De elite wordt geronseld en geoor-

deeld naar gelang van zijn technisch 
vermogen: de kunstmatige wereld die 
de moderne mens bouwt, tolereert 
geen ander criterium. De universitai-
re opleidingen worden zo hogere be-
roepsscholen. Als de filosofie er nog 
toegelaten wordt, dan is het in de mate 
van alle dingen. De heilige, het genie, 

de held, de wijze, of eenvoudiger, de 
vrije geest en de schepper op het een 
of ander gebied, hebben slechts een 
geringe invloed. De hele maatschap-
pij neigt naar de zijde van diploma en 
hogere ambtelijke functies. Schoolti-
tels worden inmiddels overal geëist, 
en zij worden het des te strenger ge-
eist als de hoofden die uitsluitend ge-
vormd (of misvormd) zijn door cur-

sussen, redevoeringen en lessen, door 
“stages” en “bijscholingen”, enz., van 
de werkelijkheid gescheiden worden 
door een scherm van gesproken of ge-
drukte mentale beelden waarvan de 
dikte onophoudelijk toeneemt, en in 
het bijzonder als zij goed passen bij 
de fabricering van een nieuwe mens 
en een nieuwe wereld. De moderne 
intellectueel brengt het grootste deel 

Door zich van God te verwijderen, de door God gewilde orde te verwerpen en te weigeren zich te vernederen 

om de wereld te nemen zoals hij is, heeft de moderne mens, opgeblazen door hoogmoed, 

het verband van het verstand met de werkelijkheid verbroken.

Voortaan moet de werkelijkheid zich aanpassen aan de abstracties die door het verstand gemaakt zijn 

om te heersen, om een nieuwe orde te scheppen.

Als het verstand niet meer bepaald wordt door wat is en niet meer daarvan afhangt, is er geen waarheid meer: 

geen objectieve zekerheid meer, geen moraliteit (wat gisteren goed was, wordt vandaag slecht, en omgekeerd), 

geen enkel aanknopingspunt om zich te oriënteren.

Het verstaan van de werkelijkheid maakt plaats voor het denkbeeldige, voor de dorst naar nieuwheid, 

en het waarheidsbegrip maak plaats voor de doeltreffende handeling.

Maar, het verstand heeft een passend klimaat nodig om juist te kunnen denken: de familie is het milieu waar het 

verstand gevormd wordt als aanleg voor de werkelijkheid. In de schoot van de familie leren wij de wereld kennen 

zoals zij is. Dat is niet hetzelfde in de veel te omvangrijke gemeenschappen, die iedere verwantschap met de familie 

verloren hebben. De democratie is een regiem dat geschikt is voor de gemeente, zelfs voor de regio. 

Over een beperkt geografisch gebied uit, is zij slechts een woord, een utopie.

In de hedendaagse maatschappij is de opinie gefabriceerd aan de lopende band met een volmaakte kunst 

van manipulatie, zwendel en geknoei, in de broeinesten van informatie die de planeet in overvloed kent. 

Onze eeuw is de eeuw van de vervormende informatie.

In werkelijkheid denkt de moderne mens niet meer, zijn inzicht is stervend: het is in levensgevaar.

Laat ons luisteren hoe Marcel de Corte zijn diepe analyse vervolgt.
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eenstemmen, laten vallen, moet men 
de eisen van de anderen verminderen, 
en ze zodanig buigen dat ze geaccep-
teerd kunnen worden, moet men het 
morele geweten zo veranderen dat het 
zich aanpast aan de eisen van het mo-
derne leven, enz. Het essentiële is niet 
meer de ware God aan de hedendaag-
se mens voor te stellen, opdat hij zijn 
verstand onderwerpt aan de Openba-
ring zoals hij het onderwerpt aan de 
gegevens van de ervaring en aan de 
principes die heel de werkelijkheid en 
alle kennis die hij ervan heeft, regelen. 
Men moet het Evangelie inrichten en 
aanpassen, en God zelf, die zich erin 
openbaart, aan de subjectiviteit van 
de mens van vandaag, aan zijn verlan-
gens, aan zijn wensen, aan zijn plan-
nen. Anders gezegd, om zijn doel te 
bereiken en om onze tijdgenoten de 
godsdienst terug te geven, die zij heb-
ben prijsgegeven of afgezworen, be-
kommert de geestelijke zich minder 
om de waarheid die hij zegt dan om 
het slagen van zijn handeling. Op de 
grens van deze ontaarding van het 
verstand, bevindt men zich tegenover 
een godsdienst zonder God, een gods-
dienst waarin Christus wordt geredu-
ceerd tot de mens, een godsdienst van 
de mens. Maar, omdat een godsdienst 
van de mens onvermijdelijk een gods-
dienst is, die de mens verheft tot heer 
van de wereld, en omdat de meest 
doeltreffende handeling die is welke 
de mens onttrekt aan zijn natuur en 
er de radicale herziening van bewerkt, 
maken de waarden van de handeling 
plaats voor de waarden van de demi-
urgische verandering van de mens en 
van de wereld, voor de waarden van 
schepping van een nieuwe wereld en 
van autocreatie van de mens door de 
mens.

Nog anders gezegd, het enige 
christendom dat vandaag “aanvaard-
baar” is, is het revolutionaire christen-
dom, waarin de macht van de mens 
over de wereld, over zichzelf en over 
de ander zich ten volle manifesteert. 
Zó is de afgrond waarin de geestelijke 
tuimelt, die de beschouwing onderge-
schikt maakt aan de handeling en de 
handeling aan de wil van de macht. 
In deze afgrond van onbillijkheid is 
er niet meer de minste plaats voor het 
inzicht.

en leidt, matigt zich niet alleen het 
recht aan, het brevet te verlenen, dat 
ieder toestaat er zijn plaats in te be-
zetten en er zijn functie in uit te oe-
fenen, hij controleert er niet alleen 
de werkgelegenheid van, hij kent zich 
de leiding toe van alle veranderingen 
van het professionele leven waartoe 
het sociale leven van vandaag zich be-
perkt. Nog kort geleden verzekerde hij 
het algemeen welzijn van een relatief 
stabiele natuurlijke samenleving, die 
uit zichzelf haar eigen organen voort-
bracht volgens de noodzakelijkheid 
van de tijden en de plaatsen. Tegen-
woordig onderzoekt, inspecteert, ve-
rifieert, berekent, voorziet, lokt uit 
en bepaalt de staat alle veranderin-
gen die tot stand komen in de onbe-
stendige wereld die aan zijn macht is 
onderworpen. De functionele wereld 
waarin wij leven is in feite een ver-
ambtelijkte wereld onder de protectie 
en onder impuls van de staat.

De conciliaire Kerk
De situatie van het inzicht is des 

te dramatischer omdat de katholie-
ke Kerk, die zich tot nu toe altijd had 
voorgedaan aan de algemeen geldende 
publieke opinie, aan de gelovigen van 
de andere godsdiensten en aan haar 
eigen gelovigen, als de beschermster 
van de waarheden van de natuur en 
van de genade, de uitdeelster van de 
natuurlijke en bovennatuurlijke wijs-
heid, als de behoedster van het geloof 
en van de zeden, een aanzienlijk deel 
van haar geestelijkheid, haar proselie-
ten, zo niet haar volgelingen, met een 
ongeëvenaarde achteloosheid en on-
beschaamdheid, deze traditie die de 
hare was aan hun laars ziet lappen en 
samenwerken met de radicale veran-
dering van de mens en van de wereld 
onder het teken van de triomferende 
technocratische revolutie.

Door de weg van de “pastoraal” 
in te slaan, van het aggiornamento en 
de aanpassing aan “de moderne we-
reld”, in navolging en op uitnodiging 
van het concilie, zijn een groot aantal 
geestelijken ertoe gebracht, de waar-
den van waarheid op te offeren aan de 
waarden van doeltreffendheid. Om de 
hedendaags mens te bereiken, moet 
men de delen van dogma’s waarmee 
zijn mentaliteit niet meer kan over-

van zijn tijd door, ver van de werke-
lijkheid, met het lezen van kranten, 
tijdschriften, boeken, in bijeenkom-
sten, gesprekken, conferenties, “dialo-
gen”, enz. De aanwezigheid van de re-
ele wereld en van de reële mens heeft 
voor hem geen enkele betekenis meer. 
Hij is slechts op zijn gemak tegenover 
een kunstmatige wereld en kunstma-
tige mensen, waarin hij zijn eigen 
evenbeeld terugvindt. Men kan in dit 
opzicht zeggen, dat het verstand het 
vermogen is, waarvan de intellectueel 
het minst gebruik maakt. “Ik houd de 
moderne intellectueel voor de groot-
ste imbeciel totdat hij het bewijs van 
het tegenovergestelde heeft geleverd”, 
brulde Bernanos.

Men kent voldoende de rol van de 
huwelijken tussen bloedverwanten in 
de dynastieën en bij de aristocraten. 
De universiteiten, de overheidsdien-
sten, de hoge regeringsorganen, de 
ondernemingen, enz., worden hard 
onder het effect van de strenge toela-
tingsregels. Een appel op ”buitenge-
wone” persoonlijkheden is nodig om 
hun elan en inspiratie te herstellen. 
De wereld van technieken en kunst-
grepen, waarin wij leven, sluit dit red-
middel uit. Hij is het werk van speci-
alisten die er de plannen van kennen 
en iedereen moet zich op zijn beurt 
specialiseren om er binnen te komen. 
Daar de kunstgrepen die men heeft 
doen ontstaan, en die het bestaan er-
van constant hernieuwen, zich ver-
menigvuldigen en steeds complexer 
worden, zijn er steeds meer studies 
en diploma’s nodig om door te drin-
gen in het heilige der heiligen en in 
de machinekamer van de hedendaag-
se maatschappij. Een geheel mense-
lijk leven volstaat voortaan niet meer 
om toegang te hebben tot de waar-
digheid van hogere technocraat. De 
maatschappij wordt zo samengesteld 
uit technici die op een bepaalde af-
stand staan van haar top en die met 
heel hun gewicht druk uitoefenen op 
de basis die gevormd wordt door de 
massa van de stervelingen. Zij vordert 
snel naar “de volmaakte en definitieve 
mierenhoop” waarin ieder zijn plaats 
en zijn functie heeft, geëtiketteerd vol-
gens de regels die niemand kan over-
treden, zonder ter dood veroordeeld 
te worden. De staat die dit soort van 
samenleving in opleiding organiseert 

Het inzicht in levensgevaarVORMING
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Over het Missaal van 1962
Abbé Franck Quoëx

In drie opeenvolgende nummers (IB 239-241), hebben wij getoond dathet 

nieuwe lectionarium zeker de vrucht was van een enorme hoeveelheid werk, 

maar zonder enige twijfel een meesterstuk van gemaakte liturgie, “ vrucht 

van onderhandeling en van compromis tussen katholieke en protestantse ex-

perts”.

In het laatste nummer (IB 242), voer mgr. Ranjith uit tegen de onderliggende 

principes van de nieuwe liturgie (de verwerping “van begrippen (…) als of-

fer en verlossing”), tegen “de invloed van deze onweerstaanbare stortvloed 

van verlangen naar een zogenaamde ‘verandering’ en ‘opening’”, tegen “een 

overdreven zin voor oudheid, antropologisme, een verwarring van de rol van 

leken en geestelijken, de deuren wijd open voor experimenten”, tegen een 

minachting van het liturgische verleden en ten slotte tegen andere nieuwighe-

den zoals:  “de Mis met het gezicht naar het volk, de H. Communie in de hand, het volledig opgeven van het Latijn en 

van de Gregoriaanse zang (…), zonder te vergeten de toekenning van de mogelijkheid tot concelebratie, verder dan 

iedere redelijke grens”.

Wij zetten onze verdediging van de traditionele liturgie voort, in deze rubriek over Vaticanum II, door een gloedvolle 

analyse te publiceren van abbé Quoëx, die een groot kenner van de liturgie was. Zij is heel steekhoudend in de con-

text van het Motu proprio over de liturgie van 1962, waarin paus Benedictus XVI schrijft: “De twee gebruiksvormen 

van de Romeinse Ritus kunnen elkaar wederzijds verrijken: in het oude missaal zullen de nieuwe heiligen kunnen en 

moeten worden ingevoegd, en enkele van de nieuwe prefaties”.

Zonder op willekeurige wijze een natuurlijke, een homogene ontwikkeling van de liturgie te willen stilzetten in 1962, 

biedt het volgende artikel1 enkele liturgische redenen voor onze sterke gehechtheid aan de traditionele liturgie zoals 

de Kerk haar vierde bij de aanvang van het concilie.

(…) Het vrije gebruik van het mis-
saal en de liturgische boeken van 
1962, dat was zeker wat monseigneur 
Lefebvre en zijn aanhangers op litur-
gisch gebied verlangden van de Hei-
lige Stoel. Waarom achtte men het 
plicht, zich te houden aan de liturgi-
sche gebruiken van 1962? Ongetwij-
feld was dat, omdat deze datum de li-
miet vormde waarna er in feite geen 
enkele liturgische viering is, die niet 
op de een of andere manier beïnvloed 
is door de conciliaire beschouwingen 
en andere beslissingen op dit gebied. 
Zo was het zich houden aan 1962 op 
de een of andere manier erkennen, 

dat deze laatste hervorming werd in-
geschreven in de opeenvolging van 
die homogene hervormingen die de 
pausen steeds hadden bevorderd in 
de loop der eeuwen – hoewel in een 
meer gestaag ritme sinds het aanbre-
ken van de 20ste eeuw. Ten opzichte 
van deze traditionele hervormingen, 
die plaatsvinden in een geschiedenis 
waarvan men gemakkelijk de organi-
sche samenhang kan onderstrepen, 
lijken de achtereenvolgende veran-
deringen, gebeurd, hetzij tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie, hetzij kor-
te tijd later, meer op omwentelingen, 
op eerste pogingen, zelfs op breuken. 

In een dergelijke historische context, 
waarvan men gemakkelijk en objec-
tief de analyse kan maken, blijft men 
door zich te houden aan 1962 op de 
drempel staan van een hele serie ver-
anderingen die zich sindsdien bewe-
zen hebben; en men zal zich wel er-
voor wachten, deze drempel over te 
gaan.

Met betrekking tot wat er drie, vijf, 
en vooral zeven jaar later moest ge-
beuren, ligt de hervorming van 1962, 
datum die sindsdien “mythisch” is 
geworden, dus in de lijn van een dui-
zendjarige geschiedenis van het ritu-
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eel. Door deze historische relatie vor-
men de liturgische boeken in kwestie, 
in de gewijde orde die zij omvatten, 
een bolwerk tegen wat wij voor be-
twistbaar houden in de evolutie van 
de filosofie en van de westerse cultuur 
gedurende meer dan twee eeuwen. 
Wie zal er immers ontkennen, dat 
de moderne mentaliteit, of tenmin-
ste het syndroom van de “jaren zes-
tig”, enige invloed heeft gehad op het 
conciliaire proces van aggiornamento, 
en sindsdien het leven van de liturgie 
heeft beïnvloed? Maar, de herhaalde 
aanvallen van de laatste hervormin-
gen hebben tot in het oneindige de 
smaak versterkt van hen, die deze her-
vormingen niet goed bekomen: zel-
den en delicaat geworden, en letterlijk 
een contrarevolutionaire smaak voor 
wat duurzaam is, voor die edele litur-
gische monumenten, vroeger in 
marmer en goud gebouwde hei-
ligdommen, waarin de tijd van 
de mensen reeds overging tot de 
eeuwigheid van het Koninkrijk, 
waarin het altaar van de aarde 
één werd met het altaar van het 
hemelse offer.

Het zijn de hogere redenen, 
werkelijk bekrachtigd en be-
schermd door de Voorzienigheid, 
die de leiding hebben bij onze 
gehechtheid aan de traditionele 
riten van de eucharistische cele-
bratie. Sommige mensen zou-
den ons een dergelijke gehecht-
heid kunnen kwalijk nemen, en 
hier het bewijs van een te gemak-
kelijke ironie leveren. Zo zullen 
zij, geërgerd door onze halsstar-
righeid, ons zeggen: wilt u dan 
dat elk liturgisch leven ophoudt 
in 1962, en dat er na deze ver-
eerde datum niets meer is dat eer 
bewijst aan de heilige principes, 
waarop u zich beroept? Maar, dat 
is helemaal niet het geval: wij 
willen zeker traditioneel zijn, ge-
ent op een traditie die blijft le-
ven, en zonder inschikkelijkheid 
voor een verstarde en neurotische 
vasthoudendheid. Degenen, die 
ons verwijten maken, zouden zo 
graag willen, dat wij slachtoffers 
daarvan zouden zijn. Maar wij 
stellen vast – zullen zij het dur-
ven ontkennen? – dat na 1962, 

in verbinding te treden met het Mys-
terie van God, zou geen enkel ritueel 
kader op werkelijk adequate manier 
de onpeilbare rijkdommen kunnen 
voorstellen, van dit geheel dat gevierd 
wordt. Op dezelfde manier kan geen 
enkele leerstellige definitie de diepte 
van de goddelijke waarheden volle-
dig bevatten. Het is altijd het gescha-
pen menselijk, en daarom beperkt en 
begrensd verstand, dat onder leiding 
van de Heilige Geest onuitsprekelij-
ke mysteries benadert. Op het terrein 
van de eredienst evengoed als op dog-
matisch gebied heeft deze ontwikke-
ling plaats op de wegen die de eeuwen 
van geloof hebben afgebakend en ge-
volgd. Zij moet afgekeken worden op 
de lange gang van onze vaders, over 
de verschillende samenkomende pa-
den van de geschiedenis van de riten 

en de dogma’s, naar het myste-
rie van God, verhuld en beloofd 
op aarde, maar in het Vaderland 
van aangezicht tot aangezicht 
aanschouwd. Dat geeft het be-
lang weer van het besef van tra-
ditie in liturgie, en van ononder-
broken traditie. Als men ervan 
afwijkt – vaak met als voorwend-
sel van niet te controleren en per 
definitie onderbroken oertradities 
– valt men van dat wat voortref-
felijk, stevig en krachtig is, in wat 
slecht samengesteld, kunstmatig 
en onstabiel blijkt te zijn. Om 
dit risico te vermijden, houden 
wij ons, nogmaals, aan de laatste 
hervorming die deze liturgische, 
leerstellige en geestelijke ont-
wikkeling handhaaft, die in de 
geschiedenis van de Latijnse en 
Westerse christenheid nauwkeu-
rig vast te stellen is.

Zeker, als men haar afmeet 
aan de studie van de bronnen 
van de Romeinse liturgie, en nog 
meer van de moderne en heden-
daagse pastorale realiteiten, zal 
de hervorming van 1962 een veel 
te grote voorzichtigheid kunnen 
lijken en als conservatief gekwa-
lificeerd worden. Sommige men-
sen zullen het betreuren, dat zij 
het gebruik van de landstaal niet 
ruimer heeft toegestaan (maar 
het eens is met verheven vertalin-
gen en precieze aanwijzingen); 

de geschiedenis van de Romeinse li-
turgie, vooral in wat het eucharistisch 
offer betreft, een nieuwe fase is bin-
nengegaan, een nieuwe tijd, waarvan 
de gevolgen tot dan onbekend waren 
– als men ze tenminste niet in ver-
band wil brengen met de experimen-
ten met de eredienst, ondernomen in 
Pistoia, ja zelfs in Wittenberg, Genè-
ve en Canterbury… De feiten die ons 
verplichten vooreerst trouw de laatste 
hervorming (1962) aan te houden, 
die ons liturgisch geweten niet kwetst, 
liggen er.

Toch is de hervorming van 1962 
in onze ogen niet volmaakt en niet 
bestemd om nooit bijgewerkt te wor-
den. In de liturgie hier op aarde, waar 
hij wordt verleend aan de mensen 
die de genade hebben gekregen om 
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dat men niet dezelfde energie als de 
H. Pius V heeft getoond in de verbe-
tering van de algemene kalender; dat 
de afschaffi ng van onnodige herhalin-
gen door de priesters in de plechtige 
Mis slechts rekening gehouden heeft 
met de lezingen (epistel en evangelie) 
en niet met de gezangen van de 
schola cantorum (kyriale); dat 
men de (veelgeprezen) hervor-
ming van de Goede Week onder 
Pius XII heeft gelaten zoals zij 
is, met de inconsequenties op 
het gebied van de rubrieken, die 
men kent; enz.

Al zijn zulke gemissen niet 
ongegrond, de hervorming van 
1962 biedt daartegenover, hoe-
zeer waardeerbaar, een onge-
deerde Ordo missae, in volledige 
harmonie met de geschiedenis 
van de Romeinse mis, zonder de 
ceremoniële vereenvoudigingen 
van de onmiddellijk na elkaar 
komende hervormingen, waar-
in een bepaalde democratische 
geest doordringt; vooral zon-
der de ontmanteling van de ceremo-
nie door een viering waarin een voor-
ganger naar het type van de dominee 
het voorzitterschap inneemt en zo de 
schijn wekt van een priesterschap van 
tweede orde, dat een bisschoppelijk 
karakter draagt… ongedeerde Ordo 
missae zeggen wij, waarin, onder an-
dere, het authentieke Romeinse ge-

bruik wordt gehandhaafd, verklaard 
door een brief van de H. Gregorius 
de Grote aan Jean de Syracuse, over 
het zingen van het Pater noster door 
de priester alleen, in tegenstelling tot 
het Griekse gebruik – ook heel eer-
biedwaardig gebruik, maar vreemd 

voor onze Latijnse traditie. Aan de-
zelfde H. Gregorius de Grote zouden 
wij ook nog het begrensde aantal van 
de prefaties van het Romeins missaal 
te danken hebben, die, buiten het feit 
dat zij te groot in aantal zijn in ver-
houding tot de enige Byzantijnse pre-
fatie, gekenmerkt worden door hun 
beknopte duidelijkheid en hun dui-

delijke rijkdom van begrippen. In de 
7de eeuw moesten deze kostbare ele-
menten, voortaan voorwerpen van 
bewondering van taalkundigen, on-
getwijfeld leiden tot de afvoering van 
talrijke teksten die getuigden van de 
theologische twisten en lofreden, of 
heel eenvoudig van middelmatigheid. 
Het zou dus tegenwoordig onpassend 
zijn, vooral na tot vervelens toe overla-
den te zijn met kritiek van de Liturgi-
sche Beweging tegen de middeleeuw-
se composities die onze Romeinse 
en Frankische ordo opslokken, veel 
genoegen te moeten scheppen in de 
moderne en overvloedig samengestel-
de prefaties van het soort Gaudium et 
spes! Deze opmerking geldt ook voor 
veel gebeden in een nieuw Latijn van 
recente feesten, die we zouden moe-
ten opnemen, zoals men er bij ons op 
aandringt, in een kalender die al over-
vol is!

De gedachte, iedere hervorming 
van het missaal van 1962 uit te slui-
ten, zij ver van ons, maar wij wen-
sen en vragen dat al wat er gedaan 

zal moeten worden, gedaan 
wordt met respect, niet voor 
het missaal van 1962 op zich, 
maar liever voor de identiteit, 
de geschiedenis en de geest, 
eigen aan de Romeinse ritus, 
waaraan wij gehecht zijn en 
die dit missaal precies respec-
teert. Laat men zich niet ver-
gissen: het is niet nodig dat al-
leen godsdiensthistorici hun 
bijdrage leveren aan de toe-
komstige hervormingen en 
verbeteringen, maar eerder 
dat de geschiedenis dient als 
gids en raadgever voor ken-
ners van de liturgie, theologen 
en herders van de Kerk. De 
wijze lessen waarmee zij niet 
spaarzaam is, zoals de consta-
tering van het mislukken van 
de liturgische revolutie, zullen 

dit grote werk van terugkeer tot het sa-
crale, dat de autoriteiten van de Kerk 
zullen moeten ondernemen, kunnen 
bevorderen.

1 Uittreksel uit Baptistère nr. 6-7 – april-
mei 2004.

“De hervorming van 1962 
biedt daartegenover, 

hoezeer waardeerbaar, een 
ongedeerde Ordo missae, in 
volledige harmonie met de 

geschiedenis van 
de Romeinse mis, zonder 

de ceremoniële 
vereenvoudigingen van de 

onmiddellijk na elkaar 
komende hervormingen”.
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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”.

SPIRITUALITEIT

Brief XIV

Over de nederigheid

Beste Galsem,
Waar ik me in je laatste verslag 

over je patiënt ernstig ongerust over 
maak is, dat hij geen van die zelf-
verzekerde besluiten neemt, die het 
kenmerkend effect waren van zijn 
vorige bekering. Geen kwistige ge-
loften van eeuwige deugd, naar ik 
lees, zelfs niet de verwachting van 
een ‘staat van genade’ voor de rest 
van zijn leven, niets dan de hoop 
op een beetje hulp iedere dag en ie-
der uur om de verzoeking te kunnen 
weerstaan. Dat ziet er heel lelijk uit.

Ik zie op het ogenblik maar één 
ding, dat we kunnen doen. Je pa-
tiënt is deemoedig geworden — heb 
je hem dat al aan zijn verstand ge-
bracht? Alle goede eigenschappen 
deren ons minder vanaf het ogen-
blik, dat de mens weet, dat hij ze be-
zit, en dat gaat heel in ‘t bijzonder 

op voor de nederigheid. Neem hem 
te grazen op het ogenblik, dat hij 
waarlijk arm van geest is en smok-
kel dan deze prettig aandoende ge-
dachte bij hem binnen: ‘Nee maar, 
ik ben nederig!’ dan kun je er vrijwel 
zeker van zijn, dat pal er op de trots 
op zijn eigen nederigheid zich zal 
laten gelden. Als hij het gevaar daar-
van gaat ontdekken en deze nieu-
we vorm van hoogmoed probeert te 
smoren, maak hem dan trots op die 
poging — en ga zo maar door, laat 
dat molentje maar draaien. Alleen, 
zet het niet te lang voort, want an-
ders wek je zijn gevoel voor humor 
en ware verhoudingen op; in dit ge-
val lacht hij je recht in je gezicht uit 
en gaat slapen.

Maar er zijn andere profijtelijke 
manieren om zijn aandacht te ves-
tigen op de deugd van nederigheid. 
Door deze deugd (en bij alle ande-
re deugden is dat trouwens net zo) 
wil onze Vijand ‘s mans aandacht af-
wenden van zichzelf naar Hem en 

naar zijn naasten. Alle verwerpen en 
haten van zichzelf moeten tenslot-
te enkel en alleen hiertoe dienen. 
Als ze dit doel maar niet bereiken, 
doen ze ons vrijwel geen kwaad, in-
tegendeel, we kunnen er zelfs munt 
uit slaan als ze de man bezig hou-
den met zichzelf en bovenal, als 
zelfverachting het uitgangspunt kan 
worden voor het verachten van een 
andermans wezen en zo voor som-
berheid, cynisme en wreedheid. Je 
moet dus het ware doel van nederig-
heid voor je patiënt verborgen hou-
den. Laat hij die beschouwen niet 
als het vergeten van zichzelf, maar 
als een soort mening (en wel een 
ongunstige) omtrent zijn talenten 
en karakter. Hij zal wel enige talen-
ten hebben. Dring hem de gedach-
te op, dat het deemoedig is om te 
geloven, dat die talenten minder 
waard zijn dan hij zelf gelooft. Na-
tuurlijk zijn ze minder waard, maar 
daar gaat het nu niet om. Waar het 
op aankomt is, hem waarde te laten 

IB243.indd   10 10-6-2009   11:08:11



Informatieblad   Nr. 243  juli - augustus  2009   11

SPIRITUALITEITBrieven uit de hel 14 - 15

hechten aan een mening, niet omdat 
die waar zou zijn, maar om enige an-
dere reden. Zo breng je een element 
van oneerlijkheid en doen alsof in 
het hart van wat anders wel eens op 
een deugd zou kunnen uitdraaien. 
Door deze methode zijn duizenden 
mensen er toe gebracht te denken, 
dat het deemoedig is als een mooie 
vrouw probeert te geloven, dat ze le-
lijk is en een intelligent man, dat hij 
een sukkel is. En omdat het nu een-
maal in sommige gevallen wel eens 
klinkklare nonsens zou kunnen zijn, 
wat ze proberen te geloven, lukt het 
hun niet om het te geloven en dat 
geeft ons de kans om hun gedachten 
eindeloos in een kringetje om hen-
zelf heen te laten draaien, in hun po-
ging om het onmogelijke te bereiken 
(…)

Je liefhebbende oom Schroefstrik.

Brief XV

Over het heden en de eeuwigheid

Beste Galsem,
(…) De mensen leven in de tijde-

lijkheid, maar onze Vijand heeft hen 
bestemd voor de eeuwigheid. Daar-
om wil Hij, geloof ik, dat ze zich in 
hoofdzaak richten op twee dingen: 
de eeuwigheid zelf en op dat tijdstip, 
dat zij ‘heden’ noemen. Want het he-
den is het punt waar tijd en eeuwig-
heid elkaar raken. Alleen het ogen-
blik van nu beleven de mensen zo 
als de Vijand de werkelijkheid in zijn 
geheel beleeft; alleen op dit punt in 
de tijd wordt hun vrijheid geboden 
en dat wat waarlijk is. Daarom wil 
Hij dat ze voortdurend in betrekking 
zullen staan tot de eeuwigheid (wat 
wil zeggen: tot Hem) of tot het he-
den; dat ze denken aan hun eeuwig 
verbonden zijn met Hem of eeuwig 
gescheiden zijn van Hem, of anders 
de stem van het geweten, die ze op 
dit ogenblik horen, gehoorzamen, 
het kruis van vandaag dragen, de 
genade, die hun heden geschonken 
wordt aanvaarden, danken voor de 
blijdschap van deze dag. Onze taak 
is het hen af te houden van het eeu-
wige en van het heden. Met dit doel 
voor ogen brengen we een mens (ik 
zal maar zeggen een weduwe of een 

geleerde) in de verzoeking om in het 
verleden te leven. Maar dit is slechts 
van betrekkelijke waarde, want de 
mensen bezitten enige kennis om-
trent het ware wezen van het verle-
den, het heeft een bepaald karakter 
en in zoverre lijkt het op de eeuwig-
heid.

Veel beter is het om hen in de toe-
komst te doen leven. Levensnoodzaak 
maakt dat al hun driften al in die lijn 
gericht zijn, zodat denken aan de toe-
komst hoop en vrees aanwakkert. Bo-
vendien kennen zij de toekomst niet 
zodat wij hen doen denken aan iets 
dat niet bestaat als we hun gedachten 
die richting uitsturen.

In één woord: van alle dingen lijkt 
de toekomst het minst op de eeuwig-
heid. Daar is het tijdelijke in zijn zui-
verste vorm aanwezig, want het verle-
den is bevroren en vloeit niet meer, 
en het heden wordt om en om ver-
licht door stralen uit de eeuwigheid. 
De Vijand wil dat de mensen aan de 
toekomst denken, juist zoveel als no-
dig is om nu de daden van de recht-
vaardigheid of liefde te overdenken, 
die waarschijnlijk tot hun plicht van 
morgen zullen horen. De plicht om 
het werk van morgen te overdenken 
is er een van heden: hoewel het mate-
riaal wordt ontleend aan de toe-
komst hoort de plicht zelf, zoals alle 
plichten, tot het heden. Dit is geen 
haarkloverij. Hij wil niet dat ze hun 
hart geven aan de toekomst, er hun 
schat in leggen. Wij wel. Zijn ideaal 
is de mens, die de hele dag werkt ten 
bate van het nageslacht (als dat zijn 
roeping is) en er dan geen ogenblik 
meer aan denkt, maar de vruchten 
opdraagt aan de Hemel en zich dan 
meteen weer houdt bij het geduld of 
de dankbaarheid, die het moment 
van heden van hem vraagt. Wij daar-
entegen willen een man, die bezeten 
is door de toekomst — opgejaagd 
door visioenen van een ophanden 
zijnde hemel of hel op aarde, bereid 
om ongehoorzaam te zijn aan wat 
de Vijand hem vandaag gebiedt, als 
we hem kunnen wijs maken, dat hij 
door dat te doen de hemel kan ver-
dienen of de hel ontlopen — in zijn 
geloof afhankelijk van succes of mis-
lukking van ondernemingen, waar-
van hij het uiteindelijk resultaat niet 
zal beleven. Wij willen een heel ras 

in één voortdurende jacht naar een 
fata morgana, nooit eerlijk, nooit 
vriendelijk, nooit ook gelukkig met 
wat nu is, maar altijd bezig om ie-
der geschenk, dat hun in het heden 
wordt gegeven, zo maar als brand-
stof te stapelen op het altaar van de 
toekomst.

Hieruit kun je in het algemeen 
concluderen — en met andere din-
gen gaat het net zo — dat het voor 
je patiënt beter is zijn hart te laten 
vervullen met angst en hoop (dat is 
lood om oud ijzer) over deze oorlog, 
dan in het heden te leven. Maar dat 
‘leven in het heden’ is dubbelzinnig. 
Het kan de weergave zijn van een 
toestand die even veel met de toe-
komst te maken heeft als angst zelf. 
Het is nl. mogelijk dat je man gerust 
is op de toekomst, niet omdat hij in 
het heden zou leven, maar omdat hij 
zichzelf heeft aangepraat dat de toe-
komst aangenaam zal zijn. Zolang 
zijn gerustheid zich werkelijk langs 
die baan voortbeweegt, kunnen we 
tevreden zijn, want die ‘rust’ zet al-
leen maar de deur open voor steeds 
meer teleurstelling en dus ook voor 
ongeduld, als aan zijn ijdele ver-
wachtingen de bodem wordt inge-
slagen. Maar als hij er zich daaren-
tegen van bewust is, dat hem nieuwe 
verschrikkingen kunnen wachten 
en als hij bidt om kracht om die te 
doorstaan, en zich ondertussen richt 
op het heden, omdat daar, en daar 
alleen, de plek is waar hij alle plicht, 
genade, kennis en vrede vindt, dan 
is zijn toestand zeer ongewenst en 
moet die dadelijk bestookt wor-
den. Ook hier heeft ons taalkundig 
wapen goed werk gedaan; Laat het 
woord ‘zelfvoldaanheid’ eens op 
hem los. Maar het is natuurlijk het 
waarschijnlijkst dat zijn ‘leven in het 
heden’ met dit alles niets te maken 
heeft en alleen maar een kwestie is 
van goede gezondheid en plezier in 
zijn werk.

Dan zou het verschijnsel alleen 
maar natuurlijk zijn. Met dat al, ik 
zou er een eind aan maken als ik jou 
was. Geen enkel natuurlijk verschijn-
sel is werkelijk in ons voordeel. En 
waarom ter wereld zou het schepsel 
eigenlijk gelukkig moeten zijn?

Je liefhebbende oom Schroefstrik.
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GESCHIEDENIS

Een nieuw aartsbisdom in 
   de woelige 16de eeuw 
Het aartsbisdom Mechelen-Brus-

sel is centraal gelegen in België en heeft 
een rijke geschiedenis die teruggaat 
tot het midden van de zestien-
de eeuw. Op 12 mei 1559 richtte 
paus Paulus IV met de bul Super 
Universas drie nieuwe kerkpro-
vincies op in de toenmalige Ne-
derlanden: Mechelen, Utrecht 
en Kamerijk. Deze drie kerkpro-
vincies telden samen achttien 
nieuwe bisdommen. De Mechel-
se kerkprovincie bestond uit het 
aartsbisdom Mechelen en de bis-
dommen Ieper, Brugge, Gent, 
Antwerpen, ’s-Hertogenbosch en Roer-
mond. Het aartsbisdom Mechelen zelf 
was samengesteld uit delen van de mid-
deleeuwse bisdommen Kamerijk (voor 
het westelijke deel) en Luik (voor het 
oostelijke deel). Het strekte zich uit 
van Ronse in het zuidwesten tot Diest 
in het noordoosten en van Merelbeke 
in het noordwesten tot Landen in het 
zuidoosten. De Mechelse aartsbisschop 
kreeg de titel Primas Belgii (Primaat 
van de Nederlanden) en was daarmee 
de belangrijkste kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleder van de Lage Landen. 
Om het nieuwe aartsbisdom een fi nan-
cieel draagvlak te geven werd de bene-
dictijnerabdij van Affl igem, gelegen op 
de grens van het hertogdom Brabant 
en het graafschap Vlaanderen, geïncor-
poreerd in het aartsbisdom Mechelen. 
Tot de Franse Revolutie was de aartsbis-
schop van Mechelen ook abt van Affl i-
gem, waardoor hij een aanzienlijk deel 
van de inkomsten van de abdij kon in-

nen ten behoeve van het aartsbisdom. 
Het huidige aartsbisschoppelijk paleis 
op de Wollemarkt in Mechelen bevindt 
zich nog steeds op de plaats waar in de 
zestiende eeuw een refugium (priorij) 
stond van de abdij van Affl igem. 

Diepgaande pastorale 
  hervormingen 
De nieuwe kerkelijke indeling be-

antwoordde aan de pastorale noden 
die ontstaan waren ten gevolge van het 
Concilie van Trente (1545-1563). Dit 
concilie had de lijnen uitgezet voor een 
diepgaande hervorming van de katho-
lieke Kerk als reactie op de protestantse 
Reformatie. In de Nederlanden kende 
de katholieke hervorming een moei-
zame start ten gevolge van de oorlog 
met Spanje. De eerste Mechelse aarts-
bisschop, kardinaal Antoine Perrenot 
de Granvelle, moest in 1564 in balling-
schap gaan wegens zijn nauwe banden 
met de Spaanse koning Filips II. Pas 
onder Mathias Hovius (1596-1620) 
zou de katholieke hervorming in het 
aartsbisdom defi nitief op gang komen. 
Geheel volgens de voorschriften van 
Trente stichtte deze dynamische aarts-
bisschop een seminarie voor de oplei-

ding van de clerus. In 1607 riep hij in 
Mechelen een Provinciaal Concilie sa-
men waar de krachtlijnen werden vast-
gelegd van de zielzorg naar tridentijns 
model. Nog onder zijn bewind rolde in 
1609 de eerste Mechelse Catechismus 

van de pers waarvan de redac-
tie was toevertrouwd aan de je-
zuïeten. In verschillende versies 
zou dit catechetisch handboek 
tot diep in de twintigste eeuw 
de basis vormen voor het gods-
dienstonderricht in de Belgi-
sche bisdommen. 

Een doorstart na 
 de Franse Revolutie 

De Franse Revolutie had ook voor 
het aartsbisdom Mechelen belangrij-
ke gevolgen. De Franse bezetter sloeg 
alle kerkelijke goederen aan, het aarts-
bisschoppelijk paleis in Mechelen werd 
verkocht als nationaal goed en kardi-
naal de Franckenberg stierf in 1804 na 
veel omzwervingen als balling in Bre-
da. 

Het Concordaat uit 1801 tussen Na-
poleon en Pius VII normaliseerde de 
betrekkingen tussen Kerk en Staat, al 
was de bevoogding van de Kerk door 
de overheid groot. Ten gevolge van het 
Concordaat werd het aartsbisdom Me-
chelen uitgebreid met het opgeheven 
bisdom Antwerpen. Het omvatte voort-
aan de administratieve departementen 
van de Dijle en van de Twee Neten (de 
huidige provincies Brabant en Antwer-
pen). Het aartsbisdom strekte zich nu 
ook gedeeltelijk uit over het Fransta-
lige landsgedeelte. Die toestand bleef 
ongewijzigd onder het Hollands Be-

Geschiedenis van het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel
Dit jaar zullen wij de 450ste verjaardag van de voornaamste bisdommen van het district vieren. 

Wij publiceren deze kleine geschiedenis van Gerrit VANDEN BOSCH, 

archivaris van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

“De nieuwe kerkelijke inde-
ling beantwoordde aan de 
pastorale noden die ont-

staan waren ten gevolge van 
het Concilie van Trente.”

Geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen --Brussel
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wind en na de Belgische Omwenteling 
van 1830. De Mechelse kerkprovincie 
omvatte sindsdien alle Belgische bis-
dommen: het aartsbisdom Mechelen en 
de bisdommen Brugge, Gent, Doornik, 
Namen en Luik. 

Na een grondige restauratie was het 
aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen 
sinds 1832 opnieuw de vaste residen-
tie geworden van de Mechelse aartsbis-
schop. Hier kwamen op min of meer 
regelmatige basis de Belgische bisschop-
pen samen om met elkaar te overleggen, 
een traditie die na het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) geformaliseerd 
werd in de Belgische Bisschoppencon-
ferentie. 

Van aartsbisdom Mechelen naar 
aartsbisdom Mechelen-Brussel 
Op 8 december 1961 werd het bis-

dom Antwerpen heropgericht door de 
bul Christi Ecclesia. De demografi sche 
groei binnen het aartsbisdom was de 
voornaamste reden om tot deze split-
sing over te gaan. Het aartsbisdom Me-
chelen heet sindsdien het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel en omvat momen-
teel de provincies Vlaams- en Waals-
Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het administratief arrondis-
sement Mechelen in de provincie Ant-
werpen met uitzondering van de kan-
tons Lier en Heist-op-den-Berg die tot 
het bisdom Antwerpen behoren. Inspe-
lend op de taalkundige diversiteit en 
nieuwe pastorale behoeften die zich na 
de Tweede Wereldoorlog in toenemen-
de mate manifesteerden, besliste kar-

GESCHIEDENIS

De nieuwe bisdommen in 1570

dinaal Suenens in 1962 om het ‘nieu-
we’ aartsbisdom op een andere manier 
te organiseren. Zo werden er, naast de 
diocesane diensten, de territoriale vica-

Geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen --Brussel

riaten (het vicariaat Vlaams-Brabant en 
Mechelen, het vicariaat Waals-Brabant 
en het vicariaat Brussel) en de catego-
riale vicariaten (vicariaat voor het Tij-
delijke, vicariaat voor het Godgewijde 
leven, vicariaat van het Onderwijs) op-
gericht. Aan het hoofd van elk territo-
riaal vicariaat draagt een hulpbisschop 
de pastorale verantwoordelijkheid voor 
het betrokken vicariaat; voor de catego-
riale vicariaten wordt de verantwoor-
delijkheid toevertrouwd hetzij aan een 
bisschoppelijk vicaris hetzij aan een 
bisschoppelijk afgevaardigde. Naast de 
metropolitaanse Sint-Romboutskathe-
draal in Mechelen heeft het aartsbis-
dom sinds 1961 ook nog een tweede 
zetel in Brussel met de Sint-Michiel en 
Sint-Goedelekathedraal.

(http://www.kerknet.be/admin/fi les/assets/
subsites/8/documenten/1231945442_450j_
historiek_Aartsbisdom.pdf).
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LITURGIE De offerliturgie

Om te spreken 
over wat de liturgie 
van de Kerk is en moet 
zijn, moet men zich 
wenden tot de Apo-
calyps - de “Openba-
ring”-, het boek dat 
de Heilige Schrift af-
sluit. Het is treffend, 
vast te stellen dat het 
geheel van [haar] visi-
oenen niet alleen gro-
te “liturgische” fres-
co’s ontvouwen (de 
aanbidding van het 
geofferde Lam op zijn 
troon, door hymnen 
en gezangen; de toe-
juichingen van de me-
nigte van uitverkore-
nen in wit kleed; de 
“neerdaling” van de 
Kerk van de hemel op 
de aarde, het Jeruza-
lem waarvan Christus 
de Heer de tempel is), 
maar bovendien wor-
den er ook elementen van de eredienst 
veelvuldig genoemd (de zeven kande-
laars, het lange witte kleed van de Oud-
sten en van de heiligen,het altaar, het 
herhaalde “Amen” en “Alleluja”).

“De Kerk is de hemel op de aarde”2: 
het heiligdom (de plaats waar het altaar 
zich bevindt) is het hemels Jeruzalem, 
het schip vertegenwoordigt de strijden-
de Kerk die op weg is op de aarde en 
naar het hemelse altaar kijkt.

In de gewoon geworden zin van 
eredienst, schijnt de hemelse liturgie, 
die beschreven wordt in het boek van 
de “Openbaring”, een geïdealiseer-
de echo te zijn van een liturgie van de 
Tempel, die sinds ongeveer een genera-
tie verdwenen is (“Een tempel zag ik er 
niet”, zegt de Ziener van het hemels Je-

ruzalem, 21, 22). Het is een ideaal her-
stelde eredienst in de hemel, zoals de 
volmaakte tempel van Ezechiël werd 
herbouwd in zijn ballingschapvisioe-
nen. De beschrijvingen van het altaar 
van de brandoffers, waaronder “de zie-
len van hen die geslacht zijn” zich be-
vinden (6, 9), van het gouden altaar 
waarop de engelen wierook aanbieden 
(8, 3), van de zeven kandelaars van het 
openingsvisioen (1, 12), van de cere-
monies van de intronisatie van het Lam 
(het hele hoofdstuk 5), van de talrijke 
trompetsignalen, van de afwisselende 
toejuichingen, van de witte klederen, 
gordels en kronen van goud, projecte-
ren traditionele, maar direct “christelijk 
gemaakte” beelden van de eredienst uit 
de apocalyptische literatuur.

Toch is er iets opzettelijk alom-
vattends in de opvoering van de ere-

dienst van de Apoca-
lyps: niet alleen leden 
van de stammen van Is-
raël, maar mensen van 
alle rassen en volkeren 
bevinden zich aan de 
voet van de troon van 
het Lam. Meer dan alle 
andere boeken van het 
Nieuwe Testament is 
de Apocalyps werkelijk 
een geschrift dat spreekt 
over de Kerk, die haar 
verspreiding over het 
geheel van de Orbis ter-
rarum (het wereldrond) 
begonnen is. Een hele 
verbeeldingswereld, die 
de basis vormt voor de 
opbouw van de ere-
dienst, kleding, proces-
sies, meubilair, stijl, dat 
alles wordt erin vanaf 
de 3de en de 4de eeuw 
ontplooid. Men kan er 
een overdruk de tradi-
ties zien die de hellenis-

tische hofceremonies meevoeren, over-
gebracht naar het Rome van de keizers, 
en vervolgens naar late Oudheid, maar 
met een Bijbelse kern (het visioen van 
Isaïas, de liturgie van de tempel) en toe-
gespitst op het offer van het evangeli-
sche Lam. De Christus van de Apoca-
lyps is de Koning van het Heelal, God 
de Heer, Hogepriester, die onherroepe-
lijk profeteert over de afloop van de ge-
schiedenis, en die zich op zijn hemelse 
troon vertoont als het geslachte Offer-
dier.

Kan men tenslotte zeggen dat men 
ook in het laatste boek van het Nieuwe 
Testament een directe afspiegeling ziet 
van de eredienst van de christenen aan 
het eind van de 1ste en het begin van de 
2de eeuw, d.w.z. aan de uiterste grens 
van de apostolische tijd? Roepen de 

De koninklijke offerliturgie 
van de Apocalyps 1

Het Lam Gods uit “De aanbidding van het Lam” van Jan van Eijk
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LITURGIEDe offerliturgie

beelden van de eredienst van de Apo-
calyps al bestaande christelijke liturgie-
en op (hymnen, afwisselende gezangen 
waarvan sprake is in de brief van Plini-
us aan keizer Trajanus) of op zijn minst 
de voorstelling die de christenen van 
deze generatie over de eredienst heb-
ben? Het is in ieder geval duidelijk dat 
zij een aanzienlijke invloed zullen uit-
oefenen op de vormen van de eredienst 
die geleidelijk samengesteld zullen 
worden. De christelijke liturgie, zoals 
zij zich zal ontwikkelen, zal altijd dit 
wezen van offer en koningschap heb-
ben in de kleuren van de Apocalyps.

Dit centrale thema wordt overigens 
versterkt door alles wat het Nieuwe Tes-
tament zegt over de liturgie. Er is, in dit 
opzicht, over een liturgie, die offer en 
koningschap bevat, een heen en weer 
gaan van verwijzingen tussen de Evan-
gelies, vooral het Evangelie volgens 
de H. Johannes en de Apocalyps: het 
plechtige optreden van de koning, door 
zijn inhuldiging als majesteit (openba-
ring bij het doopsel van het Lam Gods, 
Joh. 1, 28-34; het geslachte Lam op zijn 
troon, Ap. 5, 6); de koninklijke Intoch-
ten, het gevolg in processie op de weg 
die is bereid voor de Priester en Koning 
voor de intocht in zijn land, in zijn 
stad, in zijn tempel (plechtige intocht 
van Christus in Jeruzalem, Joh. 12, 12-
19; het Lam op de berg Sion gevolgd 
door de stoet van onbevlekte mannen, 
Ap. 14, 1-5); het openbare en konink-
lijke gastmaal, heel bijzonder dat van 
de bruiloft van de eerstgeboren Zoon 
van de koning (Kana, Joh. 2, 1-11; brui-
loft van het Lam, Ap. 19, 7). Het gaat 
altijd over de Koning-Priester, over de 
Heer hostie van het offer, en men zou 
heel wat andere verwijzingen kunnen 
opnoemen, vooral rond deze drie as-
pecten van de Koninklijke “eredienst” 
van de bijbels-hellenistische wereld: 
de processie bij de intocht; de ontslui-
ering voor de aanbidding; de plechtige 
liefdemalen. Anders gezegd: de plech-
tige afkondiging en toejuiching van de 
Koning Heer; de aanbidding van zijn 
godheid, geheimvol ontsluierd in zijn 
mensheid; de vereniging met deze hei-
lige mensheid. Alles onder het teken 
van het Kruis en het offer: “de stan-
daard van de Koning”, dat is het Kruis; 
bij de offerdaad, weergegeven op het al-
taar verzinken de gelovigen in aanbid-

ding; zij ontvangen het op Golgotha 
overgeleverde vlees en vergoten bloed.

Deze apocalyptische liturgie, waar-
van de bronnen evangelisch zijn, wordt 
trouwens teruggevonden in de meest 
“liturgische” en koninklijke van de vier 
evangelische lijdensverhalen, dat vol-
gens de H. Johannes: de Ecce Homo van 
Christus met de doornenkroon en de 
purperen mantel (Joh. 19, 5); de stoet 
naar Golgotha met het bord met op-
schrift: Jezus van Nazareth, Koning der 
Joden (Joh. 19, 17-21); de Kerk, Bruid 
van het Lam, met het bloed en het wa-
ter van de sacramenten, opwellend uit 
de rib van de nieuwe Adam (Joh. 19, 
34).

Door het door en door priesterlijk 
en koninklijk karakter van de Apoca-
lyps te onderstrepen (vgl. de instelling 
van een koninklijk volk van priesters, 1, 
6; 5, 10; 20, 6), kan men dus volhou-
den, dat het grote fresco van de visioe-
nen van het laatste boek van de canon 
van de Schriften de oervorm bevat van 
alle vormen die de christelijke eredienst 
zal aannemen. Zal men het niet min-
der liturgische karakter van het epistel 
aan de Hebreeën daar tegenover stel-
len? In tegenstelling tot de Apocalyps, 
dat meer rechtstreeks kerkelijk is, is het 
doel van dit epistel vooral, een lezing 
te geven – inderdaad voor de eredienst 

– van de beelden van het Oude Testa-
ment die de ware Priester en zijn defi-
nitief offer aankondigen. Het is dus een 

wezenlijk priesterlijk geschrift, maar bij 
gelegenheid priesterlijk en koninklijk 
(bijvoorbeeld, Hebr. 7, 1-10). Er vallen 
trouwens talrijke overeenkomsten met 
de Apocalyps te noteren, zelfs als de ver-
wijzingen van de brief aan de Hebreeën 
genomen zijn uit het oude Testament 
en niet, zoals die van de Apocalyps uit 
een wereldliturgie, die Jeruzalem en de 
volkeren omvat.

Men weet dat de eerste grote theolo-
gische universele en christologische op-
bouw van het christendom (al aan het 
werk in het Nieuwe Testament, in de 
brieven van de H. Paulus, in de proloog 
van de H. Johannes), tot stand gebracht 
is door de begrippen – werkwoord, na-
tuur, substantie, bijvoorbeeld – van de 
antieke filosofie op te halen en te ver-
werken. Op dezelfde manier heeft de 
christelijke eredienst de door het cere-
monieel van het openbare leven in de 
mediterrane wereld geleverde bouwstof 
opgevangen en omgevormd, met inbe-
grip van het judaïsme, opgevangen en 
omgevormd, om liturgisch “de bewon-
derenswaardige uitwisseling” tot uit-
drukking te brengen die zich voordoet 
in het gebed van de Kerk en in haar sa-
cramentele leven (en dat vanaf het be-
gin, in de daden van Christus zelf). Met 
heel wat andere elementen van deze 
soort (het verzoek aan de vorst, nage-
bootst door de grote oraties, de geba-
ren van gehoorzaamheid, de riten om 
de gave van de monarch te ontvangen, 
weergegeven door die van de commu-
nie, enz.), zal men in alle grote christe-
lijke liturgieën dit drievoudige element 
terugvinden: 1. de plechtige intochten
(Introïtusprocessie, Grote Intocht van 
de Mis van de H. Johannes Chrysosto-
mus); 2. de deelneming aan het heilig 
feestmaal; 3. de aanbiddingen van de 
Heer die zich toont, zoals bij gelegen-
heid van de middeleeuwse “opheffin-
gen” van de geconsacreerde gedaanten. 

1 Uittreksels uit het eerste hoofdstuk van 
het boek “De hemel op aarde” (Editi-
ons François-Xavier de Guibert), van M. 
l’abbé Claude Barthe, met zijn vriende-
lijke toestemming.

2 Germanus I, patriarch van Constanti-
nopel 

Schip van de basiliek van Compostella
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LEER VAN DE KERK De Kerk en de Staat

Abbé Benoît Wailliez

De Kerk en de 
 niet-christelijke Staat
In het geval van een islamitische, 

boeddhistische of andere staat, maakt 
de Kerk slechts aanspraak op jurisdic-
tie over de gedoopten, daarom valt de 
ongelovige Staat niet onder haar ju-
risdictie. Maar omdat de Kerk de op-
dracht heeft gekregen, zich in de hele 
wereld te verbreiden, moet zij opei-
sen:

1) Het recht om het Evangelie te 
prediken door alle middelen: pers, ra-
dio, scholen, enz…

2) Het recht de private en openba-
re eredienst te organiseren ter inten-
tie van de gedoopten die zich in het 
rechtsgebied bevinden.

3) Eventueel de bijstand van de 
christelijke naties, niet om de ongelo-
vigen te bekeren door geweld, wat in 
tegenstelling zou zijn met de natuur 
zelf van de geloofsdaad, maar om de 
vrijheid van optreden van de Kerk te 
verdedigen, haar vervolgde gelovigen 
beschermen en aan haar missiona-
rissen toestaan het Evangelie te pre-
diken. Daaruit is de instelling van de 
Kruistocht geboren.

Ook de ongelovige staten zijn tot 
het geloof geroepen. Het is dus geen 
rechtsmisbruik – er is geen recht voor 
de dwaling – voorwaarden te stellen, 
zonder welke hun onderdanen be-

De Kerk en de Staat1

(vervolg en slot)

De leer van de verbinding van Kerk en Staat kan alleen worden toegepast in het geval dat 

de regeringen een praktische loyaliteit ten opzichte van de Kerk als Moeder en Meesteres erkennen. 

Tegenwoordig wordt de juiste status van de katholieke Kerk in een bepaald land afgebakend 

door een concordaat of speciaal contract, getekend door de twee contractanten, 

en dat bijna de vorm van een internationaal verdrag aanneemt.

Nadat we hiervoor over de verhoudingen tussen de Kerk en de katholieke Staten 

hebben gesproken, gaan we nu de katholieke leer zien over de verhoudingen 

tussen de Kerk en de niet-katholieke Staten.

roofd zouden worden van een kost-
baarder goed dan het leven. 

De Kerk en de niet-katholieke  
                  christelijke Staat

De jurisdictie van de Kerk strekt 
zich ook uit over de ketters en de schis-
matici. Juridisch blijft de christelijke 
niet-katholieke Staat onderworpen aan 

de indirecte macht van de Kerk, omdat 
iedere gedoopte onder haar jurisdic-
tie valt. Dit legt kardinaal Journet uit: 
“Alleen de katholieke Kerk heeft het recht 
het doopsel toe te dienen. De andere gods-

dienstige belijdenissen hebben, door zich 
van de Kerk af te scheiden, deze rite met 
zich meegenomen als een levensader die 
tussen de gedoopte persoon en de Kerk 
een band van afhankelijkheid schept, 
die niets kan tenietdoen. Anderzijds, als 
zo’n lutherse of anglicaanse kerk ketters 
is, dan kan men het niet beweren van 
al haar leden van wie de niet schuldi-

ge onwetendheid legitiem verondersteld 
kan worden”.2

Het is in dit opzicht leerzaam op 
te merken, in bepaalde pauselijke do-
cumenten, hoe de toon die door de 

Paus Benedictus XVI arriveert in Jordanië tijdens zijn reis naar het Heilige Land
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Van de kant van de Staat ont-
vangt deze tolerantie een verschillen-
de goedkeuring: zij kan vrijheid van 
geweten of vrijheid van eredienst ge-
noemd worden. “Materialiter” geno-
men, gaat het om dezelfde werkelijk-
heid, maar “formaliter” is het verschil 
groot. De Kerk beschouwt de tole-
rantie slechts als een middel om gro-
ter kwaad te vermijden, niet als de er-

kenning van de gelijkheid van 
de godsdiensten, wat heilig-
schennend zou zijn.

Terwijl zij onverzettelijk 
blijft over het principe, veroor-
deelt zij niet het staatshoofd 
dat, om een groter kwaad te 
vermijden, geduldig het ge-
lijktijdig aanwezig zijn van de 
verschillende godsdiensten in 
de maatschappij toelaat. In 

feite blijven twee principes onveran-
derlijk:

- Daar waar een werkelijke 
godsdienstige eenheid (vgl. Span-
je, Portugal, Italië, Ierland) bestaat, 
hebben de staatshoofden onder geen 
voorwendsel het recht de vrijheid van 
godsdienst in te voeren, deze zou dan 
slechts middel tot vernietiging zijn. 
(Dat is helaas wat het Vaticaan hun 
toch heeft gevraagd te doen na Vatica-
num II).

- In bepaalde omstandighe-
den van plaats en tijd moet men niet 
elke dwaling willen onderdrukken.

Pius XII heeft een afdoend licht op 
deze kwestie geworpen: “De dwaling 
en de zonde bestaan in ruime mate in de 

de dwaling hetzelfde recht te verle-
nen als aan de waarheid, komt neer 
op het ontkennen van de superioriteit 
van het katholicisme. Dat is de funes-
te dwaling van het “liberale katholi-
cisme”. Zij staat gelijk aan een nauwe-
lijks verhulde geloofsverzaking. 

Overigens duiden haar versprei-
ders haar liever aan met de naam van 

godsdienstvrijheid. We weten hoe kar-
dinaal Béa, al vóór het concilie, zich 
heftig verzette tegen kardinaal Otta-
viani over deze kwestie van de gods-
diensttolerantie, door integendeel de 
godsdienstvrijheid op te hemelen, die 
“bekrachtigd” moest worden door Va-
ticanum II.

Het probleem dat ons bezighoudt 
is dat van de niet schuldige tolerantie, 
veroorzaakt door de noodzaak. Van 
de kant van de Kerk is de geoorloofde 
tolerantie slechts de beperking of het 
tijdelijk afstand doen van de uitoefe-
ning van haar jurisdictie over de per-
sonen die weigeren zich aan haar te 
onderwerpen.

paus wordt aangenomen aan de niet-
katholieken laat verstaan, dat zijn pas-
toraal en juridisch domein zich ook 
over hen uitstrekt. Dat is goed waar-
neembaar bij Pius XII: “Wij willen niet 
stilzwijgend voorbijgaan, hoe welkom 
ons de gelukwensen waren van degenen, 
die wel niet tot het zichtbare organisme 
van de Kerk behoren, maar die toch in 
hun adel van gemoed en oprechtheid van 
geest de gevoelens niet wilden onderdruk-
ken, die hen om hun liefde voor de per-
soon van Christus of om hun geloof aan 
God met ons verbinden. Voor hen allen 
dus de betuiging van onze diepgevoelde 
dank. Ieder in het bijzonder en allen sa-
men bevelen wij aan Gods bescherming 
en leiding aan. Tegelijk geven wij hun de 
plechtige verzekering, dat dit onze enige 
gedachte, onze enige bedoeling is: ijverig 
het voorbeeld van de Goede Herder na te 
volgen, om allen te brengen tot het ware 
geluk, en te maken dat allen ‘het leven in 
overvloed hebben’”.3

Maar omdat het praktisch moei-
lijk is voor de Kerk om haar rechten 
over de christelijke niet-katholieke 
Staten uit te oefenen, eist zij niet haar 
strikte rechten als meesteres van voor-
zichtigheid en liefde.

De Kerk en de afvallige 
    (zogenaamd “leken”) 

Staat
In de Staat die zijn katho-

lieke geloof verworpen heeft en 
zich “leek” noemt, waar het ka-
tholicisme zich niet meer kan 
doen gelden als superieure gods-
dienst, wordt niet alleen de in-
directe macht niet erkend, maar 
de Kerk wordt er, zo niet vervolgd, ten-
minste het mikpunt van antiklerikale 
pesterijen. De kerk vraagt dan aan de 
Staat dezelfde concessies als aan de 
niet-christelijke of schismatieke groe-
pen: recht om vrijuit het Evangelie te 
prediken, plaatsen voor de eredienst 
te bezitten en er haar gelovigen bijeen 
te roepen. Als deze concessie haar niet 
werd gedaan, zou de Kerk het recht 
hebben haar voor het welzijn van de 
zielen te eisen, zelfs met gebruik van 
geweld, door beroep te doen op de 
katholieke naties.

De godsdiensttolerantie
De tolerantie die erin bestaat de 

vrijheid tot absoluut te verheffen, aan 

LEER VAN DE KERKDe Kerk en de Staat

Paus benedictus XVI met de koning en de koningin van Jordanië

“De Kerk beschouwt de 
tolerantie niet als de erken-
ning van de gelijkheid van 

de godsdiensten, wat heilig-
schennend zou zijn.”
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wereld. God keurt ze af en laat ze toch be-
staan. (…) Christus heeft in de parabel 
van het onkruid de volgende vermaning 
gegeven: ‘Laat toe dat op het veld van de 
wereld het onkruid opgroeit samen met 
het goede zaad omwille van de tarwe.’ De 
plicht de morele en godsdienstige afwij-
kingen te beteugelen kan dus niet de laat-
ste norm voor onze daden zijn. Deze moet 
ondergeschikt zijn aan hogere en meer al-
gemene normen, die in bepaalde omstan-
digheden toelaten, en zelfs misschien als 
de beste houding laten doorgaan het niet 
beletten van de dwaling om een hoger 
goed er mee te bevorderen.

Hiermee hebben Wij een opheldering 
gegeven over de twee beginselen, waaruit 
men voor concrete gevallen het antwoord 
moet halen op de uiterst gewichtige vraag 
over de houding van de jurist, de politi-
cus en de soevereine katholieke Staat wat 
betreft hun houding ten aanzien van een 
formule van godsdienstige en morele ver-
draagzaamheid (…):

- Ten eerste, wat niet overeen-
stemt met de waarheid en met 
de morele norm, heeft, objec-
tief bekeken, geen enkel recht 
op bestaan, op propaganda, op 
werking.

- Ten tweede, het niet be-
letten ervan door middel van 
staatswetten en van beteugelen-
de schikkingen, kan nochtans 
gerechtvaardigd worden in het 
belang van een hoger en ruimer 
goed”.4

Het liberale katholicisme
Chateaubriand, verklaarde in Le 

Génie du Christianisme: « Het liberalis-
me verspreidt de overtuiging dat uit de 
publieke discussie altijd de waarheid 
ontstaat, dat de vrijheid altijd de me-
ning verlicht en dat noch de waarheid, 
noch de Kerk, wereldlijke bescher-
ming nodig heeft”.5

Het liberale katholicisme berust 
op het volgende principe: de kracht 
niet in dienst stellen van het recht, 
noch de wet in dienst van de waar-
heid. Door het Geloof te beschermen, 
zou de regering riskeren de Kerk meer 
te compromitteren dan haar te die-
nen. Daaruit volgt ten eerste, dat het 
geloof te onderwerpen is aan het geme-
ne recht. Ten tweede is de scheiding van 

Kerk en Staat, volgens de uitdrukking 
van Montalembert op het congres van 
Mechelen in 1863: “De vrije Kerk in 
de vrije Staat”. En ten derde: de recht-
vaardiging van het godsdienstige plura-
lisme.6

Mgr. Lefebvre7 schreef over de tri-
omf van het liberale katholicisme in 
Vaticanum II en over de gevolgen er-
van voor de sociale heerschappij van 
Onze Heer:

Ik denk niet dat men mij van over-
drijving kan beschuldigen, als ik zeg 
dat het concilie de triomf van de li-
berale ideeën is geweest. (…) In zijn 
onderhoud met Vittorio Messori ver-
klaart kardinaal Ratzinger, destijds 
op het concilie “expert” van de libe-
rale geest, hoe Vaticanum II het pro-
bleem van de assimilatie van de libe-
rale principes door de katholieke Kerk 
heeft gesteld en opgelost; hij zegt niet 
dat het in een bewonderenswaardig 
succes is uitgemond, maar hij beves-

tigt dat deze assimilatie volbracht is, 
gerealiseerd is: 

“Het probleem van de jaren zestig 
was, hoe de beste waarden van twee eeu-
wen ‘liberale ’cultuur konden worden op-
genomen. Het zijn inderdaad waarden 
die, al zijn ze buiten de Kerk ontstaan, 
gezuiverd en verbeterd, hun plaats kun-
nen vinden in haar kijk op de wereld. 
Dat is wat er heeft plaatsgevonden”.8

Hoe is dat gebeurd? – op het con-
cilie natuurlijk, dat de liberale princi-
pes heeft bevestigd in Gaudium et spes 
en Dignitatis humanae. – hoe kan dat 
gebeurd zijn? – Door een poging die 
gedoemd was om te mislukken, een 
kwadratuur van de cirkel: de Kerk te 
paren aan de principes van de Revolutie. 
Dat is juist het doel, de illusie van de 
liberale katholieken.

(…) Lees bijvoorbeeld het werk 
van Marcel Prélot, senator van het De-
partement Doubs, over de geschiede-
nis van het liberale katholicisme. De 

auteur begint met twee citaten 
in het licht te stellen, het een 
van Paulus VI, het ander van 
Lamennais, waarvan het ver-
band onthullend is.

Dit zegt Paulus VI in zijn 
boodschap over het Concilie 
aan de regeringsleiders, op 8 
december 1965:

“Wat vraagt zij van u, deze 
Kerk, na weldra tweeduizend 
jaar van allerlei wederwaardig-

heden in haar relaties met u, de mo-
gendheden van de aarde; wat vraagt zij 
vandaag? Zij heeft het u in één van de 
voornaamste teksten van het Concilie ge-
zegd: zij vraagt u slechts de vrijheid”.

En dit schreef Lamennais, voor een 
folder bedoeld om zijn krant L’Avenir  
bekend te maken:

“Alle vrienden van de godsdienst 
moeten begrijpen dat zij slechts één ding 
nodig heeft: de vrijheid”.

Dus, u ziet: bij Lamennais, zoals 
in Vaticanum II, is het hetzelfde libe-
rale principe van “de vrijheid alleen”: 
geen privilege voor de waarheid, voor 
Onze Heer Jezus Christus, voor de ka-

“Ik denk niet dat men mij 
van overdrijving kan 

beschuldigen, als ik zeg 
dat het concilie de triomf 

van de liberale ideeën 
is geweest.”

Lamennais
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tholieke Kerk. Nee! Dezelfde vrijheid 
voor allen, voor de dwaling zowel als 
voor de waarheid, voor Mohammed 
als voor Jezus Christus. Is dat 
niet de belijdenis van het zui-
verste (zogenaamd katholieke) 
liberalisme? En Marcel Prélot 
brengt vervolgens de geschiede-
nis van dit liberalisme tot aan 
zijn triomf op Vaticanum II in 
herinnering: 

“Het katholieke liberalisme 
(…) kent overwinningen; het ont-
kiemt met de circulaire van Eck-
stein in 1814; het licht op met de 
bloei van l’Avenir in de herfst van 
1830; het kent overwinningen, af-
wisselend met crises (…) alvorens het de-
fi nitieve onthaal te krijgen van deze Kerk 
die het zo goed gediend had, maar door 
wie het zo vaak miskend was”.

Dat bevestigt volkomen wat wij 
zeggen: Vaticanum II is het conci-
lie van de triomf van het liberalisme. 
Men krijgt dezelfde bevestiging bij het 

lezen van het boek van Yves Marsau-
don L’œcumenisme vu par un franc-ma-
çon de tradition, “Het oecumenisme ge-

zien door een traditioneel vrijmetselaar”, 
geschreven tijdens het Concilie. Mars-
audon weet wat hij zegt:

“De christenen moeten toch niet ver-
geten, dat iedere weg naar God voert 
(…) en zich staande houden in dit moe-
dig besef van de vrijheid van denken die, 
men kan daar nu spreken van revolutie, 
uitgaande van onze vrijmetselaarsloges, 

De St. Pieter tijdens een plenaire zitting van het Tweede Vaticaans Concilie

zich prachtig heeft verheven boven de 
dom van de Sint Pieter”.

Híj triomfeert. Wíj hui-
len! (…) Ja, werkelijk, het 
Tweede Vaticaans Concilie is 
de bekrachtiging van het li-
berale katholicisme. En wan-
neer men zich herinnert dat 
paus Pius IX, vijfenzeven-
tig jaar eerder, tegen degenen 
die hem in Rome bezochten, 
zei en herhaalde: “Pas op! Er 
zijn geen erger vijanden van 
de Kerk dan de liberale katho-
lieken!”, kan men dus de cata-
strofe schatten die zulke libe-

rale pausen en een dergelijk concilie 
voor de Kerk en voor de heerschappij 
van Onze Heer Jezus Christus beteke-
nen!

1 Mijn hartelijke dank aan LD voor 
het lenen van de documenten over de 
kwestie.
2 Theologie van de Kerk.
3 Encycliek Summi Pontifi catus van 20 
oktober 1939.
4 Toespraak tot de Italiaanse juristen, 
1953.
5 Geciteerd door Arnaud DE LASSUS, 
Connaissance élémentaire de libéralis-
me catholique, AFS 2002, p, 9, die zelf 
Robert  HAVARD DE LA MONTAGNE 
citeert, Histoire de la Démocratie chré-
tienne, ch. II, Naissance du Catholicisme 
libéral, p. 25.
6 Arnaud DE LASSUS, ibid, p. 14 en 
29-33.
7 Mgr. Lefebvre, Ze hebben Hem ont-
troond, 4de deel: een revolutie in tiara 
en kap, Vaticanum II, triomf van het 
zogenaamde katholieke liberalisme.
8 Maandblad Jezus, nov. 1984, p.72.

“Vrijheid van denken, die, 
uitgaande van onze 

vrijmetselaarsloges, zich 
prachtig heeft verheven 

boven de dom van de Sint 
Pieter.”

In het editorial van het laatste Informatieblad had in plaats van : 
“de vrouw bekleed met de maan”, Maria, beeld van de Kerk, 

natuurlijk moeten staan: 
“de vrouw bekleed met de zon”, Maria, beeld van de Kerk.

Onze excuses voor de vergissing.
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De fasen van het priesterschap

ROEPING

De bezweerder (exorcist): 
De wijding tot exorcist is de tweede lagere wijding; het geeft de macht de dui-

vels te verjagen. Deze macht is heel reëel, maar wordt gewoonlijk slechts gebruik 
voor bepaalde zegeningen (zoals het wijwater) en bij het doopsel. Alleen een 
priester die uitdrukkelijk toestemming van zijn bisschop heeft gekregen kan het 
plechtige exorcisme over een bezetene uitoefenen. Tijdens de wijding tot exorcist 
raakt de seminarist het rituaal aan, dat de bisschop hem voorhoudt.

De kruinschering: 
De Kerk adopteert de seminarist 

officieel als haar eigen kind. De ce-
remonie heeft zijn oorsprong in de 
oude Romeinse ceremonie van de adoptie van kinderen. In de vorm van een 
kruis worden haren afgeknipt, aan de voorkant, de achterkant, de linkerkant en 
de rechterkant van het hoofd.

De deurwachter (ostiarius): 
De wijding tot ostiarius is de eer-

ste van de vier lagere wijdingen; het 
geeft de opdracht, het huis van God 

en alles wat zich erin bevindt, te bewaken. De seminarist raakt de sleutels van de 
sacristie en van de kerk aan, luidt de klok, en opent de deur van de kerk in een 
symbolische uitoefening van zijn nieuwe ambt.

Het aannemen van de toog: 
Een jongeman besluit, na gebed, overdenking en raadgeving, zich van de din-

gen van de wereld af te wenden. Hij trekt een zwarte toog aan, symbool van de 
dood voor de wereld.

De lezer (lector): 
Het lectoraat is de derde lagere 

wijding; hij wordt onmiddellijk na de 
eerste wijding ontvangen. Geknield 
aan de voeten van de bisschop plaatst 
de wijdeling zijn rechterhand op het 
lectionarium, waarbij zijn duim de 
snee (van het boek) raakt. De lezer 
heeft het privilege de lessen van het 
Oude Testament te zingen.

De acoliet: 
De acolietwijding is de vierde en 

laatste lagere wijding. De kandidaat 
ontvangt van de bisschop een kandelaar waarvan de kaars niet is aangestoken. 
Daarna laat de bisschop hem een leeg kannetje aanraken. Vanwege het feit dat 
acolieten zeldzaam worden, zijn in onze dagen mannelijke personen gemachtigd 
aan het altaar te dienen.

De lagere wijdingen
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Het subdiaconaat is de eerste van 
de hogere wijdingen. Het is een be-
slissende stap in het leven van de 
geestelijke die voortaan de verplich-
ting draagt om onherroepelijk de vol-
maakte kuisheid in acht te nemen en 
het goddelijk officie te bidden. 

Het diaconaat is de tweede ho-
gere wijding. De nieuw gewijde kan 
nu het evangelie zingen, preken, de 
priester assisteren tijdens de plechti-
ge Mis, het sacrament van het doop-
sel toedienen, de communie uitreiken 
en zelfs de begrafenisplechtigheid uit-
voeren (behalve de Mis). De wijding 
wordt verleend door de oplegging van 
de handen gevolgd door de woorden: 
“Stort uw Geest over hen uit, vragen 

Het subdiaconaat

De subdiaken zingt het epistel, 
reikt de diaken de kelk en de pateen 
aan tijdens de plechtige Mis, laat de 
druppel water vallen in de kelk, en 
purificeert het altaarlinnen. 

Tijdens de ceremonie werpt de 
kandidaat zich languit op de grond 
tijdens het zingen van de litanie van 
alle heiligen, doet daarna een stap 
naar voren om zijn onherroepelijk 
binnengaan in de heilige militie te to-
nen. 

Juist gewijd, raakt hij de kelk en de 
pateen aan, en een stel kannetjes met 
daarin de wijn en het water. Vervol-
gens wordt hij bekleed met de teke-

nen van zijn ambt: de amict (die het 
zinnebeeld is van de gematigdheid in 
het spreken), de manipel (die het zin-
nebeeld is van de goede werken), de 
tuniek (die het zinnebeeld is van de 
vreugde); daarna raakt hij het epistel-
boek aan, dat door de bisschop wordt 
aangereikt.

Het diaconaat

wij, Heer; opdat Hij hen sterkt door 
de zeven gaven van de genade voor 
de trouwe vervulling van hun dienst”. 
De nieuwe diaken wordt dan bekleed 
met de tekenen van zijn ambt: de sto-
la (die het zinnebeeld is van het zoete 
juk van de wet van God) en de dal-
matiek (die het zinnebeeld is van de 
vreugde en de gerechtigheid); daarna 
raakt hij het evangelieboek aan, dat 
door de bisschop wordt aangereikt.

Het priesterschap

Het priesterschap is de derde ho-
gere wijding. Het is de grootste die 
kan worden verleend aan een man in 
staat van genade. Dit sacrament geeft 
een onuitwisbaar merkteken en maakt 
van de priester een andere Christus, 
die macht heeft over het fysieke li-
chaam van Christus (macht om de 
heilige gedaanten te consacreren) en 
over het mystieke lichaam (macht om 
de genade te schenken aan de gelo-
vigen door de sacramenten en sacra-
mentaliën).

De eigenlijke wijding heeft plaats 
tussen het epistel en het Alleluja. De 
stof van het sacrament is de oplegging 
van de handen door de bisschop; de 

vorm is de volgende woorden van de 
wijdingsprefatie: “Almachtige Vader, 
wij smeken U, geef aan uw dienaars 
hier aanwezig de waardigheid van het 
priesterschap; hernieuw in hun har-
ten de geest van heiligheid, opdat zij 
dit ambt van de tweede waardigheid 
bezitten, dat zij van U ontvangen heb-

ben, o God, en dat het voorbeeld van 
hun leven de hervorming van de ze-
den meebrengt”. Alle andere riten 
van de wijdingsplechtigheid (de zal-
ving van de handen, enz…) formule-
ren uitdrukkelijk de betekenis van de 
priesterlijke machten.

De bekleding met de   
          priestergewaden: 

“Ontvang het juk van de Heer; 
want zijn juk is zoet en zijn last is 
licht”. 

“Ontvang het priesterlijk gewaad, 
symbool van de liefde; want God is 
bij machte om in u de liefde en haar 
volmaakte werk te doen toenemen”.
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De concelebratie
De allereerste mis 

van een nieuwe pries-
ter is die welke hij 
concelebreert met de 
bisschop. Hij zegt 
de gebeden tegelijk 
met de celebrant, ter-
wijl een assisterende 
priester aan zijn zij-
de zit.

Het uitvouwen van 
  het kazuifel
Na de abluties vouwt de bisschop 

het kazuifel uit, om de macht tot het 
vergeven van de zonden te tonen: 
“Ontvang de Heilige Geest: wier zon-
den gij zult vergeven, hun zijn zij ver-
geven, en wier zonden gij zult hou-
den, hun zijn zij gehouden”.

De belofte van 
  gehoorzaamheid
“Belooft u aan uw bisschop eer-

bied en gehoorzaamheid? 
– Promitto! (Dat beloof ik!)”.

De vredeskus
“Pax tecum!”

Het slot
De ceremonie besluit met een 

laatste vermaning, een speciale ze-
gen en natuurlijk een plechtig 

“Te Deum laudamus!”

De zalving van de handen
“Verwaardig U, Heer, deze handen 

te wijden en te heiligen, door deze 
zalving en door onze zegen (…) op-
dat al wat zij zullen zegenen gezegend 
wordt, en dat al wat zij wijden gewijd 
en geheiligd wordt in de Naam van 
Onze Heer Jezus Christus”.

Het toereiken van de instru-
menten (kelk gevuld met wijn en pateen 
met niet geconsacreerde hostie): 

“Ontvang de macht aan God het 
offer op te dragen en de mis te cele-
breren, zowel voor de levenden als 
voor de doden in de Naam van de 
Heer”.

De handoplegging
Na het wijdingsgebed legt de bis-

schop zijn handen op het hoofd van 
de wijdeling.

IB243.indd   22 10-6-2009   11:08:15



Informatieblad   Nr. 243  juli - augustus  2009   23

HOMILIE

Preek van de H. Pastoor van 

Ars over het Laatste Oordeel

(uittreksels)

“De Heer zal hulp brengen aan de 
zieke op zijn bed van smart; U hebt, o 
God, hem opgericht in zijn zwakheid” 
(Ps. 40, 4).

Het sacrament van het Laatste Olie-
sel bestaat uit zalvingen die de pries-
ter uitvoert op de zieke met de heili-
ge olie, gewijd door de bisschop, en 
de gebeden die ermee gepaard gaan. 
Als u niet weet waarom men aan dit 
sacrament de naam van Laatste Olie-
sel geeft, ziehier de uitleg. Het is om-
dat deze zalvingen de laatste zijn, die 
men op een christen doet. De eer-
ste worden gedaan als wij het Doop-
sel ontvangen; de tweede, wanneer de 
bisschop ons het Vormsel geeft, en de 
laatste als we ziek zijn.

Het is de eigenschap van de olie, 
de kwetsuren te genezen, de wonden 
te verzachten, de ledematen te verster-
ken; bovendien is de olijfolie nog het 
symbool van de vrede. Dat zijn juist 
de effecten die het sacrament van het 
Laatste Oliesel voortbrengt in degene 
die het in goede gesteldheid ontvangt, 
nadat hij zich goed heeft voorbereid 
door de Biecht.

Het is waar dat door het sacrament 
van de Biecht al onze zonden al verge-
ven worden; maar het sacrament van 
het Laatste Oliesel voltooit het door 
ons te zuiveren van alle dagelijkse 
zonden die wij gedaan kunnen heb-
ben sinds die tijd. Helaas! Aan hoe-
veel fouten kunnen die arme zieken 
zich schuldig maken! Nu eens mop-
peren zij in hun lijden, dan weer on-
derwerpen zij zich niet goed aan de 
wil van God; een andere keer houden 
zij zich teveel bezig met tijdelijke za-

ken; een ander ogenblik zullen zij een 
slecht humeur tonen tegen degenen 
die hen verzorgen. Dat zijn de fouten 
die een zieke gewoonlijk begaat. Zij 
zijn licht, dat is waar, maar zij laten 
niet na hem voor heel wat jaren in het 
vagevuur te brengen. Daarom noe-
men de H. Vaders dit sacrament “de 
vervolmaking van het sacrament van 
de biecht.” U ziet dat het ons een heel 
kostbare genade bezorgt door ons het 
geluk te geven, dadelijk na onze dood 
God te gaan zien. Bovendien sterkt 
het ons tegen de bekoringen van de 
duivel, die op dit ogenblik sterker en 
veelvuldiger zijn.

Een gesteldheid die de zieke moet 
hebben is, zich geheel te onderwer-
pen aan de wil van God, en zich geen 
zorgen te maken over zijn genezing; 
hij moet weten, dat als de gezondheid 
nodig is voor het heil van zijn ziel, 
God hem zal genezen. Het is waar dat 
het niet verboden is zijn toevlucht te 
nemen tot de arts, en ook niet tot de 
geneesmiddelen, omdat God de ge-
neeskunst heeft ingesteld en de kennis 
van de geneesmiddelen heeft gegeven. 
We zien dat Jezus Christus zelf enige 
troost heeft gezocht in zijn smarten, 
maar naar zijn voorbeeld zeggen wij 
tegen God: “Mijn God, moge altijd 
uw wil geschieden, en niet mijn wil”.

Als u mij vraagt in welke tijd men 
zijn toevlucht moet nemen tot dit sa-
crament, dan zal ik u zeggen dat het 
is wanneer wij een ziekte hebben, die 
ons naar het graf lijkt te willen voe-
ren. U weet dat dit sacrament slechts 
eenmaal in dezelfde ziekte ontvan-
gen kan worden; maar, telkens als wij 
weer gezond worden en opnieuw ziek 

worden, kunnen wij het opnieuw ont-
vangen.

Wij zijn schuldig indien wij, als 
wij in de nabijheid van zieken zijn, 
voor hen hun toestand verbergen, als 
wij degenen, die de priester willen la-
ten komen, afhouden, of indien wij 
ze niet hebben geroepen wanneer de 
zieken om hen vroegen. De heiligen 
beschouwden het als een zware zon-
de, een persoon te laten sterven zon-
der sacramenten. Er zijn mensen, die 
bang zijn om de zieken af te schrik-
ken, en die hun niet durven spreken 
over het ontvangen van de sacramen-
ten; wat een wrede vriendschap!... Er 
wordt in de geschiedenis vermeld dat 
toen een arme vader op het punt van 
sterven was, niemand hem sprak over 
biechten; een meisje dat van de cate-
chismusles kwam zei hem: “Vader, de 
dokter zegt dat u gaat sterven; mijn 
moeder huilt in haar kamer, niemand 
spreekt u over biechten; meneer pas-
toor heeft ons gezegd dat het een zwa-
re zonde was, iemand zonder sacra-
menten te laten sterven, wilt u dat ik 
hem laat komen?” – “Ach! Mijn kind, 
zei de vader, ga hem snel halen, ik 
dacht er niet aan; ik heb zoveel pijn!” 
De priester kwam en de zieke biecht-
te in heel goede gesteldheid. Voor hij 
stierf, liet hij zijn dochter bij zijn bed 
komen en zei haar: “Ach, mijn kind, 
wat ben ik je dankbaar! Zonder jou 
was ik verdoemd; ik dacht er niet aan 
te biechten.” Helaas! Heel wat zieken 
sterven zonder sacramenten en wor-
den verdoemd door de fout van hen 
die ze omgeven, en die niet de naas-
tenliefde hebben, ze te doen biech-
ten!
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De H. Pastoor van Ars
(1786 - 1859)
8 augustus

HEILIGENLEVEN De H. Pastoor van Ars

Kort na de Revolutie en de keizer-
lijke heerschappij van Napoleon is 
Frankrijk geestelijk futloos. Een groot 
aantal mensen is vermoord onder de 
Terreur. Het is de tijd van het marte-
laarschap van de karmelietessen van 
Parijs (enkele honderden zijn er ver-
moord); van deportaties naar Guya-
na, van het sluiten van de religieuze 
onderwijsinstellingen en van de semi-
naries.

Dat is het klimaat waarin Jean-
Marie Vianney geboren wordt en op-
groeit. Als vierde van zes kinderen, 
is het een jongen met een sterke wil. 
Hij speelt graag, maar als hij besluit 
om zich terug te trekken om te bid-
den, kan niemand zijn beslissing ver-
anderen.

Soms is hij er driftig over. Toch 
overheerst, op vierjarige leeftijd al, 
de beweging van het hart: tijdens een 
heftig dispuut om de rozenkrans te-
rug te krijgen, die zijn zusje van hem 
had afgenomen, komt zijn moeder 
tussenbeide: “Geef hem aan Margriet 
om Jezus plezier te doen”… hij geeft 
hem spontaan.

Als slachtoffer van de sluiting van 
de kloosterschool van Dardilly gaat 
Jean-Marie laat aan zijn schooljaren 
beginnen en heel zijn intellectuele le-
ven zal erdoor gekenmerkt worden. 
Hij zal pas leren lezen als hij negen 
jaar is, pas toegang hebben tot de 
voorbereiding op de eerste H. Com-
munie al hij dertien jaar is, en door 
de samenloop van de omstandighe-
den op de leeftijd van de late roepin-
gen voor het priesterschap gevormd 
worden.

Na heel wat moeilijkheden wordt 
hij op 13 augustus 1815, op de leef-
tijd van 29 jaar, eindelijk priester ge-
wijd. Wat zijn vreugde van het ogen-
blik heeft kunnen zijn, is onzegbaar, 

maar de woorden die hij enige tijd na-
dien schrijft, laten het raden: “Wat is 
de priester iets groots! De priester zal 
alleen goed begrepen worden in de 
hemel. Als men hem op aarde zou be-
grijpen, dan zou men sterven, niet van 
vrees maar van liefde!”

Op 9 februari 1818, na enige tijd 
kapelaan te zijn geweest in Ecully, 
komt hij aan in Ars, een heel klein 
dorpje van de Dombes, waar hij als 
pastoor benoemd is. Hij zal er 41 jaar 
blijven, tot aan zijn dood. De jonge 
priester gaat bij de families op bezoek 
om zijn nieuwe kudde te leren ken-
nen. Het contact is goed want een pas-
toor “van het ascetische soort” en die 
men tegenkomt terwijl hij zijn rozen-
hoedje bidt, dat wekt vertrouwen… 
Maar, iedereen heeft zijn bezigheden 
en de kerk blijft wanhopig leeg, zelfs 
op zondag. Op die dag werkt men zo-
als in de week, ofwel men gaat naar 
zich vermaken.

In enkele maanden zal zijn kerk 
de meest verfijnd onderhouden kerk 
van de streek worden: de weinige in-
komsten die hij heeft, besteed hij om 
de rijkste cibories, het mooiste altaar-
kruis, de eerbiedigste en best versier-
de priestergewaden te kopen. Als de 
parochianen langzamerhand vaker in 
zijn kerk terugkomen, dan is dat on-
getwijfeld daarom. Wat Ars bekeert, 
is de fijngevoeligheid, de enorme lief-
devolle eerbied van deze priester die, 
vanuit een armoede die wij kunnen 
veronderstellen, God op zijn plaats 
van “eerst gediende” heeft teruggezet.

Zowel in zijn biechthoren als in 
zijn preken komt de hel vaak terug, 
maar noch zijn parochianen, noch de 
weldra honderden en duizenden pel-
grims vergissen zich: zijn eis wekt op, 
zij bekeert onmiddellijk talloze zuive-
re harten die gekomen zijn om hem 
te zien. De pastoor van Ars zal zich 

weldra niet meer dan twee of drie uur 
slaap per nacht veroorloven en zal de 
biecht horen van de biechtelingen, 
die tot uit het buitenland gekomen 
zijn, zelfs vanaf vóór het opgaan van 
de zon. Hij onderbreekt dat alleen 
voor de H. Mis en voor het brevierge-
bed en gaat daarna verder tot een ver-
gevorderd uur ’s avonds.

Op 4 augustus 1859 sterf Jean-
Marie Vianney uitgeput, op de leeftijd 
van 73 jaar. Alle biografen zijn het er-
over eens, dat zijn karakter van aanleg 
“bruusk en driftig” is en dat zijn voor-
naamste kwaliteit niet het geduld is. 
Toch erkennen de getuigen eenstem-
mig ook, dat hij, ondanks het aantal 
uren dat hij in de biechtstoel door-
bracht, en de voortdurende druk van 
de menigte om hem heen, die hem 
soms verstikte, “altijd een engel van 
liefde en zachtheid leek”.

In deze wereld van de 19de eeuw, 
waarin het goed staat als men zich 
weinig bekommert om de godsdienst, 
heeft de pastoor van Ars zijn parochie 
bekeerd, aan het priesterambt heel 
zijn betekenis teruggegeven, door de 
grenzen en de leeftijden heen genera-
ties bekeerd, die vandaag nog op be-
devaart zijn bemiddeling komen vra-
gen.

Daarom heeft Satan hem op een 
dag toegeschreeuwd: “Als er drie zoals 
jij op de aarde zouden zijn, zou mijn 
rijk omvergeworpen worden”. Juist 
daarom zal de H. Jean-Marie Vianney 
binnenkort tot heilige patroon van 
alle priesters van de wereld benoemd 
worden. Mijn God, geef ons veel hei-
lige priesters!…
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KRONIEK VAN HET DISTRICT

Kroniek van het district
april - mei 2009

Paasvakantie
Na de mooie plechtigheden van 

de Goede Week nemen de priesters 
van Brussel om de beurt enkele dagen 
vrij, terwijl de zusters op retraite gaan 
in het moederhuis.

Zaterdag 25 april
Bijeenkomst van de Derde Orde, 

in Gerwen.

Zondag 26 april
Zondag van de Goede Herder, van-

ouds gewijd aan de roepingen. Het 
seminarie van Zaitzkofen vereert ons 
met haar tegenwoordigheid: plechtige 
Mis in Brussel (met collecte ten bate 
van het seminarie), bezoek aan Brus-
sel en Gent en heel gastvrije ontvangst 
in Antwerpen.

Het Jong Katholiek Initiatief 
(J.K.I.) volgt in Amsterdam de voet-
sporen van de Nederlandse Jezuïeten-
generaal Pater Jan Philip Roothaan. 

In de kerk Sint Franciscus Xave-
rius, oftewel de Krijtberg, vinden de 
jongeren de relikwieschrijn die zijn 
hart bewaart. 

Maar ook Onze Lieve Heer op Zol-
der, een voormalige schuilkerk, trok 
hun aandacht.

Maandag 27 april
Aankomst van broeder René Ma-

ria, die ons een handje gaat toesteken 
in de sacristie van de St. Jozefkerk (en 
ook in de priorij) tijdens het herstel 
van de heer De Pauw, de koster.

Maandag 4 mei
Aankomst van zuster Marie Therè-

se, die het laatste trimester in de 
school van de priorij van Brussel zal 
doorbrengen, om zich te oefenen in 
het lesgeven.

Woensdag 6 mei
In de karmel wordt het zilveren 

feest gevierd van zuster Marie-Michel. 
Pater Marie-Dominique o.p. draagt 
de Mis op. In de namiddag volgt in de 
spreekkamer een uitvoering van liede-
ren die door de zus van de jubilaresse 
zijn gecomponeerd en door haar op 
de gitaar worden begeleid.

Zaterdag 9 mei
In de jaarlijkse voetbalwedstrijd 

tussen Nederland en België in Gerwen 
moet het organiserende land weer 
eens een nederlaag incasseren (4-7). 
De nederlaag is niet te wijten aan de 
scheidsrechter, die deze keer uit een 
neutraal land werd aangetrokken. 

Vrijdag 15 mei
Pater Robert Brucciani, Engelse 

priester die in India werkt, profiteert 
van een korte vakantie om zijn zus te 
bezoeken in de karmel van Quiévrain 
en ook Brussel aan te doen. In de 
Priesterbroederschap is de wereld een 
dorpje…

Zaterdag 16 mei
Recollectie van de leden van de 

Derde Orde van de H. Franciscus, ge-
houden door pater François-Marie 
van Morgon.
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Pater Wailliez gaat naar het be-
nedictijnenklooster van Monschau 
(dicht bij de Belgische grens, in Duits-
land) om de inzegening van de kapel 
en de eerste H. Mis van pater Aselme 
bij te wonen. 

Op de terugreis naar hun klooster 
in Auvergne, gaan de monniken langs 
bij de karmel van Quiévrain, waar de 
nieuwe priester eveneens de Mis op-
draagt.

Zondag 17 mei
Kermis bij de St. Jozefkerk. Het ge-

loof van de deelnemers is zwaar op de 
proef gesteld, maar het heeft niet ge-
regend! Als men weet dat de tombola 
vorig jaar minder dan € 500,- had op-
gebracht (na aftrek van de loten), was 
die van dit jaar een succes: € 2500,- 
ten bate van de school! Hartelijk dank 
aan iedereen!

Woensdag 20 mei
Tamelijk kwaadaardige uitzending 

van de RTBF (de Franstalige Belgische 
televisie) tegen de paus en indirect te-
gen de Priesterbroederschap St. Pius 
X. 

Onze deelname (interview met 
pater Wailliez en beelden van de Mis 
in de St. Jozefkerk) biedt de gelegen-
heid de zendtijd te besteden aan de 
Traditie en aan de authentieke leer 
van de Kerk.

Woensdag 20 tot 
  zaterdag 24 mei
Pater Wailliez is afwezig om in 

Normandië een retraite te preken 
voor de plechtige communie.

Donderdag 21 mei
In Den Haag wordt de feestvreug-

de van Hemelvaartsdag verhoogd 
door een Eerste H. Communie.

Zondag 25 mei
Eerste communies en plechtige 

communies, zowel in Brussel als in 
Namen. De televisie is aanwezig in 
onze kapel in Wallonië en zal ons de 
hele middag volgen bij enkele gelovi-
gen. 

In Quiévrain hernieuwen de rec-
tor, de zusters en de gelovigen de toe-
wijding van de kapel van Quiévrain, 

gedaan op 25 mei 2003 aan het On-
bevlekt Hart van Maria .

Woensdag 27 mei
Uitstap van het district naar Bok-

rijk. De acht medebroeders en de 
broeder uit Antwerpen zijn blij elkaar 
weer te ontmoeten in de verbazing-
wekkende charme van dit Limburgse 
park. 

“Wat is het voor broeders goed en 
aangenaam samen te zijn” (Ps. 132).

De priesters van het district op de molen in Bokrijk

België en Nederland in de bedevaart van Chartres naar Parijs

Zaterdag 30 mei tot 
  maandag 1 juni
Bedevaart van Chartres, waaraan 

ongeveer 150 gelovigen van het dis-
trict deelnemen. Aangezien het plein 
van Montmartre ons dit jaar onrecht-
vaardig geweigerd is, had de aan-
komst plaats bij de Invalides, “niet 
bij het Heilig Hart (van Montmartre), 
maar in het Heilig Hart, dat altijd 
klaar staat om hen die lijden te troos-
ten”, volgens de woorden van de pre-
dikant.
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Priesterjaar
“Trouw van Christus, trouw van de 

priester”  is het thema van het pries-
terjaar, aangekondigd door de paus, 
die het op 19 juni zal openen met de 
vespers in de Vaticaanse basiliek, waar 
de relieken van de Pastoor van Ars, 
meegebracht door mgr. Guy Bagnard, 
bisschop van Ars en Belley, vertoond 
zullen worden.

Het zal op 19 juni 2010 beëindigd 
worden met een wereldwijde ont-
moeting van priesters, op het St. Pie-
tersplein.

In de loop van dit jaar zal Bene-
dictus XVI de H. Jean-Marie Vianney 
tot patroon van alle priesters uitroe-
pen (hij is sinds 1923 al patroon van 
de pastoors).

De leden van het Legioen
  van Christus in beroering
Bij de canonieke visitatie van de 

leden van het Legioen van Christus, 
die kardinaal Staatssecretaris Bertone 
in maart jl. heeft aangekondigd, doet 
zich de vraag voor wat er van deze re-
ligieuze sociëteit gaat worden. Het 
openbaar worden van het schande-
lijk gedrag (pedofilie en fysiek vader-
schap) van de stichter, pater Marcial 
Maciel Degollado, heeft de congre-
gatie, die hij in 1941 in Mexico heeft 
gesticht, maar die pas met pauselijk 
recht is erkend in 1965, met schande 

overladen. Er zijn mensen, Benedic-
tus XVI op de eerste plaats, die zou-
den willen dat men redt wat eventueel 
gered kan worden na een diepgaand 
“accountantsonderzoek” van de wei-
nig smakelijke financiële en morele 
zaken waarin pater Maciel, zijn mede-
plichtigen binnen het Legioen en zijn 
“beschermers” van buitenaf – tot in 
de Curie toe, verwikkeld zijn geweest. 
En dan zijn er anderen, die een “con-
servatieve” congregatie, die meer dan 
800 priesters sterk is, driemaal zoveel 
seminaristen, bijna 70.000 leken bij-
eenbrengt in haar geassocieerde tak, 
Regnum Christi, en die 340.000 vrij-
willigers omvat, die werkzaam zijn 
in programma’s van maatschappelijk 
en gezinswerk en van evangelisatie in 
een dertigtal landen, voor altijd zou-
den willen laten verdwijnen. Een zaak 
om te volgen.

In 2010 zal een kwart van de 
Franse seminaristen 

de traditionele Mis lezen
De site “Paix liturgique” geeft inte-

ressante statistieken: aan het eind van 
het Concilie, in 1966-1967 waren er 
4.536 Franse seminaristen. Vandaag, 
in 2008-2009, zijn het er ongeveer 
740, een terugval van meer dan 80%.

In dezelfde tijd is er een andere 
categorie seminaristen geboren (die 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X), bestemd om de traditionele Mis 
op te dragen. Daarna, in de tijd van 
het motu proprio van 1988, werden 
er officiële tridentijnse seminaries op-
gericht. Het motu propro van 2007 
bracht, al voor het verschijnen ervan, 
een nieuw effect van groei teweeg bij 
het geheel van seminaries in de tri-
dentijnse ritus (160 in 2007-2008; 
ongeveer hetzelfde aantal in 2008-
2009), en bij het diocesane seminarie 
van Toulon dat seminaristen ontvangt 

voor de traditionele Mis, profiterend 
van deze beweging. Ondertussen zijn 
de andere seminaries gedaald tot het 
laagste niveau dat ooit bereikt is (Pa-
rijs: 63 in 2007-2008; Lyon: 19; Tou-
louse: 9; Agen, Pamiers, Belfort, enz. 
: 0).

In 2008-2009 waren er, op enke-
le stuks na, 740 diocesane semina-
risten in Frankrijk voor de moderne 
Mis en 160 voor de traditionele Mis 
(waarvan ongeveer 40 van de Pries-
terbroederschap St. Pius X). Eén op 
de vier Franse seminaristen gevormd 
voor de traditionele Mis… terwijl het 
aantal plaatsen waar de traditione-
le Mis wordt opgedragen op zichzelf 
geen 1% van de parochies uitmaakt… 
Deze al veelzeggende verhouding van 
één op vier heeft haar toppunt dus 
niet bereikt en blijft in volle groei. Ge-
geven het feit dat de overgrote meer-
derheid van de jongeren deze litur-
gische vorm niet kende, omdat zij er 
geen toegang toe hebben in hun paro-
chie, blijft de vergelijking relatief. Hoe 
meer de traditionele Mis opgedragen 
zal worden, des te meer zullen de jon-
geren haar kennen en bijgevolg in de 
mogelijkheid zijn om te kiezen. Het 
zal interessant zijn om deze ontwik-
keling de komende jaren te volgen.

Benedictus XVI en 
  het Heilig Land
De reis van de paus naar het Hei-

lig Land was door het Vaticaan voor-
gesteld als een bedevaart. Het was 
vooral een reis met een politieke en 
economische bedoeling. Meer dan de 
“verplichte” gesprekken en gebaren 
zal men het mooie geloofsgetuigenis 
onthouden, uitgesproken door Bene-
dictus XVI op vrijdag 15 mei 2009 in 
de basiliek van het Heilig Kruis, in Je-
ruzalem: “Het evangelie van de H. Jo-
hannes heeft ons een verhaal nagela-
ten, dat het bezoek van Petrus en van Pater Marcial Maciel Degollado
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de welbeminde leerling aan het lege 
graf, op de morgen van Pasen,  op-
roept. Vandaag, op een afstand van 
bijna twintig eeuwen, staat de Opvol-
ger van Petrus, bisschop van Rome, 
voor datzelfde lege graf en overweegt 
het mysterie van de Verrijzenis. Ter-
wijl ik de stappen van de apostel volg, 
wens ik nogmaals nadrukkelijk het 
onwankelbare geloof van de Kerk te 
verklaren aan de mannen en vrouwen 
van onze tijd: Jezus Christus is gekrui-
sigd, gestorven en begraven”, en “op 
de derde dag is Hij verrezen uit de do-
den”. Verheerlijkt aan de rechterhand 
van de Vader, heeft Hij ons zijn Hei-
lige Geest gezonden ter vergeving van 
de zonden. Buiten Hem, die God tot 
Heer en Christus heeft gemaakt, “is 
er geen andere naam onder de hemel 
aan de mensen gegeven, waardoor 
wij gered konden worden” (Hand. 4, 
12).

Tijdens zijn bezoek aan Jordanië 
was de paus met deze verwonderlij-
ke boodschap ontvangen door prins 
Ghazi Ben Mohammed: “Wij ont-
vangen u als paus Benedictus XVI, u 

wiens pontificaat gekenmerkt wordt 
door de morele moed om te hande-
len en te spreken volgens uw geweten, 
onafhankelijk van de gebruiken van 
het ogenblik, u die ook een belangrij-
ke christelijke theoloog bent, schrijver 
van historische encyclieken over de 
mooie hoofddeugden liefde en hoop, 
u die de traditionele Mis in het Latijn 
weer hebt ingevoerd voor hen die het 
wensen”.

Wie is werkelijk katholiek: 
mgr. Zollitsch of de 

Priesterbroederschap St. Pius X?
Op paaszaterdag heeft de voor-

zitter van de Duitse bisschoppen-
conferentie, Robert Zollitsch, in de 
uitzending “Horizonte” (Hessischer 
Rundfunk) het verzoenende karakter 
van het lijden en sterven van Christus 
geloochend. God zou zich door het lij-
den van zijn Zoon zich alleen solidair 
hebben opgesteld met de mensen, 
om hen in lijden en dood bij te staan. 
 
De doorslaggevende passage in het 
interview luidt: 

HR: Dus u zou het nu niet meer zo 
formuleren, dat God quasi zijn eigen 
Zoon geofferd heeft, omdat wij men-
sen zo zondig waren. Zo zou u het 
niet meer formuleren? 

Nee, Hij heeft zijn eigen Zoon in 
solidariteit met ons tot in deze laat-
ste doodsnood laten komen om te to-
nen, zoveel zijn jullie mij waard. Ik ga 
met jullie, Ik ben helemaal bij jullie 
in iedere situatie. 

Daarmee loochent de voorzitter 
van de Duitse bisschoppenconferentie 
en aartsbisschop van Freiburg, Robert 
Zollitsch, een dogma van de Kerk. 

De leer van de Kerk hierover is niet 
mis te verstaan: 

Oorzaak van verdienste echter is 
zijn veelgeliefde Eniggeborene, Onze 
Heer Jezus Christus, die ons, “toen wij 
vijanden waren” [Rom. 5, 10], “door 
de overgrote liefde, die Hij ons toe-
droeg” [Ef. 2, 4], door zijn allerheiligst 
lijden aan het kruishout rechtvaardi-
ging verdiende [Kan. 10] en God de 
Vader voor ons genoegdoening gaf 
(Concilie van Trente, DS 1529). 

De zin: “De leer van de zoendood 
van Christus is geen leer van de evan-
gelies, maar alleen Paulinisch” (DS 
3438), is door Pius X, in het decreet 
“Lamentabili” als modernisme ver-
oordeeld.

Obama ontvangt 
de eerbewijzen van de 

Notre-Dame universiteit
De Notre-Dame universiteit is de 

beroemdste katholieke universiteit 
van de Verenigde Staten. Of tenmin-
ste, zij was het. Op 17 mei jl. heeft pa-
ter John Jenkins, haar voorzitter, niets 
beters kunnen bedenken dan presi-
dent Obama uit te nodigen om er te 
spreken en om een “honoris causa” 
doctoraat te ontvangen. Maar ieder-
een kent de talrijke maatregelen tegen 
het leven, die er al gnomen zijn door 
de baas van het Witte Huis.

Deze uitnodiging heeft een afkeu-
ring teweeggebracht bij de katholie-
ken, van wie er bijna 400.000 een pe-
titie hebben getekend als teken van 
protest.

Mary Ann Glendon, professor in 
de rechtswetenschappen aan de uni-
versiteit van Harvard en voormalig 
ambassadrice van de Verenigde Sta-
ten bij het Vaticaan, die eveneens was 
uitgenodigd om het woord te voeren 
en de Laetare medaille in ontvangst 
te nemen van de genoemde universi-
teit, heeft een open brief geschreven, 
waarin zij zich kant tegen dit schan-
daal en weigert eraan deel te nemen 
door haar aanwezigheid.

Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek 
aan het Heilig Land

Mgr. Robert Zollitsch
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NIEUWS

“Compendium” gepubliceerd van 
het schrijven van de paus. Dit docu-
ment biedt zo een concrete herlezing 
van de brief van de paus, bijvoorbeeld 
het feit onderstrepend dat Benedic-
tus XVI denkt dat er een akkoord ge-
vonden kan worden met de regering 
van de Volksrepubliek van China 
“om bepaalde kwesties met betrek-
king tot de keuze van de kandidaten 
voor het priesterschap op te lossen”. 
Bovendien een duidelijke mededeling 
dat “noodzakelijke en dringende” ge-
baren verwezenlijkt moeten worden 
voor het realiseren van een “geeste-
lijke verzoening” tussen de “officiële” 
en “ondergrondse” gemeenschappen, 
met het oog op een nabije volledig 
structurele eenheid van de katholieke 
Kerk in China.

Maar het nieuws uit China is niet 
goed.

Immers, de nieuwe bisschop van 
Peking, Joseph Li Shan, die kardinaal 
staatssecretaris Tarcisio Bertone had 
begroet als “een heel goede en capa-
bele man”, stelt steeds meer slaafse 
daden tegenover het regiem. Zozeer 
dat veel gelovigen hem voortaan als 
een verrader beschouwen.

“Het tonen van onze liefde voor 
het vaderland en de Kerk”, verklaarde 
de Chinese bisschop op 25 novem-
ber jl., “heeft ernstige inmengingen 
van de kant van de buitenlandse po-
litiek en van de clandestiene Kerk van 
China ondergaan.”  De aanval tegen 
het Vaticaan is hier duidelijk: in het 
gesprek met de communistische par-

Meer dan 70 Amerikaanse bis-
schoppen hebben het initiatief van 
de Notre-Dame universiteit officieel 
afgekeurd, onder wie kardinaal Ge-
orge, voorzitter van de bisschoppen-
conferentie van de Verenigde Staten, 
en de plaatselijke bisschop, mgr. John 
d’Arcy.

Wat betreft David DiFranco, za-
kenman van Michigan en oud “af-
gestudeerde” van de universiteit, als 
goed Amerikaan die weet hoe hij ge-
bruik moet maken van lobbyen: hij 
heeft een site geopend www.Re-
placeJenkins.com, waarop hij alle 
oud-studenten oproept de universi-
teit financieel te boycotten tot de ver-
vanging van haar onwaardige voorzit-
ter. Op 13 mei vermeldde de site dat 
een bedrag van 13,9 miljoen dollars 
aan geplande giften was opgeschort 
als teken van protest. De universiteit 
is helaas niet gezwicht, maar men zal 
niet kunnen zeggen, dat de katholie-
ke Amerikanen onbewogen zijn ge-
bleven.

De katholieken van China
Twee jaar na de publicatie van de 

Brief van Benedictus XVI aan de Chi-
nese katholieken (van 27 mei 2007) 
en bij gelegenheid van de Gebedsdag 
voor de katholieke Kerk in China, op 
24 mei 2009, heeft het Vaticaan een 

tij wordt de Heilige Stoel beschouwd 
als “een buitenlandse staat die zich 
wil mengen in de binnenlandse za-
ken van China, onder het mom van 
godsdienst”.

Dat de bisschop van Peking, ge-
wijd met instemming van de paus (in 
september 2007), is gaan verdedigen 
wat “onverenigbaar” is met de katho-
lieke Kerk, is dus een zware nederlaag 
voor het Vaticaan. In een blog, opge-
steld door enkele gelovigen, wordt 
mgr. Li Shan gekwalificeerd als “tijd-
bom” die de Kerk van Rome zal tref-
fen.

Volgens de informatie, ontvangen 
van “Asua News”, zou mgr. Li Shan 
berouw getoond hebben over zijn  
voorstel en zijn gedrag rechtvaardi-
gen door de druk waaraan hij is on-
derworpen van de kant van de Patri-
ottische Organisatie.

Om de bisschoppen verenigd te 
houden en de invloed van de Patriot-
tische Vereniging af te remmen, heeft 
het Vaticaan op 22 april 2008 een 
brief gestuurd naar alle Chinese bis-
schoppen die in vereniging zijn met 
Rome. De brief, ondertekend door de 
kardinaal staatssecretaris Tarcisio Ber-
tone, heeft maanden nodig gehad om 
in de handen van de ongeveer 90 bis-
schoppen van de officiële en clandes-
tiene Kerken te belanden. Sommige 
hebben hem pas in december 2008 
ontvangen.

Protest tegen de voorzitter van de 
universiteit Notre-Dame n.a.v. 

de komst van Obama
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Hong-Kong, die aan de bisschoppen 
en priesters van de officiële Kerk heeft 
gevraagd moediger te zijn en geen 
compromis met het regiem te aan-
vaarden.

NIEUWS/AANKONDIGINGEN

Aankondigingen
     
 
 BELGIË EN NEDERLAND

zondag t/m donderdag  26 juli t/m 6 aug. E.K.-kamp voor meisjes

zondag t/m donderdag    9 t/m 20 aug. E.K.-kamp voor jongens

zaterdag en zondag   29 en 30 aug. Bwedevaart Gorcum - Brielle

 BELGIË

zondag       5 juli  Eerste H. Mis van pater Louis Bochkoltz
       in Brussel

vrijdag        7 augustus Aanbiddingsdag in de Hemelstraat
      

 NEDERLAND

zaterdag        1 augustus Eerste H. Mis van pater Louis Bochkoltz
       in Gerwen

zondag       2 augustus Eerste H. Mis van pater Louis Bochkoltz
       in Den Haag

Het belang van de brief van kar-
dinaal Bertone komt voort uit het feit 
dat hij voor de eerste keer aan de bis-
schoppen van de officiële en clan-
destiene Kerken vraagt, elkaar te ont-
moeten. Maar hij vermijdt, hun een 
gezamenlijke houding aan te wijzen 
om aan te nemen tegenover de Patri-
ottische Vereniging. 

De voorgaande brief van de paus 
verklaart, dat de Patriottische Vereni-
ging in strijd is met de katholieke leer, 
maar vraagt niet aan de officiële bis-
schoppen, eruit te stappen.

Volgens sommige clandestiene 
bisschoppen zou een krachtiger hou-
ding van de Heilige Stoel doeltreffen-
der zijn.

In deze dubbelzinnige en verwar-
de situatie heeft zich een duidelijke 
en heldere stem laten horen: die van 
kardinaal Joseph Zen Zekiun, van 

In een artikel, verschenen in het 
nummer van 4 januari 2009 van het 
weekblad van het bisdom Gong Jiao-
bao kritiseert de kardinaal bepaal-
de interpretaties van de brief van de 
paus, met name die van missionaris 
Jérôme Heyndrickx, voor wie de tijd 
van de clandestiene Kerk ten einde is 
en al haar bisschoppen zich bij de of-
ficiële Kerk zouden moeten aanslui-
ten. In werkelijkheid, verklaart de pre-
laat van Hong Kong, “bewondert de 
paus hun onverzwakte trouw en moe-
digt hij hen aan te volharden”, zoals 
een toespraak van Benedictus XVI bij 
het Angelus van het feest van de H. 
Stefanus in 2006 bewijst. 

De kardinaal moedigt ook de Chi-
nese bisschoppen en priesters aan, de 
deugden van de H. Stefanus, eerste 
christelijke martelaar, na te volgen en 
zich niet meer te onderwerpen aan de 
bevelen van de Staat, die indruisen te-
gen het geloof.

Kardinaal Joseph Zen Zekiun
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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 
schoolvacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag: 10.15 uur H. Mis. 
Door de week: 8.00 uur H. Mis.

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

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

Slypskapelle
Kerk van St. Theresia
8890 Slypskapelle
Twee zondagen p. m. : 17.00 u. H. Mis

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            

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

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en medi-

tatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 
 Margaretha-Maria Alacoque     

 

€   4,75

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

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

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

Voor België:
E.H. Prior
Hemelstraat 23
2018  Antwerpwen
KBC 406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

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

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

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

Nederland
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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,-

EDITORIAL
“Het heil van de ondergeschik-
ten hangt af van de deugd en de 
rechtschapenheid van hen die be-
sturen”. (Concilie van Trente)

MGR. LEFEBVRE
“Ik heb een nieuwe wind voelen 
waaien in de Kerk”.
Preek in Ecône op 3 oktober 1987

VORMING
Het inzicht in levensgevaar, deel 3.
Marcel de Corte, Belgisch fi losoof

VATICANUM II
Over het Missaal van 1962.
Abbé Franck Quoëx

SPIRITUALITEIT
Brieven XIV en XV uit de 
“Screwtape Letters”.
C.S. Lewis

GESCHIEDENIS
Geschiedenis van het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel

LITURGIE
De koninklijke offerliturgie van de 
Apocalyps

LEER VAN DE KERK
De Kerk en de Staat (vervolg en slot)

Abbé Benoît Wailliez

Nadat we hiervoor over de verhoudingen 

tussen de Kerk en de katholieke Staten 

hebben gesproken, gaan we nu de katholie-

ke leer zien over de verhoudingen tussen de 

Kerk en de niet-katholieke Staten.

ROEPING
De fasen van het priesterschap

HOMILIE
Preek van de H. Pastoor van Ars 
over het Laatste Oordeel

HEILIGENLEVEN
De H. Pastoor van Ars

KRONIEK VAN HET DISTRICT
April - mei 2009

NIEUWS UIT KERK EN WERELD 

AANKONDIGINGEN
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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

ISSN: 0924-6762

IB243.indd   32 10-6-2009   11:08:18


