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EDITORIAL

“Het 
“schandaal 

van Assisië”
 is dus een 

zonde tegen 
het geloof in 

Jezus Christus 
en in zijn 

enige Kerk.”

Het woord “Verrijzenis” komt van het Latijn, van resurgere (weer tevoorschijn 
komen, herrijzen). Het revolutionaire Italië heeft in de 19de eeuw, zijn risorgimen-
to gekend: een beweging van bezieling, van nationale opstand om het schierei-
land tot één geheel te maken. Dat zijn woorden van dezelfde familie. Als Onze 
Heer de dochter van Jaïrus opwekt, zegt Hij tegen haar: “Sta op!”. Dat houdt een 
ontwaken, een wakker schrikken, een herleving in.

Men ziet het in het geval van Lazarus. Hij was dood en rook al. Onze Heer 
wekt hem op en ziedaar “hij die dood was” vol energie, bezig zijn terugkeer in 
het leven te vieren en te prijzen!

Onze Heer is ter dood gebracht. Zijn vijanden wachten geduldig op zijn laat-
ste ademhaling. Men weet nooit… Zij nemen de voorzorg zijn graf te bewaken. 
Dat is Hem de eeuwige dood toewensen en verzekeren. En toch, sicut dixit, komt 
Hij weer tot leven op paasmorgen, Hij “de Verrijzenis en het Leven” en “de schep-
per van het Leven”.

Pater Emmanuel, en in navolging van hem Mgr. Lefebvre, hebben niet geaar-
zeld het Lijden van de Kerk te beschouwen. De Kerk heeft deel aan de godheid en 
de mensheid van haar Stichter. Hij is dood en Hij is verrezen. Dood in zijn mens-
heid, hoewel zeker eeuwig levend als God. Maar juist zijn Verrijzenis heeft zijn 
godheid en zijn absolute macht slechts meer aangetoond. Hij verschijnt vol van 
kracht en van licht uit het graf.

En de Kerk? Zeker, “de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Zij 
overweldigden Christus ook niet, zelfs op Goede Vrijdag, maar dat bleek pas dui-
delijk na drie dagen van diepe droefheid.

In deze paastijd is het voor ons, die het Lijden van de Kerk beleven, te den-
ken aan Zijn luisterrijke Verrijzenis. Op een dag zal zij herrijzen uit haar as, zij zal 
verschijnen, zij zal weer opstaan, zij zal overwinnend en vol van een nieuw leven 
zijn, zij zal al haar vijanden versteld doen staan.

Onze Heer heeft het gezegd: “Ik heb de wereld overwonnen”. Eeuwig, in het 
plan van God, is het een voldongen feit. Het is een zekerheid. De uren van haar vij-
anden zijn geteld. Christus is in de glorie, na zijn tocht te hebben beëindigd; om 
voor ons de Verrijzenis te verkrijgen… na het Lijden en de dood.

De heilige Maagd heeft de overwinning van de strijdende Kerk over de krach-
ten van het kwaad beloofd: “Aan het eind, zal mijn Onbevlekt Hart overwin-
nen”. En zijn wij voldoende overtuigd? Kan een christen doemdenker zijn? Is 
God dood of is Hij juist levend?

Zeker, het uur van de Verrijzenis heeft nog niet geslagen, omdat de Kerk niet 
helemaal dood is, zoals men kan zeggen. Maar wij moeten leven van de christe-
lijke hoop, in vereniging met Maria die het geloof in de godheid van haar Zoon 
trouw bewaarde in haar hart. Goede Vrijdag en paaszaterdag moeten heel lange 
en heel zware dagen voor haar geweest zijn…

Maria is de moeder van de Kerk. “De poorten van de hel zullen haar niet over-
weldigen”. Zij bedekt haar met haar schaduw, zij beschermt ons onder haar vleu-
gels, ondanks “de duisternis over heel de aarde”.

Wij die geloven in de Verrijzenis van Onze Heer, moeten ook geloven in de 
verrijzenis van zijn Kerk. 

“Aan het eind, zal mijn Onbevlekt Hart overwinnen”.
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Beste vrienden en weldoeners,

Het nieuwe jaar heeft ons heel 
wat, tamelijk onaangename om niet 
te zeggen dramatische, verrassingen 
bereid. We spreken natuurlijk over de 
gebeurtenissen die de Kerk treffen, en 
niet over de reeks van catastrofen in 
Japan, noch over de onrust in de Ara-
bische landen en de landen in Afrika, 
die toch voor allen als waarschuwing 
zouden moeten dienen! Maar wie vat 
ze nog als zodanig op?

Ja, heel wat schadelijker dan ie-
dere natuurlijke catastrofe - met hun 
doden, hun tragedies, hun zeer smar-
telijk lijden – zijn de catastrofen die 
de zielen verwonden of doden. Als de 
mensen evenveel zorg voor hun ziel 
als voor hun lichaam namen, zou het 
aangezicht van de aarde veranderd 
zijn. Maar wat terecht doet reageren 
en de genezing zoeken op het gebied 
van het menselijk lichaam - door de 
onmiddellijk gevoelde pijn -, bestaat 
helaas bijna niet op het vlak van onze 
geest. De zonde die zoveel kwaad ver-
oorzaakt voor heel de mensheid en 
voor ieder menselijk wezen, wordt 
maar heel weinig gevoeld, en daar-
om zoekt men er niet de geschikte ge-
neesmiddelen voor. We spreken over 
de geestelijke catastrofe: welke andere 
naam kan men immers geven aan een 
gebeurtenis die een massa zielen op 
een dwaalspoor brengt? Wie het heil 
van miljoenen, zelfs miljarden zie-
len in gevaar brengt? Wel, er zijn min-
stens twee feiten die in staat zijn het 

niet-bekeren, en dus de eeuwige ver-
doemenis van de zielen ten gevolge te 
hebben, aan het begin van dit jaar in 
Rome aangekondigd: de zaligverkla-
ring van paus Johannes Paulus II en 
de hernieuwing van de gebedsdag van 
Assisië, bij gelegenheid van de eerste 
bijeenkomst van alle godsdiensten, 
door Johannes Paulus II in hetzelfde 
Assisië georganiseerd.

Voor hen die moeite zouden heb-
ben om de betekenis te begrijpen 
van deze twee gebeurtenissen cite-
ren wij heel eenvoudig wat de E.H. 
Franz Schmidberger, eerste opvol-
ger van Mgr. Marcel Lefebvre aan het 
hoofd van de Priesterbroederschap 
St. Pius X, vijfentwintig jaar geleden 
in deze Brief aan vrienden en weldoe-
ners schreef. Hij stelde er een niet vol-
ledige lijst in op van de daden, gesteld 
door Johannes Paulus II, die men za-
lig gaat verklaren:

“Op 25 januari 1986 nodigt de 
Paus, in een preek in de basiliek Sint 
Paulus buiten-de-Muren alle gods-
diensten uit om in Assisië samen te 
komen bidden voor de vrede.

Het volstaat, een blik te werpen op 
de gebeurtenissen van de laatste drie 
jaar om te zien hoe dicht we al gena-
derd zijn tot de stichting van een grote 
wereldkerk onder het voorzitterschap 
van de paus, met als enig dogma de 
vrijheid, de gelijkheid en de broeder-
schap van de Franse revolutie en van 
de vrijmetselaarsloges.

1. Het nieuwe kerkelijk Recht, op 
25 januari 1983 door de paus zelf af-
gekondigd, verwerpt de Staatskerk. 
Voortaan is de Kerk het “volk van God” 
waarvan, zoals bij het protestantisme, 
alle leden gelijk zijn, zonder onder-
danen en zonder hoofden. De hiërar-
chie is slechts “dienstbetoon”. Volgens 
de uiteenzetting van Johannes Paulus 
II definieert de Kerk zichzelf in haar 
grondwet als een “gemeenschap”, die 
gekenmerkt wordt door haar “bekom-
mernis om de oecumene”. Canon 844 
staat de intercommunie uitdrukkelijk 
toe, canon 204 vermengt het priester-
schap van de priester met het geeste-
lijk priesterschap van de leken, enz.

2. Op zondag 11 december 1983 
preekt de paus in een protestantse kerk 
in Rome, en wel na er zichzelf min of 
meer toe te hebben uitgenodigd.

3. De bisschop van Sherebrooke in 
Quebec (Canada) heeft herhaaldelijk 
protestanten in zijn kathedraal uitge-
nodigd om hun een ongeldige wijding 
te laten toedienen. Hij heeft zelf aan 
een van deze ceremonies deelgeno-
men en uit de handen van een vrou-
welijke pastor de “communie” ont-
vangen.

4. Op 18 februari 1984 is er een 
nieuw concordaat gesloten tussen 
de Heilige Stoel en Italië: als toepas-
sing van de verklaring van het Conci-
lie over de godsdienstvrijheid is Italië 
voortaan geen katholieke Staat meer, 
maar een lekenstaat, dat wil zeggen 
een atheïstische staat; volgens hetzelf-
de document is Rome niet meer de 
heilige Stad!
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5. Op 10 mei 1984 bezoekt de 
paus een boeddhistische tempel in 
Thailand. Hij trekt zijn schoenen uit 
en gaat zitten voor de voeten van de 
boeddhistische bonze, die zelf zit voor 
het altaar waarop een groot beeld van 
Boeddha staat.

6. In hun herderlijke brief van 
16 september 1984 komen de Zwitser-
se bisschoppen tot de belangrijke con-
clusie dat “het verlangen om samen 
hetzelfde brood aan dezelfde tafel te 
ontvangen, d.w.z. het verlangen dat 
mis en avondmaal niet meer geschei-
den gevierd worden, van God komt”. 
De bisschoppen voegen eraan toe: 
“Toch moeten we voorzichtig zijn met 
het bepalen van het ogenblik waarop 
wij aan dat verlangen zullen voldoen”. 
Bovendien hebben zij een wetsvoor-
stel gesteund, dat het huwelijksrecht 
wil veranderen en dat het huwelijk 
en het gezin, zonder meer, vernietigt. 
Wel, dankzij hun steun is dat nieuwe 
huwelijksrecht op 22 september 1985 
in Zwitserland aangenomen. Eens te 
meer blijken de bisschoppen niet al-
leen de doodgravers van de bovenna-
tuurlijke, maar zelfs van de door God 
ingestelde natuurlijke orde te zijn.

7. Het Franse episcopaat blijft 
de ketterse catechismus Pierres vivan-
tes voorschrijven voor het godsdienst-
onderwijs, tot groot nadeel voor de 
kinderen. “Maar als iemand een van 
deze kleinen die in Mij geloven aan-
leiding tot zonde geeft, zou het beter 
voor hem zijn, als men hem een mo-
lensteen om de hals hing en hem liet 
verdrinken in het diepste van de zee” 
(Matt. 18, 6).

8. Een gemeenschappelijke ver-
klaring van kardinaal Höffner en M. 
Lohse, voorzitter van de raad van de 
Lutherse Kerk in Duitsland, getekend 
op 1 januari 1985, laat aan de part-
ners die een gemengd huwelijk wil-
len sluiten de vrije keuze om in een 
van de twee Kerken te trouwen en daar 
de kinderen te laten dopen en opvoe-
den. Welnu, het kerkelijk Wetboek 
van 1917, canon 2319, straft ieder van 
deze drie misdaden met een speciale 
excommunicatie.

9. In zijn boek Entretien sur la 
Foi (1985) beweert kardinaal Ratzin-
ger, dat de andere godsdiensten des-
noods “buitengewone” middelen ter 
zaligheid zijn. Neen, Eminentie, Je-

zus Christus alleen, slechts Hij alleen 
is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door 
Hem.

10. In een nota over de voorstel-
ling van het Jodendom in de cateche-
se, gepubliceerd op 24 juni 1985, be-
weert kardinaal Willebrands, dat wij 
met de joden in afwachting van de 
Messias zijn! En hij verwijst naar de 
paus zelf, die op 17 november 1980 
in Mainz tegenover de joden heeft 
verklaard, dat het Oude Verbond nog 
niet is opgeheven.

11. In de zomer van 1985 stuurt 
het Vaticaan een officiële afvaardiging 
naar de eerste steenlegging voor een 
nieuwe kolossale moskee in Rome.

12. In augustus 1985 verkon-
digt Johannes Paulus II aan de jon-
ge muzelmannen in Casablanca dat 
wij, christenen, dezelfde God aanbid-
den als zij –-alsof er een Allerheilig-
ste Drie-eenheid en een menswording 
van God zou zijn in de Islam! – Een 
paar dagen later begeeft hij zich met 
animistische priesters en hun gevolg 
naar een plaats buiten Lohomay, naar 
een eredienst in het “heilig woud”, 
waar “de kracht van het water” en de 
vergoddelijkte zielen van de voorou-
ders worden aangeroepen. En min-
stens tweemaal, in Kara en Togoville 
- in Kara vóór de H. Mis! – giet hij wa-
ter en werpt hij maïsmeel op de droge 
bodem van een uitgeholde pompoen, 
een gebaar waardoor een valse religi-
euze opvatting wordt beleden.

13. Een katholiek-lutherse com-
missie, samengesteld om het bezoek 
van de paus aan Duitsland af te slui-
ten, verklaart in haar op 24 januari 
1986 gepubliceerde eindrapport, dat 
er wat betreft de rechtvaardiging, de 
eucharistie, het priesterschap en het 
pausdom tussen de twee confessies 
geen meningsverschillen meer be-
staan. Het kan de oplettende waar-
nemer niet ontgaan, dat hier openlijk 
de oecumenische eenheidsgodsdienst 
wordt verkondigd.

14. Op 25 januari 1986, roept de 
paus alle godsdiensten op om in de 
herfst voor een vredesgebed samen te 
komen in Assisië. (…)  Monseigneur 
Lefebvre geeft als commentaar: “Tot 
welke God zullen wel diegenen bid-
den, die de goddelijkheid van Onze 
Heer Jezus Christus uitdrukkelijk ont-

kennen? Het is een echte inblazing 
van de duivel”. 

15. Op zijn reis door India ten 
slotte spreekt de paus alleen maar 
van dialoog en onderling begrip van 
de godsdiensten, om de menselijke 
broederschap en het sociale welzijn te 
bevorderen.

Meent u, geliefde vrienden, dat 
deze uiteenzetting voor ons een vro-
lijke boodschap is? Vol verdriet heb-
ben wij ze opgesteld, alleen maar be-
zorgd om het welzijn van de heilige 
Kerk. Ook hebben wij helemaal niet 
de bedoeling, een oordeel uit te spre-
ken over de paus. Die delicate taak la-
ten wij gaarne over aan een later oor-
deel van de Kerk. Wij horen niet bij 
hen die de pauselijke Stoel overhaast 
vacant verklaren, maar laten ons lei-
den door de geschiedenis van de Kerk. 
Paus Honorius I (625-638) werd door 
het 6de algemeen Concilie (680-681) 
postuum in de ban verklaard wegens 
zijn valse verkondiging, mar nooit 
heeft men beweerd dat Honorius geen 
paus was. Maar wij kunnen onmoge-
lijk de ogen sluiten voor de feiten.

Ook de geheime instructies van de 
Carbonari en hun correspondentie, 
omstreeks 1820, zijn feiten! Wij lezen 
daarin: “Het werk dat wij gaan onder-
nemen (…) kan verscheidene jaren du-
ren, een eeuw misschien (…). Waar wij 
naar moeten zoeken en waarop wij moe-
ten wachten (zoals de joden op de Mes-
sias wachten) is een paus naar onze be-
hoeften (…). Ondertussen, om de rots 
te doen springen, waarop God zijn Kerk 
gebouwd heeft (…), hebben wij het zo-
ver gebracht dat de opvolger van Petrus 
al enigszins bij het complot betrokken is 
(…). Om ons te verzekeren van een paus 
van het gewenste formaat moeten we 
eerst voor hem een generatie kneden (…) 
die de heerschappij waard is, die wij voor 
ogen hebben (…). Zorg ervoor, dat je de 
naam krijgt goed katholiek te zijn (…). 
Door die goede naam zul je onze leer ge-
makkelijk ingang kunnen doen vinden 
onder de jonge clerus (…). Over enige 
jaren zal die jonge clerus automatisch 
alle functies in handen gekregen hebben 
(…). Hij zal geroepen worden om de Op-
perherder te kiezen (…). Het kan niet 
anders, of de geest van die Opperherder 
zal, evenals die van de meeste van zijn 
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tijdgenoten (…), geheel doortrokken zijn 
van de humanitaire beginselen die wij 
gaan verspreiden”.

“Wij moeten het met kleine, juist ge-
doseerde prikjse (…) zover brengen dat 
een paus gewonnen wordt door revolutio-
naire ideeën (…). Dat plan heeft me al-
tijd bovenmenselijk gecompliceerd toege-
schenen”.

Veel meer lezen wij in de oor-
spronkelijke versie van het kleine 
exorcisme van Leo XIII: “Zie, zeer sluwe 
vijanden hebben de Kerk, de Bruid van 
het onbevlekte Lam, met bitterheid ver-
vuld. Ze hebben haar alsem te drinken 
gegeven. Met goddeloze hand hebben ze 
zich geworpen op alles wat aan haar be-
gerenswaardig is. Waar de stoel van de 
zalige Petrus, de zetel der waarheid, als 
een licht voor de volkeren werd geplaatst, 
daar hebben zij hun afschuwelijke god-
deloosheid ten troon geheven om, als de 
herder eenmaal getroffen is, de kudde te 
kunnen verstrooien”.

Wat moeten wij doen in deze si-
tuatie, die menselijkerwijs gesproken 
hopeloos is? Bidden, lijden en werken 
met de Kerk.”

Hebben deze woorden vijfentwin-
tig jaar later hun kracht verloren? 
Men heeft met de komst van Benedic-
tus XVI op een herstel van de situatie 
kunnen hopen, omdat hijzelf erken-
de, dat de H. Kerk zich in een drama-
tische situatie bevond. En inderdaad 
heeft hij enkele stappen ondernomen, 
die zeker voor een herstel kunnen die-
nen, te midden van veel vijandigheid. 
De welwillende daden die hij heeft ge-
steld ten gunste van onze Priesterbroe-
derschap zijn zeer aanwezig in onze 
dankbare herinnering. Maar de her-
nieuwing van Assisië, zelfs afgezwakt, 
zelfs veranderd, zoals dat zijn bedoe-
ling schijnt te zijn, zal onvermijdelijk 
het eerste Assisië in herinnering bren-
gen, dat onder zoveel aspecten aan-
stootgevend is geweest, waaronder 
een van de meest opmerkelijke dat er-
barmelijke en bedroevende spektakel 
was, waarbij men naast elkaar de Ste-
dehouder van Christus heeft kunnen 
zien en een veelkleurige massa heide-
nen die hun valse goden en hun af-
goden aanriepen. Het plaatsen van 
het Boeddhabeeld op het tabernakel 

van de St. Petruskerk van Assisië blijft 
het meest aangrijpende en verschrik-
kelijkste voorbeeld. Wel, als men de 
verjaardag van een dergelijke bijeen-
komst wil vieren, verbiedt men zich-
zelf door het feit zelf de initiatiefne-
mer ervan af te keuren. Benedictus XVI 
heeft aan een Lutherse dominee, die 
protesteerde tegen dit nieuwe Assisië, 
geschreven dat hij alles ging doen om 
het syncretisme te vermijden. Maar 
zal men tegen de deelnemers die uit 
andere godsdiensten komen, zeggen 
dat er slechts één ware bestaat, die za-
lig maakt? Gaat men hun zeggen, dat 
er onder de hemel geen andere naam 
is door wie men verlost kan worden, 
dan de naam Jezus, zoals de H. Petrus, 
de eerste paus, het heeft geleerd? (vgl. 
Hand. 4, 12) Dat zijn toch geloofs-
dogma’s.

Als men zulke essentiële waarhe-
den voor hen verzwijgt, dan bedriegt 
men ze! Als men hun het enig nood-
zakelijke verbergt, unum necessarium, 
door ze te laten geloven, dat alles goed 
is zo, want de Heilige Geest bedient 
zich ook van andere godsdiensten als 
heilsmiddelen, zelfs als men spreekt 
van buitengewone middelen, volgens 
het nieuwe leergezag van het Tweede 
Vaticaans Concilie, dan brengt men ze 
tot dwaling, omdat men ze het mid-
del om voor zijn zielenheil te zorgen 
onthoudt.

Wat betreft de zaligverklaring van 
Johannes Paulus II, zij zal als onmid-
dellijk gevolg hebben, het geheel van 
zijn pontificaat te bekrachtigen, al 
zijn ondernemingen, zelfs de meest 
ergernisgevende, degene die hierbo-
ven zijn beschreven en de andere, 
zoals het kussen van de Koran en de 
talrijke ceremonies van berouw, die 
laten denken dat de Kerk schuldig is 
aan de schisma’s die veroorzaakt heb-
ben dat een menigte christelijke zielen 
verloren zijn gegaan door de afschei-
ding van onze Moeder de H. Kerk, en 
door de aansluiting bij de dwaling en 
de ketterij. In de praktijk leidt dit al-
les tot het indifferentisme in het da-
gelijks leven, en de weinige inspan-
ningen van Rome om een koers die 
zo nadelig is voor de Kerk enigszins te 
veranderen, bieden maar magere re-
sultaten: de Kerk zelf is uitgebloed.

Men zal ons zeggen, dat wij over-
drijven, dat wij dramatiseren, of dat 
wij gebruik maken van een situatier-
etoriek; toch ligt deze dramatische 
vaststelling in de mond van de pau-
sen Paulus VI, Johannes Paulus II en 
Benedictus XVI. Maar het lijkt als een 
vallende ster in het firmament, heel 
snel vergeten, die de menigte onver-
schillig laat, omdat ze niet de moei-
te doet naar boven, naar de hemel te 
kijken..

Wat moeten wij doen? Wat kun-
nen wij van onze kant doen, dierba-
re vrienden? “Bidden en boete” was 
het parool, nagelaten door onze goe-
de hemelse Moeder, de allerheiligste 
Maagd Maria, zowel in Lourdes als in 
Fatima; deze hemelse aanwijzingen 
gelden nog altijd en zelfs nog meer 
dan toen zij zijn uitgesproken. Velen 
onder ons vragen zich af, wat het ef-
fect was van onze Rozenkranskruis-
tocht van vorig jaar. Wij hebben het 
resultaat ervan, vergezeld van ons ver-
zoek, aan de paus doen toekomen, 
die zich niet verwaardigd heeft te ant-
woorden, al zou het maar zijn door 
een bericht van ontvangst. Maar dat 
moet ons niet ontmoedigen. Ons ge-
bed heeft zich verheven tot de hemel, 
tot Onze Lieve Vrouw, onze zo goede 
en barmhartige Moeder, tot de God 
van barmhartigheid; wij hebben dus 
niet het recht eraan te twijfelen, dat 
wij verhoord zullen worden, volgens 
de onfeilbare beschikkingen van de 
goddelijke Voorzienigheid. We moe-
ten vertrouwen weten te stellen in 
God. Echter, de toestand van de Kerk 
en van de wereld geeft ons in, u drin-
gend te vragen, door te gaan met deze 
gebedsbeweging voor het welzijn van 
de Kerk en van de wereld, voor de 
overwinning van het Onbevlekt Hart 
van Maria. De intensiteit van de crisis, 
de toename van allerlei ongelukken 
die de mensheid slaan of bedreigen, 
verlangt van onze kant een houding 
die er mee overeenkomt: “We moe-
ten altijd bidden en nooit ophouden 
te bidden, oportet semper orare et nun-
quam deficere.” (Luc. 18, 1)

Daarom lijkt het ons dringend en 
meer dan verstandig, gezien de ver-
dubbeling van de intensiteit van het 
kwaad dat de H. Kerk overweldigt, 
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weer te beginnen met een Rozen-
kranskruistocht, een kruistocht van 
gebed en boete. 

Wij nodigen u uit, al uw inspan-
ningen, al uw krachten te verenigen 
om vanaf Pasen van dit jaar en tot 
Pinksteren 2012 een nieuw geestelijk 
boeket te vormen, een nieuwe ketting 
van deze voor Onze Lieve Vrouw zo 
aangename rozen, om haar te sme-
ken, haar invloed aan te wenden ten 
gunste van haar kinderen bij haar 
goddelijke Zoon en bij de almachti-
ge Vader. De verwarring neemt steeds 
toe onder de zielen, zij zijn tot in de 
schaapskooi overgeleverd aan de ro-
vende wolven. De beproeving is zo 
sterk, dat zelfs de uitverkorenen ver-
loren zouden gaan, als zij niet bekort 
zou worden. De paar vertroostende 
elementen van deze laatste jaren zijn 
niet voldoende om te durven zeg-
gen, dat de dingen in de diepte wer-
kelijk veranderd zijn. Ze geven grote 
hoop voor de toekomst, maar zoals 
het schijnsel dat men waarneemt als 
men zich nog onder in de tunnel be-
vindt. Ook vragen wij aan onze he-
melse Moeder van harte haar bemid-
deling, opdat deze verschrikkelijke 
beproeving wordt bekort, dat de mo-
dernistische laag die de Kerk omsluit 
– tenminste sinds Vaticanum II – ver-
scheurd wordt, dat de Autoriteiten 
hun heilzame rol bij de zielen vervul-
len, dat de Kerk haar geestelijke glans 
en schoonheid hervindt, dat de zielen 
in de hele wereld de Blijde Boodschap 
kunnen horen, die bekeert, dat de zie-
len de reddingbrengende sacramen-
ten kunnen ontvangen, door de enige 
schaapskooi terug te vinden. O, wat 
zouden wij graag een minder dramati-
sche taal kunnen gebruiken, maar het 
zou een leugen zijn en een afkeurens-
waardige nalatigheid van onze kant, 
als wij u zouden geruststellen door u 
in de verwachting te laten, dat de din-
gen uit zichzelf beter zullen worden.

Wij rekenen op uw edelmoedig-
heid om opnieuw een boeket van 
minstens twaalf miljoen rozenhoed-
jes bijeen te brengen, opdat de Kerk 
bevrijd wordt van het kwaad dat haar 
overstelpt of haar bedreigt in een na-
bije toekomst, dat Rusland wordt toe-
gewijd en dat de Triomf van de Onbe-
vlekte weldra komt.

Opdat onze gebeden nog doel-
treffender zijn en dat iedereen er een 
heilzamer werking eruit kan trekken, 
willen wij eindigen met eraan te her-
inneren, dat als men de Rozenkrans 
bidt, het belangrijkste niet het aantal 
Weesgegroeten is, maar wel de manier 
waarop men ze bidt. Het risico van 
eentonigheid of verstrooidheid kan 
doeltreffend bestreden worden door 
de Rozenkrans te bidden volgens de 
aanwijzingen van Maria zelf: bij het 
bidden van het rozenhoedje gaat het 
erom, te mediteren over de gebeurte-
nissen van het leven en de geheimen 
van Onze Heer en van zijn heilige 
Moeder. Het belangrijkste is deze be-
trokkenheid bij het leven van de Za-
ligmaker, deze betrokkenheid, die tot 
stand wordt gebracht, wanneer men 
met liefde denkt aan de gebeurtenis-
sen, die bij ieder tientje worden voor-
gesteld. Dat zijn de geheimen van de 
rozenkrans, die als een achtergrond-
muziek, dit contact met God, met 
Onze Heer en met Onze Lieve Vrouw 
begeleidt en steunt. Zuster Lucia van 
Fatima heeft kunnen zeggen, in navol-
ging van de pausen, dat God een heel 
speciale kracht heeft willen verlenen 
aan dit gebed, zodanig dat er geen en-
kel probleem is, dat niet opgelost kan 
worden door dit prachtige gebed. 

Wij zijn zo vrij aan te dringen op 
het gebed in het gezin, dat steeds weer 
zijn bewijzen van doeltreffendheid 
geeft door de kinderen en de jonge-
ren te beschermen tegen de verschrik-
kelijke verleidingen en gevaren van de 
moderne wereld, dat de eenheid van 
het gezin beschermt te midden van 
zoveel gevaren die het bedreigen. Wij 
moeten ons niet laten ontmoedigen 
door de schijnbare stilte van de god-
delijke Voorzienigheid na onze laat-
ste kruistocht. Is het niet zo, dat God 
graag wil, dat wij Hem, in belangrijke 
dingen, tonen dat wij op juiste waar-
de weten te schatten wat wij vragen, 
en dat wij bereid zijn er de prijs voor 
te betalen?

Op het ogenblik dat wij de Pas-
sie van Onze Heer, de Goede Week 
en de glorievolle Verrijzenis naderen, 
vragen wij aan Onze Lieve Vrouw, dat 
zij uw edelmoedigheid wil zegenen, u 
onder haar welwillende bescherming 

te nemen en uw dringende gebeden 
te verhoren.

Menzingen, Passiezondag

+ Bernard Fellay, 
Algemeen Overste
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De filosofie van Paus 
Johannes Paulus II1

Marcel de Corte (1905 – 1994)deel 3

Heel de filosofie van Karol Wojtila is een wanhopige poging, die gedoemd is te 

mislukken, om zich te wenden naar een personalistisch antropocentrisme dat 

niet in tegenspraak zou zijn met het theocentrisme, dat traditioneel is in de Kerk. 

Het gaat erom niet uit te gaan van de mens in het algemeen, om de wereld, 

de anderen en God terug te vinden, maar van het ik.

Historisch behoort het begrip van 
de persoon tot de categorie van het 
bovennatuurlijke: het is van belang 
geworden voor het katholieke geloof 
in de uitleg van het dogma van de H. 
Drie-eenheid en het speelt geen enke-
le rol in de thomistische moraal, tot 
grote verwondering van Etienne Gil-
son2 en terecht! Voor de H. Thomas 
is het niet de persoon, werkende oor-
zaak, die alle morele activiteit beheerst 
en regelt, maar het laatste doel van 
het menselijk leven (causa causarum,) 
en de tussenliggende doelen die er uit 
voortvloeien en al onze handelwijzen 
bepalen. De eigen persoon heeft geen 
bestemming m.b.t. wereldlijke func-
ties: de mens is een sociaal wezen van-
af het moment dat hij in het leven ver-
schijnt: “God schiep Adam en Eva, als 
man en vrouw”.3 Dat is niet hetzelfde 
in het bovennatuurlijk leven, waarin 
de persoon, verheven door de gena-
de, in relatie treedt met de goddelij-
ke Personen in het geloof, de hoop en 
de liefde. God alleen, de God van de 
Openbaring, is in staat deze relatie aan 
te gaan. “Het is zeer waar, schrijft Fran-
ciscus van Sales prachtig, dat de grond 
van het hart bestemd is voor God al-
leen en dat alleen Hij hem kan bin-
nengaan”4. “Ikzelf leef niet meer”, zei 
de H. Paulus, “maar Christus leeft in 
mij” (Gal. 2, 20). 

Het levende katholieke geloof is 
weergaloos veeleisend: het verlangt de 
zelfverloochening, het afstand doen 
van zijn eigen persoon, die de genade 
verheft en die zij vervult met de aanwe-
zigheid van Jezus Christus, gekruisigd. 

In het hemelse visioen zullen wij God 
alleen zien door God.

Alleen in de moderne filosofie en 
in de moderne tijd is de persoon bij 
wijze van spreken teruggebracht tot 
het peil van het wereldlijke. Het zou 
te lang duren, hier de fasen van deze 
degradatie te vertellen. Men kan ze sa-
menvatten in één formule: ten gevolge 
van de verzwakking van het geloof in 
de zielen is de persoon van het boven-
natuurlijke afgekoppeld meer en is de 
oorsprong en het doel geworden van 
al onze individuele en maatschappe-
lijke daden. De filosofie van kardinaal 
Wojtila is een spruit van deze enor-
me verandering, waarvan de gevolgen 
nog altijd de planeet doen wankelen. 
Zij probeert zeker de band weer op te 
nemen, die vroeger de bovennatuur-
lijke persoon verenigde met de boven-
natuurlijke Personen van de H. Drie-
eenheid. Maar haar onderneming is 
gedoemd te mislukken. Dat is niet het 
werk van de filosofie, van geen enkele 
filosofie, het is het werk van de genade 
en van de goddelijke deugden. Ook al 
is de filosofie de actus perfectus rationis, 
de volmaakte handeling van de rede, 
zij is niet in staat uit zichzelf binnen 
te gaan in het domein van het boven-
natuurlijke. Kardinaal Wojtila weet het 
zo goed dat zijn filosofie niet berust op 
de rede, maar op de liefde.

 Maar de liefde hangt af van de 
kennis (behalve als hij bovennatuur-
lijk is), en wij stellen opnieuw vast dat 
alles een mislukking is: tussen het ken-

nen van God door het menselijk ver-
stand en het kennen van God in Hem-
zelf bestaat er een afgrond die alleen de 
genade kan overbruggen.

De filosofie van de liefde, die het 
personalisme van Johannes Paulus II 
bezielt, is er een ontoelaatbare en on-
gerechtvaardigde overbrenging van 
het domein van de theologie naar het 
domein van de filosofie. Zij is er de 
menselijke overdruk van die, als over-
druk, ondanks de vurigheid van haar 
schrijver, niet gekwalificeerd kan wor-
den als filosofisch, zodra men het es-
sentiële verschil dat er bestaat tussen 
het natuurlijke en het bovennatuurlij-
ke wil staande houden, wat men, zelfs 
in woorden, niet meer ziet verschijnen 
sinds Vaticanum II in de geschriften en 
de toespraken van de laatste pausen. 
Ziehier een voorbeeld onder anderen. 
In een tekst van kardinaal Wojtila, ge-
citeerd door Malinski (blz. 175), leest 
men dat “de geest en de vrijheid de 
wezenlijke kenmerken van de mense-
lijke persoon zijn” terwijl het gaat over 
de menselijke natuur en de bovenna-
tuurlijke roeping van de persoon zoals 
hij vrij is uitverkoren door God, aan 
wiens werk hij moet meewerken sinds 
het doopsel dat hem heeft verheven tot 
de orde van de genade. “De mens leeft 
niet voor de techniek - behalve de toch 
noodzakelijke techniek binnen bepaalde 
grenzen -, voor de beschaving en zelfs 
niet voor de cultuur” – maar ja! De na-
tuur van het sociale en politieke wezen die 
de mens bezit, bestemt hem voor het na-
streven van deze gemeenschappelijke goe-
deren, essentieel voor zijn meest concrete 
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natuur – “hij leeft ermee terwijl hij zijn 
eigen doelgerichtheid bewaart”.- De 
maatschappelijke toestand van de mens 
onder al zijn wereldlijke aspecten is ech-
ter voor hem een doel en niet een middel 
dat hij zich egoïstisch toe-eigent – “Deze 
doelgerichtheid hangt rechtstreeks af 
van de waarheid” – ja, maar deze doel-
gerichtheid is dubbel: zij is aards en in 
deze zin is haar waarheid van maatschap-
pelijke orde; zij is hemels en haar waar-
heid is van bovennatuurlijke orde. De ver-
menging van de twee orden is duidelijk.

En de tekst vervolgt: “Hier voldoen 
het begrip, homo faber en zelfs homo 
sapiens niet. De menselijke waardig-
heid lijkt meer op een appel, op een 
postulaat – dus op een onbewijsbaar 
principe! – dan op een voldongen feit 
– de door God geschapen en verloste men-
selijke natuur is een voldongen feit – of-
wel uitgewerkt door de mensen zowel 
op collectief als op individueel vlak -  
zij is echter te vervolmaken door de opvoe-
ding! – Het Concilie en de Kerk trach-
ten meer waarde toe te kennen aan 
deze taak; zij beschouwen dit appel op 
de menselijke waardigheid als de be-
langrijkste weg voor onze tijd” (blz. 
174-175).

Wij raken hier aan het meest be-
twistbare punt van de filosofie van Jo-
hannes Paulus II, in dit opzicht erfge-
naam van de immanente filosofie in 
Vaticanum II waaraan hij actief heeft 
meegewerkt. De paus en het Concilie 
hebben de waardigheid van de mense-
lijke persoon “opgewaardeerd”, - per 
definitie individueel – in een zodani-
ge mate dat het niet meer mogelijk is, 
zelfs voor God en des te meer voor de 
mensen die belast zijn met het gezag 
in de maatschappij, te oordelen, en de 
schuldigen van de aanslagen te straf-
fen, die gepleegd worden tegen het 
algemeen welzijn, doel van het poli-
tieke wezen, en die vandaag in een on-
gehoorde hoeveelheid vorkomen. De 
persoon – nogmaals individueel – die 
begiftigd is met een opperste waardig-
heid en vindt dat hij het beginsel en de 
oorsprong en het doel van alle instel-
lingen is, zoals het Concilie en de paus 
verklaren, bezit een transcendentie die, 
in het ergste geval, iedere mogelijkheid 
van een authentieke maatschappelijke 
orde, waaraan ieder wezen met een 

menselijke natuur onderworpen moet 
zijn, omverwerpt. De persoon wordt 
verheven tot doel op zich, tot abso-
luut doel. Alles moet om hem draaien 
in de wereldlijke orde. De verschillen-
de natuurlijke maatschappijen, waar-
in wij zijn en waarin wij werken, moe-
ten hem ten dienste staan. De Kerk is 
er op haar beurt toe verplicht. Het is 
niet twijfelachtig, dat in dit geval de 
menselijke persoon, het individu als 
drager van een eigen naam die en aan 
geen ander gelijk is, een god is. Zelfs 
de atheïst is een god. “De wereld is een 
maker van goden”, zoals Bergson be-
weerde aan het eind van zijn filosofi-
sche carrière. De vermenging tussen 
de natuurlijke en de bovennatuurlijke 
orde is opnieuw duidelijk.

Hoe kan dus de maatschappij nog 
bestaan, als zij is samengesteld uit per-
sonen, zoals de paus het in al zijn pu-
blicaties het verklaart, omdat de perso-
nen per definitie een onoverdraagbaar 
individueel bestaan hebben5? De per-
soon is ontologisch onderscheiden 
van ieder ander persoon, niet alleen 
wat betreft hetgeen hij is, maar wat be-
treft het bestaan. En het is niet de ge-
heel mondelinge relatie van het Ik en 
het Jij die kardinaal Wojtila in navol-
ging van Martin Buber, andere perso-
nalist, schetst, die de diepe formule 
van Pascal zou kunnen ontkrachten: 
“Men bemint geen persoon, men be-
mint slechts kwaliteiten”, menselijk 
gesproken natuurlijk. Om de persoon 
als zodanig te beminnen en om een 
maatschappij met hem te vormen, is 
er niets minder nodig dan de genade 
en de tegenwoordigheid, in ieder, van 
God die hem heeft geschapen en ver-
lost. Alleen de Kerk, Mystiek Lichaam 
van Christus, is een maatschappij van 
personen. Niemand kan werkelijk de 
persoon van de naaste beminnen, als 
persoon, als hij niet God bovenna-
tuurlijk bemint. Opnieuw bevinden 
wij ons tegenover een verwarring van 
de orde van de natuur en de orde van 
de genade, zo karakteristiek voor de 
theologische en filosofische mentali-
teit van de huidige katholieke gedach-
te. Men hoeft geen groot geestelijke te 
zijn om vast te stellen, dat een wereld-
lijke maatschappij, samengesteld uit 
personen, zoals men voorwendt dat 
zij is sinds de Renaissance, de Hervor-

ming en de Revolutie, het product is 
van de secularisatie, de laïcering, het 
niet meer bovennatuurlijk zijn van 
de realiteit van de Kerk in de menta-
liteiten, met de onvermijdelijke con-
sequentie ervan: de ontwikkeling van 
deze pseudomaatschappij, gefundeerd 
op de afwezigheid van werkelijke com-
municatie van haar leden, zoals wij te-
genwoordig zien, tot het staatssocia-
lisme en het communisme: alleen de 
macht van een staat die steeds meer 
centralistisch is en monopoliseerder 
van alle menselijke krachten, kan de 
zandkorrels van een dergelijke “maat-
schappij” verzamelen. Wij gaan met 
een snelheid die steeds toeneemt.

En toch is het een dergelijk uiteen-
vallen, waarvan het enige bindmiddel 
de totalitaire administratieve techniek 
is, dat Vaticanum II en de tegenwoor-
dige paus erkennen, als zij “onfeilbaar” 
verklaren dat men “de hedendaagse 
wereld moet aanvaarden en haar als 
een waarde moet beschouwen”6 met 
hel het antropocentrische – en in fei-
te egoïstische - personalisme dat haar 
doordrenkt sinds het Cogito van Des-
cartes. Zoals zijn biograaf Malinski het 
gunstig beoordeelt, “er bestaat bij kar-
dinaal Wojtila een wil om de moge-
lijkheid die de filosofie van de persoon 
heeft in de tegenwoordige wereld uit 
te baten. Hij heeft zelfs haar gevoeld 
voor Vaticanum II, toen hij de voor-
stellen van dit Concilie opstelde. Hij 
wilde dat men het hoofd zou bieden 
aan het probleem van de mens, van 
het “subject” dat door de christelijke 
filosofie zeer veronachtzaamd werd en 
weer hersteld door de moderne filoso-
fie. Men had de christelijke antropolo-
gie nog niet uitgewerkt. Enkele Poolse 
filosofen hebben zich verzet en heb-
ben volgehouden, dat de antropologie 
naar het atheïsme leidde. – en dat is 
maar al te waar wat ons betreft -  De 
kardinaal wist dat men de zaken niet 
kon laten zoals ze waren” (blz. 249).

Wij zien Johannes Paulus II even-
zeer de handelwijze aanvaarden van 
de politici die nog slechts beschik-
ken over dit enige middel om de te-
genwoordige scheidingen, samenge-
steld uit waterdichte en naast elkaar 
geplaatste atomen min of meer onze-
ker coherent te maken: “zich onder het 
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Het Oordeel
Zal Jezus Christus nooit meer zicht-
baar op deze aarde terugkomen?

Jezus Christus zal aan het einde van 
de wereld zichtbaar op deze aarde terug-
komen om de levenden en de doden te 
oordelen, dat wil zeggen alle mensen, 
goede en slechte.

Zal Jezus Christus tot het einde 
van de wereld wachten om ons te 

oordelen?
Jezus Christus zal niet tot het einde 

van de wereld wachten om ons te oorde-
len, maar hij zal iedereen dadelijk na de 
dood oordelen.

Zijn er twee oordelen?
Er zijn twee oordelen: het bijzon-

der oordeel voor iedere ziel, meteen na 
de dood, en het algemeen of universeel 
oordeel voor alle mensen, aan het einde 
van de wereld.

Waarover zal Jezus Christus   
        ons oordelen?

Jezus Christus zal ons oordelen over 
het goed en het kwaad dat wij tijdens 
ons leven gedaan zullen hebben, en 
zelfs over onze gedachten en onze ver-
zuimen.

Waar komt de ziel terecht   
 na het bijzonder oordeel?

Als de ziel zonder zonde en zonder 
verschuldigde straf is, gaat zij naar het 
paradijs; als zij de een of andere dage-
lijkse zonde heeft of enige straf moet 
ondergaan voor de zonde, gaat zij naar 
het vagevuur totdat zij deze heeft vol-
daan; als zij in staat van doodzonde is, 
hardnekkig in haar opstand tegen God, 
gaat zij naar de hel.

Waarheen gaan de kinderen die 
gestorven zijn zonder doopsel?
De kinderen, gestorven zonder 

doopsel gaan naar het voorgeborchte, 
waar er geen bovennatuurlijke beloning 
of straf is; omdat zij de erfzonde hebben 
en alleen díe, verdienen zij het paradijs 
niet, maar verdienen evenmin de hel of 
het vagevuur.

Wat is het vagevuur?
Het vagevuur is het tijdelijke lijden 

dat bestaat in het gemis van God en in 
andere straffen die uit de ziel heel de 
zonderest wegnemen om haar waardig 
te maken om God te zien.

Kunnen wij de zielen troosten in en 
zelfs bevrijden van de straffen van 

het vagevuur?
Wij kunnen de zielen troosten in en 

zelfs bevrijden van de straffen van het 
vagevuur door de voorbeden, d.w.z. door 
de gebeden, de aflaten, de aalmoezen en 
andere goede werken, en vooral de H. 
Mis.

Is het zeker dat het paradijs 
            en de hel bestaan?
Het is zeker dat het paradijs en de 

hel bestaan: God heeft het geopenbaard, 
door herhaaldelijk aan de goede men-
sen het leven en zijn eigen vreugde te 
beloven, en door de slechte mensen te 
dreigen met de verdoemenis en het eeu-
wig vuur.

Hoeveel tijd zullen het paradijs  
            en de hel duren?

Het paradijs en de hel zullen eeuwig 
duren.

Vanwaar Hij zal komen oordelen de levenden en de doden.

publiek begeven”, deze eenlingen zon-
der effectieve communicatie met el-
kaar, die onze tijdgenoten zijn, rond-
om zijn sterke persoonlijkheid en zijn 
diepe geloof te verzamelen.

En het dient nergens toe, zoals de 
paus toch denkt, dat men de methode 
van de moderne personalistische filo-
sofie kan aannemen, die zich langzaam 
overal meester maakt van de zielen, en 
het systeem weigeren. Dat is onmoge-
lijk. De methode die de persoon, het 
individu neemt als oorsprong en doel 
van alle menselijke activiteiten en van 
alle instellingen, is onafscheidelijk van 
het systeem: het bijeenbrengen van 
de mensen in steeds materialistischer 
massa’s, zoals wij het maar al te dui-
delijk zien naarmate de onvermijdelij-
ke crisis, waartoe de huidige scheiding 
wordt gedreven, zich onder onze ogen 
ontwikkelt. Alleen een economische 
“maatschappij” kan, in het wereldlij-
ke, de “persoon” als oorsprong en doel 
hebben: finis cujuslibet facientis in quan-
tum facientis est ipsemet. En een derge-
lijke “maatschappij” is onleefbaar.

De wereld zal alleen gered worden 
door kleine groepen mensen die trouw 
zijn aan hun sociale roeping, in hun 
familie, hun beroep, hun vaderland, 
en aan het bovennatuurlijke appel dat 
Christus op hen doet, in het volhar-
dend onderhouden van een nederig 
gezond verstand.

(einde)

1 Wij zijn blij iets te kunnen publiceren 
van de Belgische filosoof, Marcel de Corte, 
wat nog niet uitgegeven lijkt te zijn. 
[nvdr]
2 L’esprit de la philosophie médiévale, 
Paris, 1944, P. 210. (De geest van de mid-
deleeuwse filosofie.)

3 Gen. 1, 27, vgl. 2, 18: “Het is niet 
goed dat de mens alleen is; Ik zal een 
hulp voor hem maken, die hem past”.

4 Werken, éd. d’Annecy, deel IX, 
blz. 358

5 S. Theol., 3a, 77, 2c
6 K. WOJCIECHOWSKI, Rinno-

vamento conciliaire dans le volume 
d’Angelicum consacré au Cardinaal 
Wojtila (Conciliaire vernieuwing in de 
band van het Angelicum gewijd aan 
kardinaal Wojtila), op. cit., blz. 219 
e.v.
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Hoe het Ave Maria werd gevormd1

Het Ave Maria, ook genoemd Bood-
schap van de Engel, omdat dit gebed be-
gint met de groet van de engel Gabri-
el aan Maria, is samengesteld uit twee 
heel onderscheiden en van oorsprong 
heel verschillende delen: begroetingen 
en smeekbeden.

De engel Gabriël, zegt St. Lucas, 
kwam bij de Maagd Maria in Nazareth, 
terwijl hij tegen haar zei: “Wees gegroet, 
vol van genade, de Heer is met u.”(Hfdst. 
1, 28) En toen Maria, korte tijd later, 
zich naar de bergen van Juda had bege-
ven om haar verwante Elizabeth te be-
zoeken, zegt dezelfde evangelist, ant-
woordde deze op haar groet, door uit 
te roepen: “Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw 
schoot.”(Hfdst. 1, 42)

De Kerk heeft in haar officiële ge-
bed bijeengebracht, de groet van Ga-
briël en die van Elizabeth en een en-
kele formulering die men in de 4de of 
5de eeuw vindt in de Griekse liturgieën 
van de H. Jacobus, de H. Basilius en de 
H. Marcus.

De liturgie van de H. Basilius, even-
als enkele kopieën van die van de H. 
Jacobus, voegen al, na het woord ge-
groet, het woord Maria in.

In het Westen, zegt Dom Leclercq, 
is het Ave Maria in zijn eerste deel in de 
Latijnse liturgie door de H. Gregorius 
de Grote, in de 6de eeuw, of tegen die 
tijd, ingevoerd door de een of andere 
minder beroemde figuur, want men is 
niet in staat het Offertorium, Ave Ma-
ria, gratia plena, Dominus tecum, bene-
dicta tu in mulieribus en benedictus fruc-
tus ventris tui, van de  mis van de 4de 
zondag van de Advent, het dichtst bij 
het feest van Kerstmis, met zekerheid 
aan paus Gregorius toe te schrijven

In de 7de eeuw duikt de formule 
van de twee groeten op in de Mozara-
bische liturgie. De H. Ildefonsus van 
Toledo had een visioen van de Maagd. 
Hij werpt zich aan de voeten van deze 
Maagd, onophoudelijk herhalend: Ave 
Maria, gratia plena, Dominus tecum, Be-
nedicta tu in mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui.

Dom Gaspar Lefebvre, o.s.b.

Dit gebed, zo gebruikt buiten de 
liturgie, is dan een uitzondering. Om 
een even duidelijke nieuwe getuigenis 
te ontmoeten, moeten we wachten tot 
de 11de eeuw. De H. Petrus Damianus 
(†1072) vermeldt van een geestelijke, 
dat hij iedere dag het Ave Maria bad tot 
aan: benedicta tu in mulieribus.

In de 12de eeuw zullen wij voor de 
eerste keer, in de voorschriften met be-
trekking tot de gebeden die een chris-
ten moet kennen, een vermelding van 
de Boodschap van de Engel tegenko-
men.

De bisschop van Parijs, Odon de 
Seliac, kondigt in een Concilie, gehou-
den in 1198, de volgende canon af: 
“Exhortentur populum semper pres-
byteri ad dicendam Orationem Do-
minicam et Credo in Deum et Saluta-
tionem Beatae Virginis. (De priesters 
moeten het volk altijd aansporen het 
Gebed des Heren, het Ik geloof in God 
en De groet aan de Heilige Maagd te 
bidden.)”

Vanaf de 13de eeuw spreken talrijke 
Concilies in Frankrijk, Spanje, Enge-
land en Duitsland in dezelfde zin. De 
Cisterciënser Orde en de Orde van de 
Predikheren werken heel actief samen 
om de devotie van het Ave Maria te ver-
breiden, dat wil zeggen tot de twee groe-
ten. Het gaat immers, tot nu toe, alleen 
om het eerste deel van dit gebed. Zo 
eindigt, bijvoorbeeld, het Ave Maria  in 
een klein werkje over de Boodschap van 
de Engel, toegeschreven aan de H. Tho-
mas van Aquino, en in de Speculum 
B.M.V. (Spiegel van de Heilige Maagd 
Maria) van de H. Bonaventura, met de 
woorden van Elizabeth.

Toen de H. Bernardinus van Sie-
na (†1444), en anderen, daarin de H. 
Bernardus van Clairvaux navolgend, 
de devotie tot de Heilige Naam Jezus 
verbreidden, voegde men deze naam 
in na de woorden fructus ventris tui, en 
Sixtus IV (†1484) verleende een aflaat 
van 30 dagen aan degenen die de be-
groetingen zouden beëindigen met de 
slotzin: Jezus Christus. Amen. Dit ge-

bruik zo aanbevolen door de Kerk, ver-
spreidde zich snel.

Wat betreft het tweede deel van het 
Ave Maria: de smeekbeden, zoals wij ze 
tegenwoordig bidden, dateert pas van 
de 16de eeuw en is pas algemeen ver-
breid aan het begin van de 17de eeuw.

Deze smeekbeden waren eerst hele-
maal niet eensluidend. In een preek 
over het Lijden, voegt de H. Bernardi-
nus (15de eeuw) aan de formule, et be-
nedictus fructus ventris tui dit gebed toe: 
Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus.

Het Camadulenser brevier, in 1514 
gedrukt in Venetië, geeft: Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in ora mortis. Amen. Een fran-
ciscaans brevier van 1525 zegt: Ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora mor-
tis. Amen. In een brevier, in 1509 uit-
gegeven in Parijs, schrijft men voor dat 
men aan het begin van het Officie, na 
het Pater Noster, het Ave Maria moet 
bidden door eraan toe te voegen: Sanc-
ta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pec-
catoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. Vervolgens het: Ik geloof in God.

Deze formule, die precies de onze 
is, voerde langzamerhand de boven-
toon boven alle andere, nadat Pius V 
in 1568 het aannemen van het nieuwe 
Romeinse brevier, waarin zij zich be-
vindt, had voorgeschreven. In het be-
gin van de 17de eeuw is zij in gebruik 
in heel de Kerk.

Ons Ave Maria vormt dus, ten min-
ste vanaf dit ogenblik, een echt univer-
seel gebed met zijn twee bestanddelen: 
begroetingen en smeekbeden, waarvan de 
inhoud zelf het gebruik dat men ervan 
maakt, vergemakkelijkt, zowel in het 
openbaar als in privé, in heel de we-
reld. 

1 Uittreksel uit het tijdschrift Ecclesia, nr. 
89, augustus 1956: “Maria in de loop van 
de tijden”.
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Het begrip Godsdienstvrijheid in de 
Kerk sinds het Concilie

Welke zijn deze rechten die onmid-
dellijk voortvloeien uit onze natuurlij-
ke, universele, onschendbare en onver-
vreemdbare waardigheid? Die welke 
zijn bekrachtigd in de Verklaring en 
opnieuw geformuleerd in Pacem in ter-
ris? Ofwel die welke direct en onmid-
dellijk zijn neergelegd in de Verklaring, 
zonder verdere duidelijkheid of herin-
terpretatie? Moet de Verklaring de ge-
wone basistekst worden, die de rech-
ten aanduidt, die voortkomen uit de 
natuurlijke waardigheid van de mens, 
daarbij inbegrepen voor de katholie-
ken?

Op het gebied van vrijheid van ge-
weten, gedachte en godsdienst, die de 
basis vormen van de moderne verkla-
ringen van de rechten van de mens, is 
het alternatief delicaat. De Verklaring 
van de Verenigde Naties die ze bekrach-
tigt, baseert zich op de hypothese van 
de morele autonomie van het mense-
lijk geweten, in overeenstemming met 
de hele moderne “traditie”, van Bayle 
tot Voltaire en Rousseau, van Spinoza 
tot Kant en Fichte, van Stuart Mill tot 
Habermas of Rawls.

Zoals artikel 18, dat het “recht 
van de vrijheid van gedachte, van ge-
weten en van godsdienst” garandeert; 
“dit recht houdt in de vrijheid om van 
godsdienst of van overtuiging te veran-
deren alsook de vrijheid om zijn gods-
dienst of zijn overtuiging te tonen, al-
leen of in gemeenschap, zowel in het 
openbaar als privé, door het onder-
richt, de praktijken, de eredienst en de 
uitvoering van de riten.” De encycliek 
Pacem in terris, spreekt niet over deze 
vrijheden, maar van een recht om eer 

Op 11 april 1963 publiceerde Johannes XXIII de encycliek Pacem in terris, waarin hij de 

Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties als volgt 

ter sprake bracht:  “Het is ons bekend, dat tegen bepaalde punten van deze Verklaring bezwaren 

zijn geopperd, en niet ten onrechte. (…) Moge spoedig de tijd komen, dat deze Organisatie 

in staat zal zijn, de rechten van de menselijke persoon op efficiënte wijze te waarborgen, 

de rechten, die onmiddellijk voortvloeien uit de waardigheid van de menselijke persoon 

en daarom universeel, onschendbaar en onvervreemdbaar zijn.”1

Julio Alvear2

te brengen aan God, gebaseerd op het 
principe van het bestaan van de objec-
tieve goddelijke natuurwet, dat de au-
tonomie van Kant tegenovergesteld is: 
“Iedereen heeft het recht God te eren 
volgens de juiste uitspraak van zijn ge-
weten en voor zichzelf en in het pu-
bliek zijn godsdienst te belijden”. Deze 
standpunten zijn tegengesteld. Welke 
van de twee, bij Johannes XXIII, geeft 
het best het recht weer op de vrijheid 
van geweten en van godsdienst, geba-
seerd op de natuurlijke waardigheid 
van de mens? Dat wat bekrachtigd 
wordt in de encycliek of dat van de 
Verklaring, waarover de encycliek de 
loftrompet steekt? Komt het recht op 
ketterij voort uit de waardigheid van 
de mens? Komt daar het recht vandaan 
om de godsdienst van zijn voorkeur te 
kiezen, omdat het slechts om een pri-
vé zaak gaat? Dat is wel het recht dat 
bekrachtigd wordt in het voornoemde 
artikel 18.

(…) Het jaar 1960 duidt, met de 
Verklaring van Fribourg - een vertrou-
welijk document van het Secretariaat 
voor de eenheid van de christenen -  
het begin aan van een proces dat vijf 
jaar later afgesloten zal worden door 
de afkondiging van de Verklaring Dig-
natis Humanæ (DH) van het Tweede 
Vaticaans Concilie, tijdens het ponti-
ficaat van Paulus VI. De terminus ad 
quem van dit proces bevindt zich in 
paragraaf 15 van DH. Daarin zijn on-
derstreept als gunstige tekens die onze 
tijd biedt, het feit dat “de godsdienst-
vrijheid nu in de meeste Constituties 
wordt afgekondigd als een burgerrecht 

en dat zij plechtig erkend is door inter-
nationale documenten”. Dignatis Hu-
manæ verduidelijkt niet welke docu-
menten dat zijn, maar het is goed te 
weten dat alle ontwerpen van de con-
ciliaire verklaring het artikel 18 van de 
Universele verklaring van de rechten 
van de mens opnamen3.

(…) De eerste leerstellige grond-
slag die naar voren gebracht wordt 
door de redacteurs van het document 
was die van de rechten van het gewe-
ten: de mens is waardig in de mate 
waarin hij zijn geweten eerbiedigt. 
Maar, de subjectivistische afleiding 
van dit argumenterende schema heeft 
zoveel tegenwerpingen veroorzaakt in 
vergelijking met het traditionele Leer-
gezag van de Kerk en van de katholie-
ke theologie, dat er snel van afgezien 
moest worden. De promotors van DH 
plaatsten toen de basis van de gods-
dienstvrijheid in een schijnbaar zeker-
der kader: de menselijke waardigheid, 
zonder de nadruk op het geweten he-
lemaal weg te laten4.

De menselijke waardigheid had het 
voordeel het recht op de godsdienst-
vrijheid te generaliseren – omdat deze 
wordt toegepast op ieder individu of 
gemeenschap, wat hun geloof ook is – 
zonder, tenminste in het oog lopend, 
te vervallen in het tegengestelde proces 
van subjectief maken van de wordtels-
van de menselijke vrijheid. De waar-
digheid is iets objectiefs, heeft men ge-
zegd, zij is een uiting van de zijnsorde, 
waarvan geen enkele christen de me-
tafysische inhoud kan ontkennen. Als 
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iedere menselijke persoon een - onto-
logische -  waardigheid bezit dan bete-
kent het, dat iedereen begaafd is met 
een vrij verstand en een vrije wil, die 
zodanig onaantastbaar zijn en met 
een morele verantwoordelijkheid be-
vatten.

Het “strategische” karakter van de 
grondslag van de menselijke waardig-
heid is men blijven benadrukken. Als 
het recht op de godsdienstvrijheid niet 
berust bij de subjectieve neiging van 
de persoon (“non in subiectiva perso-
nae dispositione” DH 2-2), kan deze 
vrijheid, tenminste letterlijk, niet ge-
lijk gesteld worden met de vrijheid van 
geweten en van eredienst, bekrachtigd 
in de Franse Revolutie en het constitu-
tionele liberalisme van de 19de eeuw; 
vrijheid gebaseerd op de subjectieve 
rechten van het geweten om te doen 
wat men wil op godsdienstig gebied en 
verworpen door het traditionele Leer-
gezag van de Kerk. De oppervlakkig 
door de traditionalisten geopperde be-
zwaren vielen vanzelf weg. De grond-
slag van de waardigheid zou erin aan-
vaard kunnen worden, ook door hen 
die de Verklaring ervan beschuldigden, 
de morele vrijheid te scheiden van de 
godsdienstwaarheid. Zoals kardinaal 
Hamer het in zijn tijd schreef, “deze 
nieuwe tekst toont overigens, dat de 
godsdienstvrijheid berust op de “na-
tuur” van de mens, gemaakt voor het 
zoeken naar de waarheid, eerder dan 
iedere uitoefening van dit onderzoek. 
Daarom kan de tekst voortaan zeggen, 
dat het recht op de onschendbaarheid 
blijft, zelfs bij hen die niet voldoen 
aan de plicht om de waarheid te zoe-
ken: heel eenvoudig, omdat zij een na-
tuur houden, die in staat is dit doel na 
te streven en gemaakt voor een derge-
lijk doel.”5

Een ander strategisch voordeel 
van het feit dat men de menselijke 
waardigheid beschouwt als de grond-
slag van de godsdienstvrijheid is dat 
dit leidt tot resultaten die vergelijk-
baar zijn met het gedachtegoed over 
de rechten van het geweten zonder te 
vallen in de veel te duidelijke dwalin-
gen ervan. Voor Dignatis humanæ kan 
de godsdienstvrijheid niet onderdrukt 
worden in samenhang met haar slech-
te gebruik in de morele en juridische 
orde (als de grenzen, opgelegd door de 
openbare orde behouden worden), ge-

geven dat deze tekst haar niet baseert 
op de waardigheid van de daden maar 
op die van de natuur zelf. Deze vereist 
dat de mensen de waarheid zoeken op 
godsdienstig gebied, uit zichzelf, vrij 
en op verantwoordelijke manier (DH, 
2-2). De godsdienstvrijheid garan-
deert, bijgevolg, een persoonlijk vrij-
heidsgebied, dat positief in staat stelt 
te genieten van de psychologische vrij-
heid (“libertas psychologica”) met be-
trekking tot de godsdienst en, negatief, 
van een onschendbaarheid voor iede-
re dwang van buitenaf (“immunitate a 
coercitione externa”) (DH, 2-2). Daar-
om, terwijl het recht op de vrijheid van 
geweten uitwendig wordt uitgeoefend 
door de gevestigde openbare orde te 
respecteren (DH, 2-2 en DH 7), kan 
niemand beroofd worden van het ge-
bruik ervan, in het openbaar of privé 
(“quonimus iuxta suam conscientiam 
agat privatim et publice”, n. 2-1), en 
dat zelfs voor hen die hun verplichting, 
om de ware godsdienst te zoeken, niet 
nakomen (“iis qui obligationi quae-
rendi veritatem eique adhaerendi non 
satisfaciunt”, n. 2-2).

Er blijft niet anders over dan dat 
de negatieve geluiden over het conci-
liaire debat zelfs vandaag nog niet is 
verstomd. Om samen te vatten, er zijn 
achtereenvolgens drie posities opge-
steld rond Dignitatis Humanae en de 
grondslag ervan.

De eerste - zelf samengesteld uit 
verschillende stromingen – bestaat 
erin te verklaren dat het conciliaire 
document, in een min of meer grote 
mate, niet samenhangt met de traditi-
onele leer van de Kerk. Zij die het naar 
voren brengen, nemen in aanmerking 
dat een authentieke godsdienstvrij-
heid, eerder dan in de waardigheid van 
de persoon, gevonden moet worden in 
de plicht die de mens en de maatschap-
pij hebben om aan God de eredienst te 
brengen, die men Hem, inwendig en 
uitwendig, verschuldigd is. Meer nog, 
dat het verkeerd is te spreken over de 
natuurlijke waardigheid van de mens 
zonder de rechten van God op de voor-
grond te plaatsen en zonder de rechten 
van de politieke maatschappij om de 
eredienst te organiseren, die verschul-
digd is aan God, te erkennen. 

Het is ook bevestigd dat de leer van 
het geweten, verkondigd door de Ver-

klaring dubbelzinnig is. Als de mens 
de plicht en het recht heeft, te hande-
len volgens zijn geweten, dan heeft hij 
nog meer de plicht en het recht om 
zijn geweten te vormen naar de objec-
tieve waarheid. Het geweten is niet au-
tonoom, het moet zich aanpassen aan 
de door God geopenbaarde waarhe-
den. De zinspelingen van de tekst in 
deze zin lossen dubbelzinnigheden er-
van niet op.

Aan de andere kant vormt het recht 
om valse godsdiensten te propageren 
in een katholiek land, als principe, een 
ernstige schending van de openbare 
moraliteit. De Verklaring vergeet deze 
leer, door aan te bevelen wat zij alleen 
zou moeten tolereren. Zij verleent aan 
alle godsdiensten, nogmaals in de ka-
tholieke landen, een goed recht op de 
uitwendige en burgerlijke vrijheid van 
het proselitisme, zonder zelfs rekening 
te houden met de zwakheid van de 
mensen in het algemeen. Dat maakt 
niet alleen inbreuk op de rechten van 
God en van zijn Kerk ( theologisch-ju-
ridische begrippen die onbegrijpelijk 
zijn voor de liberale mentaliteit), maar 
het betekent ook een fout tegen de 
deugd van voorzichtigheid en een ont-
erend werk van ondermijning tegen de 
grondslagen van een officieel katholie-
ke maatschappij, met het oog op dit 
onoverkomelijk gegeven: namelijk de 
sociale natuur van de mens, die zelf 
geneigd is tot de dwaling en de fout, 
vooral in onze tijd die er een is van het 
beeld en de propaganda.

De tweede houding is die van de 
verdedigers van de leerstellige continu-
iteit van Dignatis Humanae. Zij houden 
vol, dat men met deze verklaringen 
zoals die welke voorafgaan, de ware 
bzin van de menselijke waardigheid 
niet begrijpt, beschouwd als grondslag 
van het recht op de godsdienstvrijheid, 
recht dat een niet alleen filosofische 
maar ook geopenbaarde waarheid is. 
Alles zet ertoe aan om te begrijpen dat 
de staat op grond van deze waardig-
heid ervan moet afzien tussenbeide te 
komen in de godsdienstige activitei-
ten, openbaar of privé. Dit niet tussen-
beide komen wordt geëist door de aard 
zelf van het vrije gedrag (zijn geweten 
volgen op godsdienstig gebied), waar-
in de menselijke waardigheid naar vo-
ren komt, en niet door de openbare of 
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private manier waardoor dit gedrag tot 
uiting komt.

De derde houding komt overeen 
met hen die wij zullen aanduiden als 
“progressieven”. Het gaat om verwoe-
de verdedigers van de conciliaire ver-
klaring, die aanvoeren dat, door de 
tijd die verstrijkt, de mensen (zoals 
het Concilie het erkent) zich bewust 
zijn geworden van hun waardigheid 
en hun vrijheid, en dat het geen enkele 
zin heeft, het probleem van de opeen-
volging van het pauselijk leergezag te 
plaatsen tegenover de verscheidenheid 
van de historische tijdperken en tegen-
over het duidelijke feit van godsdien-
stige en morele revolutie van de mens-
heid.

****
Uit de consequente gevolgtrekkin-

gen toepassingen van de conciliaire 
Verklaring komen  drie andere vragen 
voort, die niet opgelost worden door 
dit document. 1) Is het werkelijk mo-
gelijk op de ontologische waardigheid 
een recht van godsdienstvrijheid te ba-
seren, naar het voorbeeld van wat er in 
DH wordt vastgelegd? 2) Is het moge-
lijk te vermijden dat de godsdienstvrij-
heid van DH wordt gelijkgesteld aan 
het recht op de godsdienstige dwa-
ling volgens de liberale visie, vervat in 
de afkondigingen van de rechten van 
de mens waarover zij de loftrompet 
steekt? 3) Tot welk punt leidt het ant-
woord op de voorafgaande vragen tot 
een vaag personalisme, dat verwijderd 
is van de gezonde filosofie op politiek 
en juridisch gebied?

1.Wij moeten allereerst opmerken, 
dat door de ontologische waardigheid 
als grondslag van de godsdienstvrijheid 
te stellen, DH een groot theologisch-
juridisch probleem onopgelost laat, 
doordat zij niet, zoals Jozef Fuchs6 het 
erkent, het bovennatuurlijk aspect van 
de menselijke waardigheid beschouwt, 
maar alleen het natuurlijke (DH 2, 1). 
Men moet niet vergeten, dat de waar-
digheid niet alleen wordt toegepast 
op de natuurlijke staat (orde van de 
schepping), maar ook op de bovenna-
tuurlijke staat (orde van de goddelijke 
genade). Deze bovennatuurlijke waar-
digheid komt voort uit de tegenwoor-
digheid in de mens van de goddelijke 

heiligmakende genade die van hem 
een kind van God maakt door adop-
tie. Bij de waardigheid van de mense-
lijke persoon wordt, als de mens Hem 
trouw is, de grootste waardigheid toe-
gevoegd, die van kind van God te zijn.

(…) Zijn deze elementen aanwezig 
in het conciliaire begrip van de men-
selijke waardigheid? Het antwoord is 
complex. In principe, zouden ze niet 
a priori verondersteld moeten worden, 
vooral als men er rekening mee houdt 
dat in het tweede deel van het docu-
ment, in de presentatie van de gods-
dienstvrijheid, de orde van de Verlos-
sing beschouwd wordt in het licht van 
de Openbaring7. Maar deze elementen 
verschijnen niet direct in het begrip 
zelf van menselijke waardigheid (men 
spreekt altijd over natuurlijke ontolo-
gische waardigheid) enzijn ook niet 
toepasselijk op juridisch gebied, om-
dat het document niet uitgaat van het 
begrip bovennatuurlijke waardigheid, 
waaruit de rechten van de mens in en 
voor de burgermaatschappij voort-
vloeien8.

(…) Marcel de Corte dacht over dit 
onderwerp dat “de waardigheid van de 
menselijke persoon, waarop het Con-
cilie de godsdienstvrijheid van indivi-
duen en groepen baseert, een modern 
begrip is, afkomstig van Kant”9. Deze 
bedenking moet weer geplaatst worden 
in de grotere context van de gedachte 
van de Belgische filosoof over de rol 
van de verklaringen van de rechten van 
de mens. Volgens hem zijn deze rech-
ten niet alleen demagogisch (omdat 
ze helemaal niet concreet zijn), maar 
ook schadelijk voor het echte politie-
ke algemeen welzijn (door het verge-
ten van de eerste verplichtingen die de 
rechten rechtvaardigen en door de in-
dividualistische liberale ideologie, die 
los staat van de algemene formulerin-
gen van deze verklaringen).

Als men van het juridische perspec-
tief op theologisch gebied gaat naar het 
juridisch perspectief op filosofisch ge-
bied, kan een andere zwakke plek van 
het begrip menselijke waardigheid, ge-
bruikt door de Verklaring, gevonden 
worden. Daarin is de op het zijn be-
rustende waardigheid (ontologische) 
immers gescheiden van de op het han-
delen berustende waardigheid, ten op-
zichte van omstandigheden waarin 
men ze echter moet onderscheiden. 

Op het existentiële niveau gaan zij al-
tijd samen, waaruit volgt dat in de con-
crete orde van hun morele verhoudin-
gen, de menselijke personen algemeen 
bekende verschillen van waardigheid 
bezitten, wat buitengewoon zeker is in 
een zogenaamde godsdienstvrijheid, 
die zich richt naar de waarheid en het 
goede10.

Om samen te vatten, men moet 
aan DH verwijten, uit te gaan van een 
abstract begrip van ontologische waar-
digheid, onder voorwendsel ermee het 
recht op de godsdienstvrijheid te on-
dersteunen. Maar om te kunnen spre-
ken van rechten, die van de morele 
waarheid uitgaan, kan de concrete en 
existentiële waardigheid van het men-
selijk wezen niet gescheiden worden 
noch van de bovennatuurlijke orde 
noch van zijn zedelijk handelen. DH 
schijnt een gedeelte van de menselijke 
waardigheid terzijde te hebben gelaten 
om een begrip van godsdienstvrijheid 
voor zijn rekening te nemen, dat niet 
overeenkomt met haar werkelijke in-
houd. Op die manier komt men van 
het meest objectieve – de ontologische 
waardigheid – tot wat het meest sub-
jectieve is – de godsdienstvrijheid, tot 
en met het geweten van kwade trouw.

2. DH strekt de godsdienstvrijheid 
uit tot “zelfs hen die niet de verplich-
ting nakomen, om de waarheid te zoe-
ken en te aanvaarden” (DH 2,2). De 
Verklaring is deze keer tamelijk lo-
gisch, want als het recht op de gods-
dienstvrijheid zich baseert op de onto-
logische (natuurlijke) waardigheid van 
de persoon, moet het recht om er aan-
spraak op te maken toegekend worden 
aan allen, zelfs als men dwaalt, en ook 
nog de waarheid niet zoekt.

De algemene tegenwerping is dat 
DH op dit punt in tegenspraak is met 
de traditionele leer van de Kerk. De 
encycliek Immortale Dei van Leo XIII 
komt vaak ter hulp, omdat daarin let-
terlijk het tegengestelde van de conci-
liaire Verklaring aangevoerd wordt: (a) 
de mensen hebben slechts het recht op 
de waarheid, de orde en het goede; (b) 
als het verstand valse meningen aan-
hangt, als de wil het kwaad kiest, ver-
liezen beiden hun aangeboren waar-
digheid en ontaarden11.

Verscheidene auteurs hebben ge-
probeerd het probleem op te lossen 
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door te doen opmerken dat DH en de 
traditionele leer van de Kerk uitgaan 
van verschillende vooronderstellin-
gen en worden toegepast op eveneens 
verschillende gebieden, waaruit voort-
vloeit dat de tegenspraak slechts schijn-
baar is. Wij citeren er enkele van.

- Fernando Ocáriz, verdedigt een 
soort “niet stemmend” model: de Ver-
klaring brengt bepaalde leerstellingen 
tot uitdrukking en spreekt zich daar-
over niet uit. Deze niet-inmenging, 
deze stilte, houdt geen ontkenning 
in. De bevestiging van een recht op 
de godsdienstvrijheid, gebaseerd op 
de menselijke waardigheid, onafhan-
kelijk van de waarheid of van de vals-
heid van de godsdienst in kwestie, be-
tekent niet feitelijk ontkennen dat de 
instemming met de waarheid en het 
goede noodzakelijk deel uitmaakt van 
de menselijke waardigheid. DH zegt 
niet, dat de waardigheid van de per-
soon alleen gebaseerd is op de men-
selijke natuur, onafhankelijk van de 
instemming met de waarheid en het 
goede; wat DH staande houdt, is dat 
iedere persoon ontologisch een basis 
waardigheid bezit, die niet ontaard is 
door het instemmen met de dwaling12. 
Maar het argument lost niets op. Uit 
de ontologische prioriteit van de per-
soon kan men niet principieel afleiden 
dat men niet gevrijwaard is voor iedere 
uitwendige dwang, noch op godsdien-
stig gebied, noch op een ander gebied, 
als de eisen van het algemeen welzijn 
in aanmerking worden genomen. 

- Kardinaal Pietro Pavan, een van de 
experts van DH, construeert een drie-
dimensionaal model om de grondslag 
van het recht op de godsdienstvrijheid 
uit te leggen. De waardigheid zou zijn: 
a) een historische waarde, omdat de 
mensen van onze tijd zich steeds meer 
bewust zijn geworden van hun waar-
digheid en verlangen in alle vrijheid 
en verantwoordelijkheid te handelen, 
vooral op geestelijk en godsdienstig 
gebied (DH 1-1); b) een metafysische 
waarde, want als de mensen van natu-
re waardig zijn, omdat zij verstand en 
vrijheid hebben ontvangen, hebben 
zij op godsdienstig gebied de plicht de 
verantwoordelijkheid voor hun rela-
tie met God te aanvaarden als perso-
nen; c) een antropologische waarde, 

gegeven dat het menselijk wezen door 
zijn natuur geneigd is de waarheid te 
kennen. Maar de waarheid kan slechts 
vrij erkend worden in het licht van de 
waarheid zelf (DH, 1-3).

Het probleem is dat DH ingewik-
kelde betrekkingen met de godsdienst-
vrijheid ter sprake brengt. In feite ver-
staat zij onder “godsdienstmaterie” 
iedere activiteit in verband met het feit 
van “de hoogste godheid te eren met 
een openbare dienst”: om iedere mo-
gelijke soort van godsdienst te omvat-
ten, gebruikt de conciliaire tekst hier 
niet de meer specifieke term “God”, 
maar de meer generieke en onbepaal-
de “numen supremum”. Via deze om-
weg komt zij ertoe dat het recht op de 
godsdienstvrijheid ook voor de primi-
tieve vormen van polytheïsme of van 
pantheïsme geldt.

- Pater Basile Valuet stelt een mo-
del van tekstuele en historische exe-
gese van DH voor, om het probleem 
dat ons bezighoudt op te lossen13. 
(…) DH stelt niet, dat hij die te kwa-
der trouw is, beschikt over een recht 
dat gebaseerd is op zijn subjectieve 
positie; het enige dat zij vaststelt is, 
dat de kwade trouw niet automatisch 
het recht tot eisen verloren doet gaan 
om daarna niet verhinderd te worden 
te goeder trouw te handelen. Een recht 
heeft altijd zijn juiste gebruik als ob-
ject, als doel, maar niet als grondslag: 
het misbruik van het recht verhindert 
niet er vervolgens gebruik van te ma-
ken. Op godsdienstig gebied is overi-
gens het onderscheiden tussen de goe-
de en de kwade trouw een complexe 
zaak, onafhankelijk van de juridische 
competentie van een derde. Kortom, 
de ontologische waardigheid is niet de 
waardigheid van de persoon als indivi-
du, maar zover zij met de andere men-
sen dezelfde natuur deelt, begaafd met 
verstand en vrije wil, zoals DH 2-2 het 
zegt. DH ontkent dus in geen geval dat 
de waardigheid op het gebied van het 
handelen niet de totale waardigheid 
van de mens (op het gebied van het 
zijn) vermeerdert, maar DH wil een-
voudig zeggen dat de eerste de tweede 
niet tot grondlegging dient. Van de an-
dere kant doen noch de erfzonde nog 
de ongelovigheid de menselijke waar-
digheid verliezen. Vanwaar a priori de 
validiteit van het feit, het recht op de 

godsdienstvrijheid te baseren op de 
ontologische vrijheid van de mens.

De argumentatie van Valuet is sterk 
beïnvloed door het personalisme van 
Maritain (???), waarin de menselijke 
waardigheid de dispensaties van bur-
gerlijke verplichting rechtvaardigt, 
zonder voldoende aandacht te schen-
ken aan de bestanddelen van het gees-
telijk algemeen welzijn dat zij moet 
behoeden, vooral bij de volkeren van 
christelijke cultuur (het geloof, maat-
schappelijke katholieke moraal, enz.).

3. De derde ondervraging dient 
ons tot antwoord en tot besluit. Daar 
waar de rechten van het geweten van 
de eerste redacties van DH tot het sub-
jectivisme leiden, brengt de waardig-
heid van de mens, zoals zij vermeld 
wordt in zijn definitieve tekst tot het 
personalisme. Dat is geen noodzake-
lijke conclusie van DH, maar zij kan 
er werkelijk uit getrokken worden. En 
dat is een heel waarschijnlijke uitleg. 
Want de enige zaak die er nu iets toe 
doet, is dat iedereen het ritme van zijn 
eigen geloof volgt, omdat het wezen-
lijke niet ligt in de godsdienstige waar-
heid noch in het geestelijk algemeen 
welzijn (en in bepaalde opzichten ook 
niet in het wereldlijke algemeen wel-
zijn dat haar moest beschermen, on-
der passende voorwaarden), maar in 
de eerbied voor de menselijke waar-
digheid die, in de agnostische versie, 
de individuele autonomie eist en in 
haar neo-katholieke versie, het per-
soonlijke morele geweten. 

Als men zich rekenschap geeft van 
de historische terugslag van het na-
concilie, ten tijde waarvan de kerke-
lijke lofzangen overvloedig zijn ten 
gunste van de bekrachtiging van de 
godsdienstvrijheid van de Universele 
verklaring van de rechten van de mens 
(agnostische versie) en van de inter-
pretatie van DH als hun afspiegeling 
op het inwendige van de Kerk (neo-ka-
tholieke versie), doet zich gelden: na 
meer dan veertig jaar na het einde van 
het concilie, is de leerstellige afstand, 
bewaard door Johannes XXIII in Pacem 
in terris zeer afgestompt.

Men kan met recht tegenwerpen 
dat wij in een andere tijd leven; dat de 
Kerk, met Dignitatis Humanae, er nooit 
aanspraak op heeft gemaakt haar ei-
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De liturgie - het 
bekleden met de 

liturgische 
gewaden (3)

Alain de Beaugrain

gen leer te ontkennen, sinds altijd ge-
leerd en in praktijk gebracht; dat men 
alleen tot de mens van tegenwoordig 
heeft willen spreken op een progressie-
ve manier, en in zijn taal, die de taal is 
van de rechten van de mens; dat men 
zich alleen heeft willen richten tot de 
liberale en pluralistische democratie-
en, om hun te tonen dat de godsdienst-
vrijheid die zij met hun juridische in-
strumenten bekrachtigden, een, zoals 
men haar doopte, evangelische waarde 
was. En als dat nu voor sommigen per-
sonalisme kan lijken, dan is dat niet 
vanwege een filosofische of theologi-
sche tekortkoming van de naconciliai-
re kerkelijke interpretatie, maar eerder 
op basis van historische feiten die de 
pastoraal heeft moeten trotseren, van-
wege de afwezigheid van een gemeen-
schap met transcendente doelen in de 
huidige maatschappijen.

Maar, als dat zo is, moeten we toe-
geven dat het geneesmiddel slechts 
een illusie geweest zal zijn. Want het 
is zeker dat de moderne godsdienst-
vrijheid nooit georiënteerd is geweest 
op de verspreiding van de ware gods-
dienst, of op het christelijk algemeen 
welzijn. Dat is zelfs helemaal het te-
gendeel sinds haar oorsprong. Daarom 
is de opening, geprobeerd door Digna-
tis Humanae compleet nutteloos is ge-
bleken ten opzichte van de historisch-
leerstellige afleiding van deze vrijheid. 
Men kan zich zelfs afvragen of zij niet 
van het Concilie heeft geprofiteerd om 
haar hegemonie te versterken. 

 
1 Nr. 144 en 145.
2 Verschenen in revue Catholica (Frankrijk), nr. 
107, voorjaar 2010 onder de titel Dignatis 
Humanae - Godsdienstvrijheid: evolutie van een 
begrip en hier gepubliceerd met de vrien-
delijke toestemming van de redactie van 
het blad. (Wij hebben de originele tekst 
lichtelijk ingekort.
3 Noot 10 van hoofdst. V van de De 
Œcum.; noot 14 van Declaratio prior; 
noot 25 van Textus emendatus; nr. 21 
van de Textus reemendatus; noot 43 van 
Textus recognitus en noot 44 van Textus 
denuo recognitus.
4 “Dit Vaticaans Concilie verklaart, dat 
de menselijke persoon recht heeft op de 
godsdienstvrijheid. Deze vrijheid bestaat 
daarin, dat alle mensen uitgesloten moe-
ten zijn van iedere dwang van de kant van 
zowel individuen als maatschappelijke 
groepen en welke menselijke macht ook, 
zodanig dat in godsdienstig opzicht nie-
mand gedwongen wordt, tegen zijn gewe-
ten te handelen noch verhinderd wordt, 

binnen juiste grenzen, te handelen volgens 
zijn geweten, voor zichzelf zowel als in 
het openbaar, alleen of in gemeenschap. 
Het verklaart bovendien, dat het recht 
op de godsdienstvrijheid zijn werkelijke 
grondslag heeft in de waardigheid zelf van 
de menselijke persoon zoals het Woord 
van God en het verstand zelf het hebben 
doen kennen. Het recht van de mense-
lijke persoon op de godsdienstvrijheid in 
de juridische orde van de maatschappij 
moet zodanig erkend worden dat het een 
burgerrecht vormt.” Nr. 2-1.
5 Jean-Jérôme Hamer, “Histoire du 
texte de la Déclaration” in Y. Congar en 
J.-J. Hamer (dir.), La liberté religieuse : 
déclaration  “ Dignatis humanae perso-
nae”  Latijnse tekst en Franse vertaling / 
commentaren door Mgr. P. Pavan… [e.a.], 
Cerf, 1967, p. 97.
6 Vgl. Josef Fuchs, Libertad cristiana, 
libertas de la Iglesia y libertad religiosa in 
Selecta Teologia, 7, 25 (1968), blz. 30-34.
7 DH, 10-1
8 In een opmerkelijke toespraak gehou-
den aan het eind van de jaren zestig, had 
Leopoldo Eugenio Palacios de conciliaire 
Verklaring ervan beschuldigd, tot de dwa-
ling van het naturalisme te vervallen: Nota 
critica a la Declaración conciliar sobre 
la libertad religiosa, toespraak van 12 
december 1978 aan de Real Academia de 
Ciencias morales y politicas, vgl. de analen 
van deze Academie, n. 56, 1979, Madrid, 
blz. 10.
9 Vgl. Marcel de Corte, “Vijftigste aanteke-
ning over het pastoraat”, in Itinéraires, nr. 
231 (maart 1979), blz. 132.
10 Het is het argument van V.A. Berto, 
Pour la sainte Eglise romaine. Teksten en 
documenten, Editions deu Cèdre, 1976, 
blz. 387-388. Het argument dateert uit 
de tijd van het eerste conciliaire schema, 
Caput V oecumenismo.
11 Leo XIII, encycliek Immortale Dei, 11 
november 1885, nr. 15,1. Het feit dat de 
mensen slechts recht hebben op de waar-
heid en het goede werd in herinnering 
gebracht door Pius XII in zijn beroemde 
toespraak Ci Riesce, vaak geciteerd in de 
debatten van het Concilie: “Wat niet over-
eenkomt met de waarheid en met de nor-
male norm, heeft objectief geen recht op 
het bestaan, noch op de propaganda, noch 
op de actie”. Toespraak tot de Italiaanse 
katholieke juristen, 6 dec. 1953, A.A.S. XLV 
[1953], blz. 799.
12 Fernando Ocáriz, “Sulla liberta religiosa. 
Continuità del Vaticano II con il Magis-
tero precedente », in Annales Theologici, 
Revista di teologia del Centro accademico 
romano della Santa Croce, ed. Piemme, 
deel 3, 1989, fasc. 1, blz. 82.
13 B. Valuet, op. cit., I-B, blz. 648-649.

Wanneer de priester zijn handen 
wast in de sacristie alvorens hij zich 
begint aan te kleden, zegt hij een ge-
bed dat wij gelezen hebben, waarin 
hij aan God vraagt, zijn ziel te wassen 
van elke smet. Toch is deze wassing 
ook een hygiënische maatregel van 
elementair respect: het zou misplaatst 
zijn, de heilige geheimen te vieren 
met vuile handen. Dit heel eenvoudi-
ge voorbeeld illustreert goed de func-
tie van de allegorische uitleg: zij ba-
seert zich op de eerste betekenis en 
verrijkt deze door er een diepere bete-
kenis aan te geven.

Er bestaat een diepe parallel tus-
sen de uitleg van de liturgie en die 
van de Heilige Schrift. Volgens heel 
de traditie van de Kerk, omvat de H. 
Schrift een letterlijke betekenis (ook 
“historisch” genoemd) en drie gees-
telijke betekenissen: de allegorische 
betekenis, waardoor het Oude Testa-
ment het Nieuwe Testament aankon-
digt; de morele betekenis (ook “tro-
pologische” betekenis genoemd), de 
anagogische zin, dat wil zeggen ge-
richt naar de dingen van boven (bij-
voorbeeld, de rust van God op de ze-

Bij het lopen door de kerk en 

het volgen van de aankleding 

van de gewijde bedienaars heb-

ben wij gezien dat talrijke geba-

ren en voorwerpen, boven hun 

eerste belang nog een figuurlijke 

betekenis hebben. 

Het gaat om de mystieke, 

of allegorische, uitleg, waarover 

wij enkele woorden zouden 

willen zeggen.
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vende dag van de schepping kondigt 
de eeuwige rust aan, gegeven aan de 
uitverkorenen). “De letterlijke, of his-
torische, betekenis is fundamenteel: 
heel haar interpretatie berust op de 
heilige geschiedenis, verteld door de 
bijbelse tekst. [De historische beteke-
nis] wordt echter door heel de exege-
se van de Kerkvaders als ‘schorsbete-
kenis’ beschouwd: [zij is] de letter, ten 
opzichte van de geestelijke betekenis, 
die de diepe betekenis is, de geest”, legt 
eerwaarde Claude Barthe uit in zijn 
werk Le ciel sur la terre (De hemel op 
de aarde)1. “Onder de geestelijke bete-
kenissen is de allegorische betekenis 
het belangrijkst (de term is van de H. 
Paulus, Gal. 4, 24). […] Men zal [dus] 
vaak spreken van de allegorische uit-
leg om te verwijzen naar het geheel 
van de geestelijke interpretatie”2.

Omdat de allegorische uitleg van 
de goddelijke eredienst - trouwens, 
evenals die van de Heilige Schrift – 
mogelijk oneindig is, is het zaak zich 
niet erin te verliezen. Op dit gebied is 
Wilhelmus Durandus (1230? – 1296) 
de grootste naam van het Latijn-
se Westen3. Zijn opus magnum (grote 
werk) op dit gebied is het Rationale Di-
vinorum Officiorum, klassiek onder de 
klassieken. Als echte summa van de al-
legorische uitleggingen is het Rationa-
le als een spil, die de uitleggingen die 
eraan voorafgaan verzamelt, en deze 
lijn voortzet in de eeuwen die vol-
gen. In de 17de eeuw was Jean-Jacques 
Olier, stichter van Saint-Sulpice, een 
andere grote persoonlijkheid van het 
allegorisme. Met Durandus vertegen-
woordigt hij zeker de excessen, waar-
toe deze uitleg kan vervallen, als men 
niet oppast. Ziehier bijvoorbeeld, in 
L’esprit des cérémonies de la messe, hoe 
Olier de bewierokingen uitlegt: door 
het wierookvat waarin hij de gewijde 
korrels heeft gelegd te sluiten, symbo-
liseert de priester het feit “dat Jezus 
Christus, die zijn hart en zijn inner-
lijk had geopend om onze gebeden 
en onze reukwerken te ontvangen, 
ze als het ware heeft ontvangen en in 
Zich opgesloten”4. Wanneer de pries-
ter in ronde bewegingen wierookt, is 
dat “omdat het goddelijk Woord zijn 
eigen lofprijzing is en God looft door 
zichzelf”5. Vervolgens “nadat men de 
lofprijzingen en de eerbewijzen, die 

men schuldig is aan de Zoon van God, 
heeft uitgebeeld door drie halfronde 
wierookbewegingen van de linkerkant, 
wierookt men dadelijk van de rechter-
kant, wat symboliseert dat de lofprij-
zingen en gebeden van het Oude Tes-
tament eerst uitgegaan zijn van het 
Woord en verdiend door Jezus Chris-
tus die moest komen […]”6.

Het is vanzelfsprekend, dat men 
niet verplicht is eerwaarde Olier op alle 
punten in deze overvloed van gedach-
ten te volgen. Veel van deze uitleggin-
gen zijn willekeurig, niet in de zin dat 
ze onwettig zouden zijn, maar in de 
zin dat zij persoonlijk zijn en slechts 
hun bedenker aangaan. Laten wij het 
nog eens zeggen: het gaat over de uit-
leg van de goddelijke eredienst zoals 
die van de Heilige Schrift. Bijgevolg 
zijn bepaalde uitleggingen persoonlijk, 
en binden zij niet het geweten van de 
katholieken. Andere uitleggingen zijn, 
daarentegen, door de Kerk zelf gege-
ven. Wij zijn er zó aan gewend, dat wij 
er zelfs geen aandacht meer aan schen-
ken. Bijvoorbeeld, in het geval van de 
handwassing in de sacristie, waarover 
wij al gesproken hebben, of in dat van 
het lavabo van het offertorium. Er be-
staat een tegenovergesteld exces van 
dat van de willekeurige vermenigvul-
diging van de allegorieën: het bij voor-
baat verwerpen ervan. Het voorbeeld 
op dat gebied wordt gegeven door de 
cisterciënzer Claude de Vert. In zijn Ex-
plication simple, littérale et historique des 
cérémonies de L’Eglise (Eenvoudige, let-
terlijke en historische uitleg van de cere-
monies van de Kerk)(1697-1698), zet 
hij rustig zijn analyse van rationalise-
rende strekking uiteen: “Toen ik had 
horen zeggen […] dat de kaarsen oor-
spronkelijk alleen in de kerk stonden 
om te verlichten, trof die gedachte mij 
en zette me op de wegen van de na-
tuurlijke en historische betekenis van 
de ceremonies, en ik begreep onmid-
dellijk, dat alle andere gebruiken van 
de Kerk op dezelfde manier hun primi-
tieve en fysieke oorzaak hadden”. De 
schrijver zou zich rekenschap hebben 
moeten geven van de absurditeit van 
zijn stelling, omdat, in de paasnacht, 
de paaskaars minder dient om de kerk 
te verlichten dan om het lumen Christi 
te symboliseren, dat verkondigd wordt 
door de diaken. En door deze allego-

rische uitleg op te nemen in haar li-
turgie, onderwijst de Kerk door haar 
leergezag. Met andere woorden, om-
dat deze uitleg voorkomt in de tekst 
zelf van de liturgie, is het een katho-
liek niet toegestaan, te zeggen, dat de 
paaskaars niet het symbool is van het 
licht van Christus.

In zijn Explication de cérémonies 
de la messe, probeert Pierre Lebrun 
een evenwicht te vinden tussen het 
bij voorbaat verwerpen van de alle-
gorieën en hun ongecontroleerde en 
willekeurige overvloed. Tegelijkertijd 
veroordeelt hij Dom le Vert om zijn 
rationaliserende neigingen en zijn 
mathematische geest, en richt hij zijn 
verwijten tot sommige “schrijvers die 
mystieke uitleggingen hebben gege-
ven”7. Deze schrijvers, zegt hij, “hoe 
handig zij overigens ook waren, wa-
ren niet genoeg verdiept in de oud-
heid en zij hadden niet de tijd gehad 
om de nodige onderzoeken te doen”. 
Met andere woorden, zij kenden de 
geschiedenis van de liturgie niet vol-
doende en hebben dus de materiële 
en letterlijke betekenis, waarop de 
geestelijke betekenissen zich base-
ren, verwaarloosd. Bijgevolg, “wordt 
hun zinnebeeld vooral gebruikt om 
overal vermeende mystieke rede-
nen te leggen”. Als reactie, “hebben 
geleerde en ijverige personen sinds 
lange tijd gewenst dat men niet het 
mysterieuze [mystieke] vermengt met 
het niet mystieke”8. Lebrun gaat ver-
der met zijn kritiek door de samen-
hang te leggen met de functie van de 
Kerk als leergezag: “Hoe stichtend 
de meningen die men aan de gelovi-
gen voorstelt, om hun vroomheid te 
voeden, ook zijn, zij moeten wijken 
voor de voornaamste meningen die 
de Kerk heeft gehad. […] De eigen 
nieuwe meningen, die men wil voor-
leggen, moeten op de laatste plaats 
komen. De geciteerde schrijvers heb-
ben deze volgorde niet gevolgd en 
dat maakt hun werken minder nuttig 
en verplicht  om na hen de onderzoe-
ken te doen, die zij hebben verwaar-
loosd”9. Met andere woorden, de his-
torische betekenis en de geestelijke 
betekenissen zijn niet met elkaar in 
tegenspraak, maar aanvullend, en 
de laatste baseren zich op de eerste. 
Men moet zich dus de geschiedenis 
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van de liturgie eigen maken om gees-
telijke betekenissen, die gegrond zijn, 
te kunnen geven.

De evenwichtige houding van Pier-
re Lebrun zal onze gids zijn tijdens de 
“liturgische reis”, waaraan wij gaan 
deelnemen. Lebrun wijdt verschillen-
de bladzijden aan het uitvoerig be-
schrijven van de betrekkingen tussen 
de materiële reden en de mystieke re-
denen van het een of ander gebruik. 
Hij onderscheidt zes soorten situa-
ties10, die de materiële noodzaak en 
de mystiek symbolische redenen ver-
binden. Als geval van materiële nood-
zaak in zuivere toestand, kan men het 
voorbeeld nemen van het wegnemen 
van het missaal tijdens de bewiero-
king van het altaar: het gaat er eenvou-
dig om, de bewegingen van het wie-
rookvat niet te hinderen. Deze uitleg 
volstaat. Als iemand er “andere mys-
terieuze [mystieke] uitleggingen aan 
toevoegt, zijn zij ten overvloede”11. 
Dit geval van symbool komt precies 
overeen met wat men bij de uitleg van 
de Heilige Schrift een passende uitleg 
(sensus accomodatis) noemt.  De Kerk 
laat een grote vrijheid op dit gebied, 
op voorwaarde dat men deze uitleg-
gingen als privé aangeeft, niet als ko-
mend van de Kerk zelf. Dit type van 
uitleg kan tamelijk ver gaan, zoals 
wij hebben gezien in het geval van de 
stool. Zoals wij het hadden vermeld 
in het voorgaande nummer van deze 
serie, geeft men dikwijls de volgende 
uitleg aan het feit dat, bij de Latijnen, 
de bisschop de stool recht draagt, ter-
wijl de priester hem gekruist draagt: 
dit zou zijn omdat beiden een kruis 
op het hart dragen: de bisschop in de 
vorm van borstkruis, de priester in de 
vorm van de gekruiste stool. Deze uit-
leg is in tegenspraak met de histori-
sche uitleg van de invoering van de 
stool, maar de gegeven uitleg is niet 
als zodanig te versmaden: het is ty-
pisch, dat mystieke uitleggingen la-
ter langzamerhand aan het een of an-
der voorwerp of aan de een of andere 
beweging worden toegevoegd, en de 
Kerk verbiedt niet, ze te bewaren als 
zij onze vroomheid voeden.

De gedragslijn van de Kerk is altijd 
de volgende geweest: vanaf het mo-
ment dat men niet afwijkt van de le-

ring, gegeven door het leergezag, zijn 
de uitleggingen die niet door dat leer-
gezag zijn vastgelegd, vrij. Het ratio-
nalisme, dat voorwendt alles uit te 
leggen alleen door de materiële oor-
zaken, is dus te verwerpen, maar ook 
de ongecontroleerde vermenigvuldi-
ging van de allegorieën, die ook op 
haar manier beweert, alles te verkla-
ren. De goddelijke eredienst is een 
schat die alle uitleggingen van de we-
reld nooit zullen uitputten. Er bestaan 
dus evenveel manieren om de liturgie 
te benaderen en te genieten als er per-
sonen bestaan (weer op voorwaarde, 
dat deze variaties binnen de grenzen 
van een bindend dogma blijven). De 
gedachten die wij u voorstellen in 
deze kolommen zijn slechts één van 
de mogelijke manieren om de liturgie 
binnen te gaan. Salus animarum supre-
ma lex: de hoogste wet is het heil van 
de zielen. Het wezenlijke is dus, dat 
iedereen probeert zijn vereniging met 
God te verdiepen en uit de verschil-
lende benaderingen van de heilige ge-
heimen datgene put, wat zijn geloof 
kan vergroten en zijn leven voeden. 
Zoals een kerkelijke spreuk vol wijs-
heid zegt, “In necessariis unitas, in du-
biis libertas, in omnibus caritas” -(in wat 
noodzakelijk is [het geloof], eenheid; 
in wat onzeker is, vrijheid; in alles, de 
liefde).

-----------------------------------

In deze optiek van “vrijheid van 
de kinderen van God”,  keren wij te-
rug om ons te bezinnen met de pries-
ter, de diaken en de subdiaken, die 
zojuist hun voorbereiding in de sa-
cristie beëindigd hebben.

Wij hebben gezien dat de gebrui-
ken verschillen volgens de liturgische 
families. Zelfs als men in de Kerk van 
het Westen blijft, merkt men een grote 
variatie op in de liturgische ornamen-
ten en de gebeden die er mee gepaard 
gaan. De riten ontwikkelen zich voor-
namelijk door het gebruik: de vroom-
heid van de celebranten heeft hun het 
een of andere citaat uit de psalmen 
ingegeven voor het een of ander or-
nament, en langzamerhand hebben 
deze gebeden, eerst als privégebeden, 
vorm genomen en zijn vastgelegd . 
Het gebruik en de gewoonte, die aan 

de basis liggen van onze wetgevende 
systemen12, spelen gelijkelijk een cru-
ciale rol in de wetten van de Kerk. Zo 
zijn de bisschoppen, de regionale sy-
nodes, de concilies en de pausen in 
het algemeen slechts tussenbeide ge-
komen om al vastgelegde gewoon-
ten te ordenen, verder uit te werken 
en te ratificeren. Wat paus Pius V met 
de Mis heeft gedaan is essentieel: ver-
re van een nieuwe ritus te creëren, zo-
als men soms heel lichtvaardig hoort 
zeggen, heeft hij het liturgisch eucha-
ristisch gebruik, dat al de Romeinse 
curie volgde, wezenlijk gecodificeerd 
(dat wil zeggen geordend en in vorm 
gebracht), en uitgevaardigd13.

De verscheidenheid van aankleed-
gebeden tussen de verschillende Wes-
terse riten bergt ook grote overeen-
komsten. Dat is een heel bekend 
verschijnsel, van wederzijdse leningen 
en invloeden. Zo staan de mozarabi-
sche aankleedgebeden dicht bij hun 
Romeinse neven. Laten wij, om onze 
spiritualiteit te verrijken een ogenblik 
meegaan met een priester van deze 
oude Spaanse ritus. Rond een gelijk-
soortige kern (voornamelijk gemaakt 
uit varianten van de Romeinse gebe-
den) zijn de mozarabische aankleed-
gebeden verder aangevuld. Zo begint 
de celebrant, geknield voor de tafel 
die zijn ornamenten draagt, met vier 
Weesgegroeten. Nadat hij zich aange-
kleed heeft, bidt hij, alvorens de sa-
cristie te verlaten, nog een Onze Va-
der, een drievoudig Kyrie eleison en 
een prachtig gebed, waarvan hier een 
uittreksel volgt: “Maak mij waardig, 
U bereidwillig te dienen aan uw hei-
lige altaren, en verleen mij dat ik aan 
dit altaar, dat ik waag te naderen on-
danks mijn onwaardigheid, U offe-
randen [hostias] aanbied die U aan-
genaam zijn, voor mijn zonden en 
beledigingen en voor mijn talloze da-
gelijkse overtredingen. Moge ik ze U 
ook aanbieden voor de zonden van 
alle levende en alle overleden gelovi-
gen, alsook voor hen die zich in mijn 
gebeden hebben aanbevolen. Moge 
mijn offer U aangenaam zijn, door de 
tussenkomst van Hem die zich aan U, 
God de Vader, heeft aangeboden als 
offer voor ons en die de schepper is 
van alle dingen en de enige hogepries-
ter zonder de vlek van de zonde”.
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Bij het lezen van dit Iberische ge-
bed geeft men zich er rekenschap van, 
hoeveel de voorbereidingsdaden ons 
al in de Mis zelf dompelen en hoe-
zeer, bijgevolg, de sacristie deel uit-
maakt van de kerk. Men heeft dikwijls 
de neiging om haar te beschouwen als 
een soort bijgebouw, een plaats waar-
in men zonder zich in te houden zou 
kunnen rondlopen en praten. Nog 
maar enkele decennia terug bevatten 
de sacristieën een bordje dat vroeg, 
de stilte te bewaren, en de atmosfeer 
was er bijna die van een kapel, met 
een bidstoel die aan de priester de ge-
legenheid gaf in stilte te bidden voor 
een kruisbeeld, een schilderij met een 
lijdensvoorstelling of een of andere 
vrome voorstelling. Nog in onze da-
gen worden, in plaatsen waar een be-
paalde ernst de boventoon voert, de 
paramenten uitgelegd op een meu-
bel met een kruisbeeld erboven, soms 
omgeven door kandelaars: de over-
eenkomst met het altaar komt in de 
gedachte.

(slot)

1 Ed. François-Xavier de Guibert, Parijs 
2003 (ISBN 2-8639-847-2), blz. 62-63
2 Idem, blz. 63
3 De uitgeverij Ad Solem heeft in Franse 
vertaling met commentaar het 4de boek 
van het Rationale uitgegeven Vertaling en 
voorwoord door Dominique Millet-Gé-
rard, commentaar door Claude Barth. Le 
sens spirituel de la liturgie  (De geestelijke beteke-
nis van de liturgie, Ad Solem 2003, ISBN 
2-88482-009-4.)
4 “Jean-Jacques Olier, L’esprit des cérémonies 
de la messe, heruitg. 2004, de Forum, Perpignan, 
blz. 149 (ISBN 2-951025-63-0)
5 Idem
6 Ibidem, blz. 150
7 Pierre Lebrun, op. Cit., blz. XV
8 Idem
9 Idem, blz. XV-XVI
10 “Waarop men moet letten om de fou-
ten van de zogenaamde mystieken en de 
zogenaamde letterlijken” te verhinderen, 
ibidem blz. XXIX-XXXVII 
11 Idem, blz. XXXII
12 Een geval van een  buitengewone 
uitspraak is dat van Engeland en zijn 
oude kolonies, bestuurd door de Common 
law, dat essentieel een gewoonterecht is. 
Vandaag nog heeft het Verenigd Ko-
ninkrijk geen geschreven grondwet. De 
machten van de vorst, van het parlement 
en van de regering worden bestuurd bij 
gewoonte.

13 Deze codificatie en deze uitvaardiging 
eerbiedigden zozeer de gewoonten, dat 
de H. Paus Pius V de riten die sinds meer 
dan 200 jaar ingevoerd waren, in gebruik 
heeft gelaten. Zo zijn er, zelfs na de uit-
vaardiging van de “tridentijnse mis”, in 
1570, talrijke lokale of monastieke riten 
blijven bestaan: de Ambrosiaanse (of 
Milanese), de Lyonese, de dominicaner, 
de kartuizer, enz.
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Met grote droefheid delen wij mee, 
dat Maria-Theresia Gradl (gemeente 
Zindorf bei Nürnberg) op de leeftijd 
van 10 jaar, door een tragisch ongeval 
in een afgravingsmeer door God naar 
de eeuwigheid is geroepen.

Op zaterdag 10 juli vond onder 
grote belangstelling van gelovigen en 
priesters om 9.00 uur het Requiem 
plaats (in de kapel van de Onbevlekte 
Ontvangenis in Zindorf), en om 13.00 
uur vond in Eschenbach (Oberpfalz) 
de begrafenis plaats, waarbij naast de 
familie ook de kerkgemeenschap, le-
raren en schoolkameraadjes van de 
overledene verschenen.

Theresia was een ijverig kind van 
de Eucharistische Kruistocht!

O Heer, wiens wegen ondoorgron-
delijk zijn, geef haar de eeuwige rust, 
het eeuwige licht verlichte haar, laat 
haar rusten in vrede. R.I.P.

Wij vragen uw gebed voor de over-
ledene en ook voor de familieleden.

Over het tragische ongeval van 
Maria-Theresia in de krant 

“Der Neue Tag” uit Oberpfalz:

Eschenbach – tienjarige verdrinkt 
in Russweiher – traumahelikopter 
brengt het verongelukte meisje na een 
dramatische reanimatie naar de uni-
versiteitskliniek.

Eschenbach, (rn)  Van de oever van 
het meer tot het platform is het maar 

goed 30 meter. Een meisje van 10 jaar 
bereikte de reddende planken niet. 
De scholiere wilde woensdag met een 
groep kinderen naar het houten ei-
land zwemmen en ging enkele meters 
ervoor onder in de Russweiher. Haar 
oudere broer zag dat zij verdween en 
sloeg dadelijk alarm. Na een reanima-
tie van anderhalf uur werd de jonge 
inwoonster van Essenbach in kritieke 
toestand aan boord van een trauma-
helikopter naar de universiteitskliniek 
van Regensburg gebracht. Het badon-
geluk gebeurde tegen tien voor half 
vier. Door het hulpgeroep van de 15 
jarige broer werden badmeester Tho-
mas Beer, leden van de waterwacht 
en badgasten opmerkzaam gemaakt 
op het ongeluk. Onmiddellijk begon-
nen zij met het zoeken in het troebele 
water. Om 15.24 uur bereikte de roep 
om hulp de reddingscentrale Noord-
Oberpfalz.

23 minuten onder water
Dadelijk werden de BRK – red-

dingswagen van Eschenbach, de mo-
derator van de waterwacht van Weier-
hamm, DLRC Weiden, leider van de 
waterwacht Peter Sirtl en groepsleider 
van de BRK, Frank Fleischer gealar-
meerd. De brandweer rukte uit met 
drie wagens. Duikers hoefden er niet 
meer ingezet worden, omdat enkele 
minuten na aankomst van de ambu-
lancedokter een meezoekende bad-
gast het levenloze kind op twee meter 
diepte ontdekt en samen met de bad-
meester en de chauffeur van de ambu-
lance aan land gebracht had. Volgens 

politiegegevens was het meisje tot zij 
gevonden werd ongeveer 23 minuten 
onder water.

De reddingszwemmer Boris Diehl, 
die ook EHBOer was, nam de eerste 
maatregelen voor de reanimatie – er 
was hartstilstand – geholpen door 
Hans Koller, badmeester van het 
zwembad, en verdere BKR krachten. 
Ambulancedokter Dr. Rainer Jürgens 
van het plaatselijke ziekenhuis bracht 
een buisje in en legde de aansluiting 
voor transfusie en medicamenten 
aan. Ten slotte werden lichaamsde-
len van het meisje met koude doe-
ken afgedekt. Tijdens deze optimale 
verzorging door de ambulancedok-
ter schermden twee brandweerlieden 
met dekens de behandelingsplaats af 
tegen blikken van de badgasten en te-
gen de zonnestralen.

Team van gespecialiseerde 
     artsen
Tegelijkertijd werd de traumaheli-

kopter “Christoph Regensburg” bij de 
universiteitskliniek startklaar gemaakt. 
Hij nam een kinderarts, een hartchi-
rurg en een draagbare hart-longma-
chine met technicus aan boord. Alle 
medisch-technische mogelijkheden 
moesten benut worden, om het leven 
van het kind te redden. De helikopter 
landde om 16.30 uur op het SCE-ter-
rein. Voor het om 17.45 uur weer op-
steeg, kon van de begeleidende hart-
specialist vernomen worden, dat de 
toestand van de tienjarige onder de 
hart-longmachine wel stabiel was, 

Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk

Maria-Theresia

12.7.1999 – 5.7.2010

Jezus, Jezus kom bij me,

O, wat verlang ik naar U,

Beste vriend van mijn ziel. 

Wanneer word ik met U verenigd?
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maar dat zij zich toch in een levensge-
vaarlijke toestand bevond. Het aange-
sloten ECG toonde regelmatige hart-
slag. Hij garandeerde een optimale 
verdere verzorging in Regensburg. Het 
meisje stierf echter nog in de nacht in 
de kliniek.

In memoriam Maria-Theresia 
Gradl

*12.07.1999,  †05.07.2010

Het geloof troost, 
waar de ziel weent

Slechts zeven dagen voor haar elf-
de verjaardag heeft Onze Heer en Hei-
land Maria-Theresia Gradl bij zich ge-
roepen.

Zij is bij het zwemmen met haar 
broers en zusjes in een meertje na-
bij haar thuis door onverklaarbare 
oorzaak verdronken, hoewel zij kon 
zwemmen.

Maria-Theresia is met haar broers 
en zussen in een goed katholiek gezin 
opgegroeid. De opvoeding en het hele 
leven in het gezin waren doordron-
gen van het katholieke geloof met alle 
feesten en gebeurtenissen binnen het 
kerkelijk jaar. Het heilig sacrament 
van de biecht, de eerste communie en 
het vormsel ontving Maria-Theresia 
in Zirndorf in de kapel van de Onbe-
vlekte Ontvangenis.

Daar ging zij, ondanks de lange af-
stand die afgelegd moest worden, re-
gelmatig naar de H. Mis, naar de sa-
cramenten en naar de catechismusles. 
Met vreugde en ijver vervulde zij haar 
godsdienstplichten in de catechismus 
en in de Eucharistische Kruistocht, 
waartoe zij hoorde.

In haar kerkgemeenschap en ook 
op school was zij een lichtend voor-
beeld van hulpvaardigheid, hoffelijk-
heid, gehoorzaamheid en geloofs-
trouw. Maria-Theresia viel vooral op 
door haar vrolijkheid en openheid. 
Zij was voor haar leeftijd heel zorg-
zaam, bedachtzaam en attent. Door 
haar gedrag en haar uiterlijk, zoals 
het dragen van rokken en jurken, ook 
op school, toonde zij zonder angst en 

schaamte haar liefde voor God en de 
H. Maagd Maria.

Met grote ingetogenheid en vol-
harding woonde zij ieder lof, ieder ro-
zenkransgebed en iedere lezing over 
het geloof bij en was sinds enige tijd 
zelfs begonnen, de zeven Onze Vaders 
en Weesgegroeten uit de gebeden van 
de H. Brigitta te bidden. Zij was wer-
kelijk een kleine, zuivere bloemknop, 
die voor God en voor ons gebloeid, 
gegeurd en gestraald heeft.

Zo tekende pater Laroche haar 
ook, die haar zaterdag 10.07.2010, na 
het plechtige requiem in Zirndorf op 
het kerkhof van haar woonplaats Es-
chenbach onder grote deelneming en 
rouw van haar verwanten, haar kerk-
gemeenschap, haar bekenden, leraren 
en schoolkameraden bijgezet heeft.

“In het Paradijs van de Heer”, zei 
pater Laroche bij de begrafenis in Es-
chenbach, “zijn er vele bloemen van 
allerlei kleur, van verschillende groot-
te; van verschillende leeftijden. En-
kele bloemen zijn oud en al verwelkt 
en hebben, om mooi te zijn, veel wa-
ter nodig. En men moet de verlepte 
bloemblaadjes – onze zonden – weg-
nemen. Andere zijn heel jong, fris en 
beginnen juist op te bloeien. Zo is 
de kleine Maria-Theresia. Jezus heeft 
haar geplukt, om haar in zijn Paradijs 
te halen.”

Moge haar voorbeeld voor allen, 
vooral de kinderen, een voorbeeld 
zijn en ze aanmoedigen, ook zo mooi 
te bloeien voor God. (Rita Mock, ca-
techiste)

Stemmen over Maria-Theresia

Haar zielzorger in Zirndorf:
Dit kleine meisjes heeft in haar 

kinderlijke ijver velen van ons over-
troffen. Wij zullen in onze kapel in 
Nürnberg niet alleen haar mooie ge-
zicht en haar zuivere ogen missen, 
maar ook het goede voorbeeld van 
haar vroomheid.

Bewonderenswaardig is het feit, 
dat Maria-Theresia begonnen was, 
iedere dag de zeven Onze Vaders en 
Weesgegroeten van de heilige Brigitta 

te bidden, wat zij op de dag van de 
priesterwijding op de meest natuur-
lijke manier bekende, toen er vanwe-
ge de wijding van een Zweedse pries-
ter gesproken werd over de H. Brigitta 
van Zweden.

Uit de peetfamilie:
Zij was het petekind van mijn 

moeder, en wij hielden heel veel van 
haar. Ikzelf heb haar niet zoveel ont-
moet, omdat zij zo ver van ons weg 
woonde, maar zij is altijd, als wij el-
kaar ergens gezien hebben, kort naar 
ons toegekomen, ook wanneer zij, 
zoals alle kinderen, dan meestal niet 
zo goed wist, wat zij moest zeggen. 
Bij de priesterwijding van dit jaar in 
Zaitzkofen was zij er nog heel vrolijk 
bij, kwam extra naderbij gehuppeld, 
om mij kort te begroeten en toe te la-
chen – en dan was ze alweer verder… 
Maar ik had haar gezien en een kleine 
vreugde gehad aan haar vrolijke ka-
rakter. Dat zal ik niet vergeten.

Ik denk, dat zij voor vele kinde-
ren een goed voorbeeld kan zijn door 
haar wens om heiliger te worden en 
fouten af te leggen. Zij heeft, zo jong 
als zij was, werkelijk geprobeerd, met 
de hulp van haar moeder te werken 
aan haar sterke karakter en haar wil, 
toe te geven bij ruzie en niet humeu-
rig te zijn  - zij was integendeel bij 
ontmoetingen altijd heel vriendelijk 
en bescheiden en uitte nooit een wens 
voor een cadeautje, ook als men haar 
direct daarnaar vroeg: “Nee, ik heb 
niets nodig.”

Daarom heeft mij het bericht op 
de vorige maandag ook erg getroffen. 
Maar de mooie preek bij het requiem, 
de plechtigheid bij de begrafenis en 
vooral de sterke houding van haar ou-
ders hebben heel veel indruk op mij 
gemaakt en hebben mij ook gehol-
pen. God zal wel weten, wat Hij ge-
daan heeft.
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De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

DE H. MISDe H. Mis: de verborgen schat

Vier verplichtingen 
tegenover God

Wel, hoe kunnen wij, miserabele 
schepsels, die nodig hebben dat Hij 
ons zelfs de lucht geeft die wij ade-
men, aan al deze verplichtingen vol-
doen? Ziehier een gemakkelijk mid-
del, dat ons allen moet troosten: laten 
wij vaak de H. Mis horen, met alle de-
votie waartoe wij in staat zijn, laten 
wij dikwijls Missen voor onze inten-
tie lezen, en wij zullen onze schul-
den, al zouden zij ontelbaar zijn, al-
len volledig kunnen betalen, met de 
schat die wij bekomen uit het Heilig 
Offer. (…)

1. God verheerlijken
Onze eerste verplichting tegenover 

God is, Hem eer te brengen. 

De natuurwet zelf zegt ons dat ie-
dere ondergeschikte zijn meerdere 
moet eren, en dat hoe groter deze is, 
des te groter de hulde moet zijn die 
men hem brengt. Daaruit volgt dat wij 
God een oneindige eer moeten bren-
gen, omdat Hij oneindig groot is.

Maar waar een offerande te vin-
den, die Hem waardig is? Laat het oog 
vallen op alle schepselen van de we-
reld, waar zult u iets vinden dat God 
waardig is?

Slechts een God kan een waardi-
ge offerande zijn voor God. Daarom 
moet Hij dus van zijn troon neerda-
len als slachtoffer op onze altaren, op-
dat het eerbewijs volmaakt overeen-
komt met zijn oneindige Majesteit. 
Nu, dát gebeurt in het Heilig Offer, 
God wordt er geëerd zoals Hij het ver-
dient, omdat Hem eer gebracht wordt 
door een God zelf. Onze Heer aanbidt 
de H. Drie-eenheid, als Hij zich in de 
staat van het slachtoffer op het altaar 
plaatst, door een onuitsprekelijke acte 
van onderwerping, zoveel als God ver-
dient; zodanig dat alle andere eerbe-
wijzen, in vergelijking met deze verne-
dering van Jezus, als sterren tegenover 
de zon lijken. Pater Saint-Jure spreekt 
van een heilige ziel, die bezield door 
liefde voor God, haar hart luchtte 
in duizend tedere verlangens. “Mijn 
God” zei zij Hem, “ik zou zoveel har-
ten en tongen willen hebben als er 

bladeren aan de bomen zijn, stofdeel-
tjes in de lucht en druppels water in 
de oceaan, om u te beminnen en te 
eren zoveel als u het verdient.”

“O, indien ik alle schepselen in 
mijn macht had, ik zou hen aan uw 
voeten willen plaatsen, opdat zij zou-
den smelten van liefde voor u; maar 
ik zou u meer willen beminnen dan 
allen te samen, meer dan alle enge-
len, meer dan alle heiligen, meer dan 
geheel de hemel.” Op een dag dat zij 
dit verlangen met meer vurigheid dan 
gewoonlijk uitte, antwoordde O. L. 
Heer haar: “Troost je mijn dochter, 
want met een enkele Mis die je de-
voot bijwoont, geef je Mij alle eer die 
je wenst en nog oneindig veel meer.” 
Verwondert deze stelling u? Maar dat 
is verkeerd; want daar onze goede Je-
zus niet alleen mens is, maar waarlijk 
God en almachtig, brengt Hij zijn Va-
der, wanneer Hij zich vernedert op het 
altaar, een oneindige hulde en eer; en 
wij brengen, als wij met Hem dit grote 
Offer opdragen, eveneens door Hem 
aan God een oneindige hulde en eer.

O, het grote wonder; laten wij 
het herhalen omdat het essentieel is 
er in door te dringen. Ja, ja, christe-
nen; door het bijwonen van de H. Mis 
brengt de gelovige aan God een on-
eindige glorie, een eer zonder gren-
zen.Schud uw verdoving af, overdenk 

geheel ontroerd deze zo troostende en 
zo zoete waarheid: met devotie de Mis 
horen, dat is aan uw God meer eer be-
zorgen dan in de hemel alle engelen, 
alle heiligen, alle gelukzaligen Hem 
kunnen brengen. Ook zij zijn slechts 
eenvoudige schepselen, en hun eer-
bewijzen zijn bijgevolg eindig en be-
grensd; terwijl in het H. Misoffer Jezus 
Christus zich vernedert; Hij wiens ver-
nedering en verdienste een oneindige 
waarde hebben: daarom zijn de hulde 
en de eer die wij door Hem aan God 
brengen in de Mis, oneindig. Als dat 
zo is, dan ziet u hoe wij rijkelijk deze 
eerste schuld betalen aan God, als wij 
het H. Offer bijwonen. O, blinde we-
reld, wanneer zuilen je ogen open-
gaan om zulke belangrijke waarden te 
begrijpen? En u, kunt u nog zeggen: 
een Mis meer of minder, wat maakt 
het uit?

St. Thomas zegt ons dat wij vier hoofdverplichtingen hebben tegen-

over God, die elk oneindig zijn.

De eerste is: lof en eer toe te brengen aan zijn oneindige Majesteit, 

die eer en lofprijzingen oneindig waardig is;

De tweede is: voldoening te geven voor zoveel zonden die wij heb-

ben bedreven;

De derde is: Hem te danken voor zoveel weldaden, die wij van Hem 

hebben ontvangen.

De vierde tenslotte: Hem de genaden te vragen die noodzakelijk zijn 

voor ons.
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Het derde geheim van Fatima
E.H. Wailliez

In mei 2010, tijdens zijn bedevaart 
naar Fatima, verklaarde paus Benedic-
tus XVI: “Wie zou denken dat de pro-
fetische missie van Fatima voltooid is, 
zou zich vergissen”. Hij voegde eraan 
toe, onder bedekte termen verwijzend 
naar het derde geheim: “De aanval-
len tegen de paus en de Kerk komen 
niet alleen van buitenaf, maar het lij-
den van de Kerk komt juist van bin-
nen de Kerk, van de zonde die bestaat 
in de Kerk”.

Het Vaticaan heeft nooit het be-
staan van een “geluidsband” van dit 
visioen willen toegeven (en nog min-
der hem willen publiceren), dat wil 
zeggen de uitleg door de Maagd zelf 
gegeven van dit deel van de bood-
schap, bijeenbehorend bij de twee 
eerste visioenen (met uitleggend com-
mentaar).

Toch is het waarschijnlijk dat de 
stad “gedeeltelijk in ruïne” Rome voor-
stelt, van binnenuit ondermijnd door 
de afvalligheid en de immoraliteit; de 
lichamen op de weg zijn de zielen die 
de staat van genade verloren hebben 
door de zonde; de martelaren zijn de 
paus, de gewijde zielen en de gelovi-
gen, die ter dood gebracht zullen zijn 
om hun trouw aan het kruis van Onze 
Heer en aan de Onbevlekte.

“Na de twee delen die ik al heb ver-
toond, hebben wij ter linkerzijde van Onze 
Lieve Vrouw, een beetje hoger, een engel 
gezien met een zwaard van vuur in zijn 
linkerhand; het fonkelde en het straalde 
vlammen uit die, naar het schijnt, de we-
reld in brand moesten steken; maar zij 
doofden bij de aanraking van de straling 
die ernaar uitging van de rechterhand van 
Onze Lieve Vrouw. De engel wees naar de 
aarde met zijn rechterhand en zei met een 
harde stem: “Boete! Boete! Boete!” En wij 
zagen in een enorm licht, dat God is, iets 
dergelijks, op de manier waarop de men-
sen zich zien in een spiegel, als zij erlangs 
komen, een bisschop in het wit gekleed, 

wij hebben het voorgevoel gehad, dat het 
de Heilige Vader was.

(Wij zagen) verschillende andere bis-
schoppen, priesters, mannelijke en vrou-
welijke kloosterlingen een steile berg be-
klimmen, op de top waarvan een groot 
Kruis stond en ruwe boomstammen, alsof 
het kurkeiken waren met hun schors; al-
vorens erbij te komen trok de Heilige Va-
der door een grote stad, die half in ru-
ine lag en, gedeeltelijk trillend, met een 
wankelende pas, uitgeput door lijden en 
inspanning, bad hij voor de zielen van 
de lichamen die hij op zijn weg vond; op 
de top van de berg aangekomen, op de 
knieën gevallen aan de voet van het grote 
Kruis, werd hij gedood door een groep sol-
daten die verschillende keren schoten met 
een vuurwapen en pijlen; en op dezelfde 
manier stierven na elkaar de bisschoppen, 
de priesters, de kloosterlingen en allerlei 
leken, mannen en vrouwen van verschil-
lende klassen en sociale groepen.

Onder de twee armen van het Kruis, 
stonden twee engelen, ieder met een gie-
ter van kristal in de hand, waarin zij het 
bloed van de martelaren verzamelden en 
waarmee zij de zielen begoten, die God 
naderden.`

IB254.indd   22 4-5-2011   10:59:17



Informatieblad   Nr. 254  mei - juni  2011  23

NIEUWS

Drie maanden voorwaardelijk 
geëist tegen een man, die op de 

Koran geürineerd had
Het parket van Straatsburg heeft, 

op maandag 11 april, drie maanden 
voorwaardelijke gevangenschap en 
duizend euro boete geëist tegen een 
man van 30 jaar, die werd vervolgd 
voor uitlokking van discriminatie. Er-
nesto Rojas Abbate, wonend in Bisch-
heim (Departement Bas-Rhin), had 
zich in een uitzending die, op 2 okto-
ber 2010, per webcam werd verspreid 
op de site blog-video.tv, “vermaakt” 
met het maken van een vliegtuig met 
de bladzijden van een koran, om het 
te werpen op glazen die de torens van 
het World Trade Center voorstelden, 
om er de brand in te steken, vervol-
gens het boek te verbranden en erop 
te urineren “om de vlammen te do-
ven”. Hij verscheen met een duivels-
masker, maar had zijn peroonlijke ge-
gevens verspreid.

Bronnen: Le Monde/AFP

Over “Piss Christ”
Op zaterdag 16 april heeft Civitas, 

op basis van een oproep die slechts 
vier dagen daarvoor gedaan was, en 
die meer dan 80.000 protesthandte-
keningen had opgeleverd, meer dan 
1500 personen bijeen kunnen bren-
gen in de straten van Avignon, om de 
eer van Christus te verdedigen. De vol-
gende morgen zijn er vier personen 
in het museum doorgedrongen door 
hun entree te betalen, zoals iedereen. 
Vervolgens hebben zij, met onbedekt 
gezicht, het beschermende glas en 
plexiglas met mokers en hamers ver-
nield, alvorens de omstreden foto weg 
te nemen. Het is echter niet het eerste 
schandaal over de foto. Hij stelt een 
plastic kruisbeeldje voor, onderge-
dompeld in een glas dat gevuld is met 
de urine van de artiest. Hij heeft al een 
echte culturele oorlog uitgelokt en is 

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

ten slotte verboden in de Verenigde 
Staten en in Australië. In elk geval be-
staat de afbeelding niet meer.

Bron: Présent

Heiligschennende 
 tentoonstelling in Hasselt
In Hasselt is een choquerende ten-

toonstelling over het thema van de 
zeven sacramenten gehouden. Men 
kon er met name een Christus in 
hout vinden, van wie de naaktheid 
op aanstootgevende manier werd on-
derstreept. Is Hasselt het nieuwe Avig-
non? Nee, het is nog erger, want deze 
tentoonstelling die de zeven sacra-
menten ontheiligt, heeft plaats ge-
had in de kathedraal zelf. De deken, 
de eerwaarde heer Vanherk, heeft zich 
gelukkig geprezen, deze “werken” te 
ontvangen en de bisschop, Mgr. Hoog-
martens, heeft daar niets tegenin we-
ten te brengen. Deze tentoonstelling 
is begin maart geopend en duurde tot 
de tweede paasdag. Overbodig, te on-
derstrepen hoe schandalig een derge-
lijke ontheiliging is, juist in de vasten. 
Op initiatief van de werkgroep Waar-
dig Katholiek, heeft er op dinsdag 19 
april om 15 uur een bijeenkomst van 
protest en gebed plaats gehad voor de 
kathedraal St. Quintinus van Hasselt.

De Pakistaanse minister 
 Shahbaz Bhatti, martelaar
De dodelijke aanslag op de mi-

nister van godsdienstige Minderhe-
den, Shahbaz Bhatti, op 2 maart jl., 
is opgeëist door “Tehrik-e-Taliban Pa-
kistan”, een beweging die verschillen-
de islamistische organisaties verenigt 
en geldt als verwant aan Al Qaida. Ge-
wapende mannen hebben geschoten 
op de auto van de katholieke minis-
ter, in een chique wijk van de hoofd-
stad. Bij aankomst in het ziekenhuis 
was hij overleden. Deze moord ge-
beurt precies tijdens het debat in dit 

islamitisch land, over vage amende-
menten tot wijziging van een wet, die 
de doodstraf voorziet in geval van hei-
ligschennis en over de aanslag, begin 
januari, op een gouverneur die de ver-
dediging op zich genomen had van 
een christin, die veroordeeld was tot 
de doodstraf, omdat zij de profeet 
Mohammed had “beledigd”.

Op 5 maart geïnterviewd door Ra-
dio Vaticana, heeft kardinaal Jean-
Louis Tauran het oordeel uitgespro-
ken, dat Shahbaz Bhatti, die zei dat hij 
regelmatig bedreigd werd, een “echte 
martelaar” is, waarbij hij zich baseert 
op het geestelijk testament, dat door 
de katholieke minister van de min-
derheden is nagelaten. “Ik heb geen 
enkel vrees meer (…). Ik wil geen po-
pulariteit, ik wil geen machtsposities: 
ik wil alleen een plaats aan de voeten 
van Jezus”, kan men bijvoorbeeld le-
zen in het testament.

Bron: AFP

Kan een kardinaal 
 de chahâda uitspreken?
Bij gelegenheid van een lezing, op 

4 januari 2011 uitgesproken in de ka-
thedraal van Versailles, heeft de aarts-
bisschop van Lyon, kardinaal Phi-
lippe Barbarin, prins van de Kerk en 
primaat van de Galliërs, zich erop 
laten voorstaan, de chahâda uit het 
hoofd te hebben geleerd om haar op 
te zeggen aan het bed van stervende 
islamieten. De chahâda is geen gewo-
ne zin. Het is de eerste van de vijf pij-
lers van de Islam. Het is de geloofsbe-
lijdenis die in staat stelt een islamiet 
te herkennen: “Ik geloof dat er slechts 
één god is, Allah, en Mohammed is 
zijn gezant”. Als een islamiet werkelijk 
stervend is, verwacht hij dan, dat de 
katholiek die hem bijstaat de chahâ-
da uit het hoofd kent? Zijn echte ge-
beden tot Onze Heer en eenvoudige 
woorden die hem toevertrouwen aan 
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de barmhartigheid van een God die 
liefde is geen veel doeltreffender mid-
delen? Men ziet hoever de verwoes-
tingen gaan van de verklaring Nostra 
Aetate (Vaticanum II) die van mening 
is, dat er deeltjes van waarheid zijn in 
alle godsdiensten. Bekijk de video van 
dit schandaal op:

http.//www.laportelatine.org/
communication/videotheque/lapor-
telatine/barbarin_shahada.php

Bron: La Porte Latine

“Varkensacties” om de bouw  
      van moskeeën te verhinderen

In mei 2010 had de nabootsing van 
de begrafenis van een varken op een 
terrein dat de moskee van San Jeroni-
mo (Spanje) moest herbergen, de op-
richting van een moskee verhinderd. 
De islamitische wet staat niet toe, een 
moskee te bouwen op een plaats die 
bezoedeld is door een varken. Welnu, 
in de nacht van 18 op 19 april 2011 
hebben onbekenden hetzelfde scena-
rio gebruikt op een terrein in Lodelins-
art (België) waarvan men vermoedde, 
dat er een moskee op zou komen. Zij 
hebben er een afgesneden varkenskop 
op gelegd, voorzien van een inscriptie 
met de tekst “Hier rust Mohammed”. 
Deze “varkensactie” heeft enige op-
schudding veroorzaakt in de plaats.

Bron: RTL

“De zaak van het kruisbeeld”
Met een tussenpoos van enke-

le dagen heeft zowel Italië als Oos-
tenrijk de tegenwoordigheid van het 
kruisbeeld in de openbare ruimten 
toegestaan.

“Het kruisbeeld is het enige gods-
dienstige symbool dat is toegestaan 
in de Italiaanse rechtszalen en het 
schaadt het neutrale karakter van de 
Staat niet”. Dat heeft het Hof van Cas-
satie herhaald in de uitspraak die het 
royement bevestigt uit de rechterlij-
ke orde van de vredesrechter van de 
rechtbank van Camerino, Luigi Tos-
ti, die geweigerd had een zitting te 
houden in zalen waar een kruisbeeld 
hing.

Het Oostenrijkse constitutionele 
Hof heeft, op zijn beurt, geoordeeld 
dat de aanwezigheid van een kruis 
aan de muur van een klas, wanneer de 

meerderheid van de leerlingen chris-
ten is, niet in tegenspraak is met de 
grondwet. Het Hof heeft eveneens ge-
lijkluidend geoordeeld over de Sinter-
klaasviering in de scholen, gebeurte-
nis die vaak bijgewoond wordt door 
de kleinste kinderen. Het heeft er re-
kening mee gehouden, dat geen enkel 
kind verplicht was eraan deel te ne-
men.

Enkele dagen later kwam het Eu-
ropese Hof van de rechten van de 
Mens terug op haar beslissing (van 
2009) om de tegenwoordigheid van 
het kruisbeeld in de Italiaanse school-
klassen te verbieden. Enkele goede 
nieuwsberichten, dus. Eénmaal ge-
daan is nog geen gewoonte…

Bronnen: AFP / Osservatore vati-
cano

Hongarije voorziet zich van een nieu-
we grondwet, pro-leven en pro-gezin

262 Stemmen voor, 44 tegen 
(waaronder de partij Jobbik, gekwali-
ficeerd als “extreem rechts”), één ont-
houding: met een overweldigende 
meerderheid heeft het Hongaarse par-
lement het grondwetsvoorstel van de 
conservatieve nieuwe eerste minister, 
Viktor Orban (Fidesz), aangenomen.

Afschuwelijk: de tekst spreekt over 
God, erkent de christelijke wortels 
van Hongarije en van Europa, roept 
op tot een intellectuele en geestelij-
ke vernieuwing, huldigt het traditio-
nele gezin (terwijl het niettemin de 
burgerlijke verbintenissen van homo-
seksuelen erkent). Voorbeeld van zijn 
ontoelaatbare karakter: in het hoofd-
stuk van de niet-discriminatie, maakt 
de seksuele keuze geen deel uit van de 
beschermde categorieën, en de tekst 
verklaart dat “het leven van de foetus 
beschermd moet worden vanaf het 
ogenblik van zijn ontvangenis”.

Bron: Chrétienté Info

Het debat over de abortus   
          heropenen

Door de administratie van de Fran-
se Gemeenschap van België is er - in 
schending van het neutraliteitsprinci-
pe - een circulaire gezonden aan alle 
scholen, om te dienen als didactisch 
hulpmiddel voor de leerlingen van 

de middelbare school. Deze circulai-
re droeg als titel “Recht op de abortus 
in België”. Wel, tot de leerlingen spre-
ken in termen – niet meer van uit de 
strafrechtelijke sfeer halen – maar wel 
van “recht”, betekent op zich al een 
gevaarlijk semantiek afglijden. Dit be-
driegt de jonge generaties door een 
ernstige daad met niet te verwaarlo-
zen psychologische gevolgen gewoon 
te doen lijken. De brochure herinnert 
er zelfs aan, dat boven de wettelijke 
termijn een abortus wettelijk moge-
lijk blijft in Nederland en dit tot aan 
twee derde van de zwangerschap (24 
weken, zijnde de grens van levensvat-
baarheid). Om het geheel te bekro-
nen zullen de leerlingen, op de vraag 
om te weten welke de risico’s zijn, die 
wegen op de evolutie van de abortus, 
in het pedagogisch dossier vernemen 
dat het gevaar komt van de “gods-
dienstige lobby’s in het Europees Par-
lement”. Wel laat ons zien. U hebt het 
gezegd: naleving van de neutraliteit?

Voor haar tweede editie heeft de 
Mars voor het leven ongeveer 3000 
personen op de been gebracht. Voor 
Anthony Burckhardt, student in de 
politieke wetenschappen aan de Fa-
culteiten St. Louis, en Franssprekende 
woordvoerder van deze Mars, is deze 
dag een middel om de aandacht te 
trekken op al deze problemen in sa-
menhang met de abortus en om het 
recht op leven voor allen opnieuw te 
bevestigen. “De publieke opinie moet 
in beweging komen over de wet die 
van kracht is”, verklaart hij, omdat 
hij de onverschilligheid die in België 
schijnt te overheersen, betreurt. En 
om het Amerikaanse voorbeeld te ci-
teren. “In de Verenigde Staten is er een 
echte kentering geweest van de bevol-
king over het onderwerp. De meerder-
heid van de Amerikanen is vandaag 
pro-life, terwijl zij een tiental jaren ge-
leden slechts 20 tot 30% waren.” “Wij 
zijn duidelijk afschaffers”, vervolgt 
hij. “Ons idee is, een maatschappij sa-
men te stellen waarin de kwetsbaar-
ste mensen beschermd worden, vanaf 
het begin van het leven tot het eind 
ervan”.

Achterin de groep baden de katho-
lieken van de Traditie het rozenhoed-
je tot uitboeting van de zonde van 
abortus, voor de moeders in nood en 
voor de politieke leiders.
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De nieuwe hulpbisschoppen   
       van Mechelen

Op zondag 3 april heeft de bis-
schopswijding plaats gehad van de 
eerwaarde heren Lemmens, Hudsyn 
en Kockerols, voortaan vicarissen ge-
neraal en hulpbisschoppen van Mgr. 
Léonard. De wijdingsplechtigheid, ge-
houden in de nationale basiliek van 
het Heilig Hart, de Koekelberg, te 
Brussel, was een reisje waard. Het was 
alsof er niets was veranderd sinds de 
jaren Suenens-Danneels. “Opgeluis-
terd” door een koor waarvan men ge-
loofd zou hebben, dat het uit het Ka-
thmandou van de jaren 1968-1970 
kwam, leek de “viering”meer op de 
kermis dan op de mis. Vorig jaar had-
den sommige mensen uitgelegd, dat 
het feit dat Mgr. Léonard het vertrek 
van zijn hulpbisschoppen Vancottem 
en De Kesel in Namen en in Brugge 
niet verkeerd uitgelegd moest wor-
den. Als men ze moest geloven, was 
dat om schoon schip te maken in Me-
chelen-Brussel en een goede start te 
maken in het aartsbisdom. Terwijl 
we nu een hulpbisschop hebben, die 
half geit half kool is  (Mgr. Lemmens) 
en twee die echte troonopvolgers zijn 
van hun voorgangers (Mgr. Hudsyn 
en Mgr. Kockerols), deze uitleg dringt 
zich op.  Iemand vervangen door zijn 
kloon kan moeilijk uitgelegd worden 
als een wil tot verandering. (Toevallig 
zal Kockerols titulair bisschop van Ie-
peren worden. Waardig opvolger van 
Jansenius!) Mechelen-Brussel blijft 
dus vast in de lijn van de jaren Sue-
nens-Danneels. En natuurlijk blijft 
het orkest spelen op de brug van de 
Titanic…

Bron: Osservatore Vaticano

Het biechtgeheim in gevaar 
   in België?
De Kamercommissie over het sek-

sueel misbruik zou willen dat het 
biechtgeheim de priester niet kan ont-
slaan van zijn plicht, de feiten van 
seksueel misbruik waarover hij geïn-
formeerd zou zijn, aan te geven. Dat 
zou echter geen rekening houden met 
het absoluut karakter en het godde-
lijk recht, dat geen enkele uitzonde-
ring lijdt, waarvan de paus zelf hem 

niet kan ontslaan, van dit sacramente-
le geheim. Geen enkel belang is “ho-
ger” dan dit principe, dat de integriteit 
van het sacrament waarborgt, zelfs 
om een moord of een eucharistische 
heiligschennis te vermijden, of om 
een onrechtvaardige veroordeling van 
de biechtvader af te wenden ( vgl., in 
dit laatste opzicht, de mooie film van 
Hitchcock “Ik beken” (1953) )

Het is een ander geval als een 
priester in vertrouwen een bekente-
nis zou doen aan zijn bisschop of aan 
zijn religieuze overste tijdens een dis-
ciplinaire procedure: dit (niet sacra-
menteel) in vertrouwen meegedeelde 
geheim moet in principe gerespec-
teerd worden, maar staat uitzonde-
ringen toe. Het kan ook gebeuren, dat 
de priester in de biecht aan de biech-
teling beveelt, een medeplichtige aan 
te geven, zelfs zichzelf aan te geven, 
en hem de absolutie weigert in geval 
van weigering, maar zelfs in dat geval 
blijft deze priester gehouden aan het 
geheim.

Men zal opmerken, dat de pers na 
het aanstootgevende interview met de 
ex-bisschop van Brugge geprobeerd 
heeft, op te sporen wie zijn biecht-
vader was geweest. Voorval om het 
biechtgeheim weer ter tafel te bren-
gen…

Het einde van een lange 
      Nederlandse winter?
Naast het seminarie van Tilten-

berg, van het bisdom Haarlem-Am-
sterdam, stelt het seminarie van Den 
Bosch ook een vertrouwd maken 
met de praktijk van de buitengewone 
vorm van de Romeinse ritus voor. De 
Duitse kenner van het kerkelijk recht 
Gero Weishaupt heeft er toestemming 
gekregen om drie keer per week de 
buitengewone vorm te celebreren en 
de seminaristen hebben de vrijheid, 
zich bij hem aan te sluiten.

Sinds 2007 hebben meer dan 
een dertigtal Nederlandse diocesa-
ne priesters hebben geleerd, de bui-
tengewone vorm te celebreren. 30 
Priesters per 800 actieve diocesane 
priesters  vergeleken met slechts 2 pa-
rochies op 1400, die de buitengewo-
ne vorm alle zondagen aanbieden, 
dat laat een mooie marge van voor-
uitgang. Een marge die des te sterker 
is omdat, zoals in Frankrijk, in Italië 

en in Portugal, steeds meer diocesane 
seminaristen het voornemen hebben 
hun priesterleven in deze twee riten te 
leven.

Een andere gelegenheid om deze 
instemming van de nieuwe Neder-
landse geestelijkheid met de beschik-
kingen van het motu proprio Summo-
rum Pontificum te meten, zal geboden 
worden in de loop van juli, tijdens 
een liturgisch symposium, georgani-
seerd in het bidsom Den Bosch. Half 
september zal kardinaal Burke deel-
nemen aan de Catholicadag, over het 
onderwerp “Summorum Pontificum en 
de Kerk na Vaticanum II”.

De “verboden” bedevaart 
     naar OLV van Marceille
Op 19 maart jl. zijn meer dan 600 

kinderen vertrokken van de school 
Saint-Joseph-des-Carmes (PSPX) in 
de regen en in een meteorologische 
en “bisschoppelijke” kou; Mgr. Pla-
net had een verbod uitgevaardigd te-
gen deze bedevaart, waarbij hij hen 
die het zouden negeren dreigde met 
gerechtelijke bliksems van de Repu-
bliek…

“Gestimuleerd” door de bisschop 
van Carcassone zijn dus groot en klein 
aan deze bedevaart begonnen en heb-
ben een eerste pauze gehouden in de 
“groene weiden” en de bossen van de 
Aude.

Senegalese karmelieten eisen  
    de erfenis op van Mgr. Lefebvre

De karmel van de Verrijzenis is in 
1950 gesticht in Dakar door de apos-
tolisch vicaris van die tijd, Mgr. Marcel 
Lefebvre, en in 1953 overgebracht naar 
Sebikotane. Op hun site benadrukken 
de religieuzen de rol van de stichter. 
Zijn rol in Afrika wordt steeds meer 
erkend. In 2008 heeft een Witte Pater, 
pater Joseph-Roger de Benoist (doctor 
in de geschiedenis) een Geschiedenis 
van de katholieke Kerk in Senegal ge-
schreven. Een belangrijk hoofdstuk 
is gewijd aan de eerste aartsbisschop 
van Dakar. De schrijver, die niet echt 
een vriend van Mgr. Lefebvre is, herin-
nert eraan dat men “alles wat hij heeft 
gedaan in de dienst van de Kerk van 
Senegal niet zou moeten vergeten”. 
Hij beschrijft de bliksemsnelle voor-
uitgang van het bisdom tijdens zijn 
mandaat van vijftien jaar.

IB254.indd   25 4-5-2011   10:59:17



26   Informatieblad   Nr. 254  mei - juni  2011

NIEUWS

Bron: Côme Prévigny

Een nieuwe prior in Bellaigue
Het benedictijnenklooster Notre-

Dame de Bellaigue heeft een nieuwe 
prior in de persoon van de Dom Pla-
cidus, gekozen op 9 april jl., tijdens 
het kloosterkapittel, onder voorzit-
terschap van Mgr. de Galarreta. De 
Dom Placidus volgt Dom Ange op, 
eerste prior van deze stichting van 
het klooster van Santa-Cruz in Brazi-
lië, die zelf sinds 1988 afgescheiden 
is van de abdij Sainte-Madeleine van 
Barroux. Dom Ange is gestorven op 
9 maart 2008. De E.P. Matthieu heeft 
gedurende drie jaar de functie waar-
genomen.

Bron: Bellaigue

Rome reageert op de 
kritieken tegen Vaticanum II
Eén van de redenen tot teleurstel-

ling van de theoloog Gherardini is de 
stilte waarmee de autoriteiten van de 
Kerk hebben gereageerd op één van 
zijn voorgaande boeken: “Het Twee-
de Vaticaans Concilie. Een debat dat 
begonnen moet worden”. Dat is zó 
waar, dat zijn laatste boek, dat dit jaar 
verschenen is, al in zijn titel zijn te-
leurstelling tot uitdrukking brengt: 
“Het Tweede Vaticaans Concilie. Het 
gemiste debat”.

De emeritus professor van de Pau-
selijke universiteit van Lateranen en 
directeur van het thomistische tijd-
schrift Divinitas schrijft: “Als men al-
leen de tijd na het concilie wil blijven 
bekritiseren, dan kan men het doen, 
omdat hij inderdaad verre van onbe-
rispelijk is. Maar het past ook, niet te 
vergeten dat de na-conciliaire geest 
het natuurlijke kind is van het conci-
lie en dat hij in het concilie zijn begin-
selen heeft geput, waarvan hij vervol-
gens, door ze te overdrijven, de basis 
van zijn meest verwoestende strekkin-
gen heeft gemaakt”. Wat op de hoog-
ste niveaus van de Kerk heerst, is een 
blinde bewondering voor het con-
cilie, die “de kritische analyse kort-
wiekt” en die “verhindert een meer 
doordringende en minder verblinde 
blik te werpen op Vaticanum II”. Be-
nedictus XVI “heeft tot nu toe geen 
punt of komma verbeterd van deze 

‘vulgaat’ die door zijn voorgangers is 
gaande gehouden”, hij die overigens 
“hoewel hij werkelijk, als weinig an-
deren het hebben gedaan in de schoot 
van de katholieke hiërarchie, is uitge-
varen tegen de misvormingen van de 
tijd na het concilie, nooit is opgehou-
den de lof te zingen van het concilie, 
noch de ononderbroken samenhang 
ervan met heel het vroegere leergezag 
tot uiting te brengen”.

Deze keer is het nieuwe boek van 
Gherardini niet onder stilzwijgen ge-
passeerd, het is het onderwerp ge-
weest van een bespreking op een hele 
pagina in de Osservatore Romano van 
15 april. Het artikel is van een uit-
stekend analist, Inos Biffi, Milanees, 
emeritus docent aan de theologische 
faculteiten van Milaan en van Luga-
no, die een van de grootste wereld-
kenners van de middeleeuwse theo-
logie is en voornaamste schrijver van 
het dagblad van de Heilige Stoel op 
theologisch gebied.

De stelling door Inos Biffi ontwik-
keld in zijn artikel is, dat de afwijkin-
gen van de tijd na het concilie niet 
de effecten zijn van het concilie zelf: 
“ik geloof niet, dat men de directe 
of indirecte verantwoordelijkheid er-
voor kan leggen bij het concilie zelf”. 
Maar hij antwoord niet op de vragen 
van Mgr. Gherardini over de leerstelli-
ge nota’s van de documenten van het 
Concilie, tenzij door een cirkelredene-
ring: “de conciliaire documenten zijn 
goedgekeurd en uitgevaardigd door de op-
volger van Petrus en door het in concilie 
verenigde bisschoppencollege, in gemeen-
schap met hem.” Dus, er is geen spra-
ke van, erover te discussiëren. Maar, 
in dat geval, maakt men zich af van 
het probleem en lost men niets op. 
Bovendien, de leerstellige gesprek-
ken met de Priesterbroederschap St. 
Pius X over hetzelfde onderwerp to-
nen dat de teksten van het Concilie 
“goedgekeurd en uitgevaardigd door 
de opvolger van Petrus en door het 
bisschoppencollege verenigd in con-
cilie, in gemeenschap met hem” kun-
nen besproken worden…

Bron: SPO

Zaligverklaring van
        Johannes Paulus II

Aan de vooravond van de zaligver-
klaring van Johannes Paulus II ont-
breken het voorbehoud en de kritie-
ken niet, zoals het boek van Professor 
Heinz-Lothar Barth, in Duitsland, en 
de uiteenzetting van het Amerikaan-
se tijdschrift The Remnant. Deze za-
ligverklaring stelt de kwestie van een 
pontificaat dat het Tweede Vaticaans 
Concilie openlijk als kompas nam: 
de interreligieuze ontmoetingen van 
Assisië, het kussen van de Koran, de 
aanroeping “moge de H. Johannes 
de Doper de Islam beschermen”, de 
deelname aan de heidense cultus in 
een “heilig woud” van Togo, het op-
leggen van het borstkruis aan twee 
anglicaanse  “bisschoppen”…, is dat 
alles in de besturende lijn, gegeven 
door Vaticaan II? En zo ja, waar is de 
samenhang tussen dit concilie en al 
die, welke eraan vooraf gegaan zijn?

Bron: Dici
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Kroniek van het district
februari - april 2011

Maandag 31 januari
In de kapel van Namen wordt het 

patroonsfeest van de school Broeder 
Mutien-Marie gevierd: H. Mis in het 
heiligdom van Beauraing en ontdek-
king van de ambachten van vroeger 
in het museum van Han-sur-Lesse. 
Groot en klein zijn verrukt thuisgeko-
men.

Zaterdag 12 februari 
 en zondag 13 februari
 In Nieuwpoort is er een bijeen-

komst van enkele families en stu-
denten of oud-studenten. E.H. Jac-
qmin en broeder René Maria waren 
uitgenodigd en bezochten met hen 
de IJzertoren, nadien was er een wed-
strijd zandkastelen bouwen aan het 
strand. Zondagsmorgens droeg E.H. 
Verlinden er de H. Mis op.

Zondag 13 februari
Recollectie van de jongeren van St. 

Jozef in Bierbeek. Er nemen een tien-
tal jongens aan deel. Broeder Jérémy 
komt getuigen van zijn bekering en 
zijn apostolaat in Verviers.

Zaterdag 19 februari
De kinderen van onze school in 

Brussel voeren enkele toneelstukken 
op voor de ouders en voor de aanwe-
zige gelovigen.

Maandag 28 februari
E.H. D. Fringeli komt de boekhou-

ding in Antwerpen nazien.

Dinsdag 1 maart
E.H. Martin Huber, Beiers priester 

van de Priesterbroederschap St. Pius X 
arriveert in Brussel. Het is zijn nieuwe 
benoeming. Tot nu toe was hij vele ja-
ren in Zuid-Amerika.

Woensdag 2 maart
De Nederlandstalige leden van de 

Priesterbroederschap St. Pius X (pries-

ters en broeders) komen in Gerwen 
bijeen voor een recollectie.

Maandag 7 maart
In de St. Jozefkerk begint het res-

tauratiewerk van het zijaltaar dat toe-
gewijd is aan de H. Pius X. Het schil-
derwerk van het altaar is opgefrist, een 
nieuwe inscriptie geplaatst ( “Sancte 
Pie X, gloriose patrone, o.p.n.”), en 
het doek is gevernist. Er blijft nog veel 
werk over om heel de kerk te restau-
reren…

Woensdag 9 maart
Op deze Aswoensdag volgen de 

Franssprekende priesters van het dis-
trict een kleine recollectie, gepreekt 
door E.H. Lamerand, prior van Rijsel.

Donderdag 10 maart
E.H. Champroux gaat naar Zwit-

serland om het zomerkamp voor te 
bereiden met de seminaristen van 
Ecône.

Zondag 13 maart
Vastenbezinning voor de Derde 

Orde en de gelovigen in Den Haag en 
Gerwen met in beide plaatsen een ge-
ringe opkomst. Om meer mensen aan 
te trekken, moeten we volgende keer 
misschien entreegeld heffen.

Zaterdag 19 maart
E.H. E. Jacqmin verzorgt in Ger-

wen een recollectiedag voor de Derde 
Orde van de Karmel, waartoe ook be-
langstellenden waren uitgenodigd.

Maandag 21 maart 
      tot vrijdag 1 april
E. H. Verlinden, E.H. De Beer, di-

aken Matthias De Clercq en broeder 
René Maria en een gelovige van Ant-
werpen gaan naar het Heilig Land. 
Ze trekken met een huurauto het 
land door en bezoeken vele plaatsen 
waar Jezus of de patriarchen en profe-

ten geleefd hebben, met ten slotte de 
H. Grafkerk in Jeruzalem. Het Heilig 
Land leren kennen, is ook voor hen 
een grote verrijking!

Maandag 21 maart
Tijdens de dankzegging, na de Mis 

‘s morgens, stort het plafond in het 
kleine oratorium van de kapel van de 
priorij van Brussel in. St. Benedictus 
heeft duidelijk de prior en de broe-
der, die voor en tijdens de Mis op die 
plaats baden, beschermd. De alge-
meen econoom, die juist op bezoek 
was, maar als door de Voorzienigheid 
beschikt, in de sacristie werd opge-
houden door een zegening van reli-
gieuze voorwerpen, kon de visu (met 
eigen ogen) vaststellen, dat het onder-
houd van de gebouwen duur is…

Zaterdag 26 maart 
In de St. Jozefkerk conferentie 

van de heer Thierry Valadier over het 
apostolaat van het Legioen van Maria, 
in Parijs.

Donderdag 31 maart
Onverwachte tijding uit Rotter-

dam: het bisdom schort de verkoop 
van de kerk Maria Tenhemelopne-
ming te Voorburg aan de Stichting 
St. Jozef op. Een onbegrijpelijke ma-
noeuvre, vooral omdat het koopcon-
tract rond is. We schuwen geen juridi-
sche stappen.

Zondag 3 april 
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In de zaal van de St. Jozefkerk 
wordt na de Hoogmis een aperitief 
aangeboden om afscheid te nemen 
van E.H. Abbet die ons verlaat om een 
medische behandeling te gaan volgen 
in Zwitserland. De gelovigen verzeke-
ren hem van hun gebeden.

Zondag 10 april
Het is alweer zes jaar geleden, dat 

de kapel St. Albanus (van Namen) 
werd ingezegend. En het is de dag 
die gekozen is voor het afscheid van 
E.H. Abbet. De gelovigen waren stille-
tjes bij elkaar gekomen om een gezel-
lige parochie picknick te organiseren 
op de heuvels van de stad: verrassing 
voor hun herder… die hun de verras-
sing bereidde van niet meer aanwe-
zig te zijn! De schapen maakten er 
het beste van en maakten er een ont-
vangstdag van, voor hun nieuwe her-
der. E.H. Wailliez, die voor de gelegen-
heid naar de provincie was gekomen, 
verzekerde hen, dat zij onder goede 
hoede waren, “die van een Duitse her-
der”, wat een enorm lachsalvo veroor-
zaakte! Welkom aan de E.H. Huber 
en dank aan de E.H. Abbet!
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Aankondigingen
     
 
 BELGIË EN NEDERLAND

                   

zondag      13 maart     Vastenbezinning in Gerwen en Den Haag

zondag        1 mei     Eerste H. Communie in Gerwen en Den Haag

zaterdag     28 mei     Voetbal Nederland-België in Gerwen

zondag     26 juni     Sacramentprocessie in Antwerpen 
      
          en in Gerwen

zaterdag       2 juli     Priesterwijding (Eerw. Matthias de Clercq) in 

          Zaitzkofen
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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  

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

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 8,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon- en feestdagen:10.30 uur Gezongen 
H. Mis. Door de week: vrijdag 19.00 uur -  
zaterdag 10.00 uur H. Mis  
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
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 H. Mis en 
10.00 uur Hoogmis & Lof
Maandag-vrijdag: 18.00 u. Rozenhoedje - 
18.30 H. Mis.  Zaterdag: 9.30 uur H. Mis.

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

Bierbeek
Kapel Maranatha 
Oude Geldenaaksebaan 2, 3360 
Bierbeek  Tel. : 016 46 13 37
Zondag : H. Mis 10.00 of 17.00uur

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
 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 devotie tot het Onbevlekt Hart 
van Maria, en de oproep van OLV 
te Fatima              

 In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Lijkverbranding? 
 E.H. Nicolas Pinaud      

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

 De Martelaren van Gorcum, volgens 

het getuigenis van Guilielmus Estius 

 door B. Hartmann    

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   9,90

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

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van 
ons werk zijn zeer welkom: ze vor-
men de enige financiële steun voor 
het apostolaat van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X. 

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

Voor Nederland:
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.

Voor België:
Bankrekeningen:
IBAN: BE30 3630 1591 4811
BIC: BBRUBEBB
t.n.v. Sint Pius X VZW,
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel

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

Nederland

Luxemburg 
Livange
Hotel Ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 (0)621356852 
2 zondagen per maand: rozenhoedje (en 
biechthoren) 16.30 uur; gezongen H. Mis 
om 17.00 uur.

Kerkrade (duitstalig)
Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 71
6462 EB  Bleijerheide/Kerkrade
Tel. 045/5453366
Zondag: 9.30 u. H. Mis     
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