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EDITORIAL

“Moge onze 
trouw en onze 

kinderlijke 
eerbied voor 

de H. Roomse 
Kerk ons ertoe 
aanzetten, het 

Latijn lief te 
hebben”.

In zijn vermaarde werk Iota Unum brengt Romano Amerio onder andere de 
periode van voorbereiding op het Concilie (1959-1962) ter sprake. Hij weet 
waarover hij spreekt, omdat hij de persoonlijke theoloog was van Mgr. Jelmini, 
bisschop van Lugano, en lid van de centrale voorbereidende Commissie van het 
Concilie. Romano Amerio zet twee belangrijke gebeurtenissen naast elkaar, die 
het mogelijk maakten een goed voorteken te zien van het Tweede Vaticaans Con-
cilie: de Romeinse Synode en de apostolische Constitutie Veterum Sapientia.

“De Eerste Romeinse Synode werd bedacht en samengeroepen door Johan-
nes XXIII als een plechtige, voorafgaande, aankondigende handeling, en een ver-
vroegde realisatie [van het Concilie]. Dat verklaarde de Paus letterlijk zelf in zijn 
toespraak tot de geestelijken en de gelovigen van Rome op 29 juni 1960”. De Sy-
node stelde een krachtig herstel voor, zowel op het gebied van de discipline van 
de geestelijkheid als van de liturgische wetten: de Synode “bevestigt plechtig het 
gebruik van het Latijn, veroordeelt iedere creativiteit van de celebrant die de li-
turgische handeling, handeling van de Kerk, zou doen terugvallen tot de rang 
van een eenvoudige oefening van privédevotie. Men dringt aan op de verplich-
ting om de pasgeborenen zo spoedig mogelijk te dopen, “quam primam”. Men 
schrijft voor het tabernakel de traditionele vorm en de traditionele plaats voor. 
Men beveelt de Gregoriaanse zang aan. Men onderwerpt de populaire liederen 
van nieuw ontwerp aan de toestemming van de plaatselijke bisschop. Men ver-
wijdert uit de kerken alles wat profaan is, enz.”

En Romano Amerio tot besluit: “Er is niemand die niet ziet dat een dergelijk 
massaal herstel van de discipline, gewild door de Synode, werd tegengespro-
ken en gelogenstraft door het Concilie in bijna ieder artikel. Op die manier 
tuimelde de Romeinse Synode die de voorafbeelding en de norm van het Conci-
lie had moeten zijn, in enkele jaren in de Ehoek van de vergetelheid: het is echt 
“tamquam non fuerit”, alsof het nooit bestaan had”.

Met betrekking tot de apostolische Constitutie Veterum Sapientia, brengt Ro-
mano Amerio in herinnering dat “de paus aan dit document een heel speciaal be-
lang hechtte. Hij kondigde hem af in de Sint Pieter, in tegenwoordigheid van de 
kardinalen en van heel de geestelijkheid van Rome, plechtigheid die zijn gelijke 
niet heeft gekend in de geschiedenis van deze eeuw”. Wij zullen in dit nummer 
de heel precieze beschrijving lezen van dit document, die kardinaal Stickler ervan 
geeft, die meewerkte met de redactie ervan.

Wat komt er terecht van deze apostolische Constitutie, slechts enkele maan-
den vóór de opening van het Concilie gepubliceerd? “De hervorming van de 
kerkelijke studies stuitte op het verzet van verschillende kanten, vooral van de 
Duitse kant, bestreden door een boek van Winninger, met een voorwoord door 
de bisschop van Straatsburg; ook werd zij  in minder dan geen tijd teniet gedaan. 
De paus, die eerst had aangedrongen, gaf opdracht de uitvoering ervan niet te ei-
sen. Zij die als taak hadden haar werkzaam te maken, volgden de zwakheid van 
de paus; en de apostolische Constitutie Veterum Sapientia, waarvan men de juist-
heid en het nut zo hoog geprezen had, werd totaal uitgewist en wordt in geen 
enkel document van het Concilie genoemd. Er is in heel de geschiedenis van de 
Kerk geen ander voorbeeld van een document dat even plechtig gevierd is en da-
delijk door het slijk gehaald is”.

Moge onze trouw en onze kinderlijke eerbied voor de H. Roomse Kerk ons er-
toe aanzetten, het Latijn lief te hebben, opdat wij als wij met mond en hart deel-
nemen aan de heilige Liturgie, ieder op onze plaats, overvloedige heilsgenaden 
ervan zouden kunnen ontvangen
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MGR. FELLAYBrief nr. 79

Beste vrienden en weldoeners

Over enkele dagen zullen wij de 
gelukkige komst van de Geboorte van 
Onze Heer Jezus Christus vieren. De 
H. Liturgie van de advent en de kerst-
tijd is vervuld van het geloof in de god-
heid van Onze Heer. Vooral een beroep 
doend op het Oude Testament, waarin 
zijn komst is voorspeld, doordringt zij 
ons verstand en ons hart met de onein-
dige grootheid van de voorrechten en 
de rechten van het pasgeboren Kind.

“Hij die van alle eeuwigheid is geboren 
uit een Vader zonder moeder, wordt in de 
tijd geboren uit een Moeder zonder vader!” 
(Geloofsbelijdenis van het 11de Conci-
lie van Toledo)

Juist doordat Hij zijn menselij-
ke natuur ontvangt van de allerheilig-
ste Maagd Maria, wier maagdelijkheid 
Hij beschermt, bewijst Hij dat Hij niets 
van zijn godheid heeft verloren. “In het 
braambos dat Mozes zag en dat niet ver-
brandde, herkennen wij uw blijvende lof-
waardige maagdelijkheid, die niet geschon-
den werd.”(Antifoon van de Lauden van 
1 januari) Waarlijk God en waarlijk 
mens, behaagt het de Kerk de Verlos-
ser Jezus te verwelkomen door Hem te 
eren met de titel Koning.

De Vredekoning, Rex pacificus. Wij 
zouden deze waarheid, die als het ware 
de kern vormt van de crisis die de Kerk 
doet schudden en die de verhoudingen 
van de Priesterbroederschap St. Pius X 
met de Heilige Stoel beïnvloedt, hier 
een beetje willen uiteenzetten. 

*
Het lijkt ons immers, dat men de 

kern van het huidige probleem kan sa-
menvatten in een verlies van het geloof 
in de godheid van Onze Heer Jezus 
Christus. O! Zeker betuigen vele men-
sen, dat zij geloven dat Jezus God is, 
maar slechts heel weinige zijn bereid de 
concrete consequenties te trekken uit 
deze fundamentele waarheid, die voor 
de ogen van de hele wereld zal schit-
teren aan het einde van de tijden. Op 

dat ogenblik zal Hij eindelijk zijn glo-
rie laten stralen in heel haar volmaakt-
heid. De omvang van zijn macht over 
ieder schepsel zal zodanig zijn dat alle 
mensen - heidenen, christenen, athe-
isten, ongelovigen, bandieten en gelo-
vigen -, allen zullen zich ter aarde ge-
worpen hebben voor Hem, want bij het 
oproepen van zijn naam zal iedere knie 
zich buigen op aarde alsook in de he-
mel. (vgl. Fil. 2, 10)

Tijdens de korte tijd van zijn leven 
op aarde, die Hij onder ons heeft willen 
zijn, heeft Hij zijn soevereiniteit gedeel-
telijk verborgen. Maar dat was slechts de 
tijd van de beproeving, de tijd om zijn 
zending als Verlosser te vervullen: “Hij 
is gestorven voor onze zonden” (1 Cor. 15, 
3).

Maar in de tijd waarin Hij zijn hele 
macht voor onze ogen heeft verborgen, 
heeft Hij hem helemaal niet verloren. 
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde” (Matt. 28, 18) is een bewe-
ring die letterlijk genomen moet wor-
den, Hij die alle dingen schept, voor 
Wie alles geschapen is, zonder Wie niets 
van wat er gemaakt is, geschapen is (vgl. 
Joh. 1, 3).

De praktische weigering van de god-
heid van Onze Heer doet zich in de 
geschiedenis van de mensen dikwijls 
kennen door het verwerpen van zijn Ko-
ningschap, dat is al de titel en de reden 
van zijn veroordeling: “Jesus Nazarenus, 
Rex Judæorum” (Joh. 19, 19).

En in de geschiedenis komt het ver-
werpen van God heel dikwijls tot uiting 
door het verwerpen van de onderwer-
ping aan Onze Heer Jezus Christus.

Het duurde tot het midden van de 
20ste eeuw eer men deze ongelooflijke 
gebeurtenis mee kon maken, een con-
cilie te zien dat, zogenaamd namens de 
aanpassing aan de concrete situatie van 
de menselijke maatschappij, die door 
en door decadent was, de afkondiging: 
“Hij moet regeren” (1 Cor. 15, 25) veran-
derde. Men stelt het voor alsof deze ma-
nier van doen in overeenkomst zou zijn 
met de evangelies, terwijl het tegendeel 
het geval is.

De sofisten van het liberalisme heb-
ben laten zeggen, dat de staat, de men-
selijke maatschappij, die ook een schep-
sel van God is, de enig ware godsdienst 
en alle valse godsdiensten, gelijk moest 
behandelen, aan ieder gelijkelijk het 
recht van bestaan, van zich vrijuit te 
ontwikkelen en haar eredienst uit te oe-
fenen, verlenend.

Men doet alsof men daardoor in-
gaat tegen de misstanden van de tota-
litaire staat die de menselijke wezens 
overheerst en het geweten van iedereen 
onderdrukt. De vrijmetselaars zelf heb-
ben toen hun vreugde uitgesproken, 
dat zij onder de koepel van de St. Pieter 
deze stellingen hebben horen weerklin-
ken, die hun eigen zijn (vgl. Yves Mars-
audon, L’œcuménisme vu par un franc-
maçon de tradition, 1964).

Er zit natuurlijk enige waarheid in 
het aan de kaak gestelde kwaad. Maar 
de remedie is die welke de Kerk altijd 
heeft aangegeven: de tolerantie. Het 
recht van de godsdienstvrijheid, zoals 
die wordt afgekondigd bij Vaticanum II, 
is iets anders. Dat is een van de punten 

Brief aan Vrienden en Weldoeners
nr. 79

IB258.indd   3 25-1-2012   10:53:21



4   Informatieblad   Nr. 258  januari- februari  2012

Brief nr. 79MGR. FELLAY

waaroaanwij ons stoten aan de Heilige 
Stoel.

Door het ware en het valse op een 
voet van gelijkheid te stellen, ontslaat 
deze godsdienstvrijheid weloverwogen 
de staat en de menselijke maatschappij 
van hun plicht om God, hun Schepper, 
te eren en te dienen. Zij opent de weg 
voor alle vrijheden op godsdienstig ge-
bied. Het is alsof men in de Kerk had af-
gezien van het voorrecht, de enige weg 
tot het heil te zijn voor alle mensen. Zij 
die er nog in geloven, zeggen het niet 
meer. Velen laten zelfs het tegenoverge-
stelde denken. Deze concessie aan de 
wereld van vandaag gebeurt ten koste 
van het Koningschap van Onze Heer Je-
zus Christus.

*
Een andere consequentie, die direct 

voortkomt uit wat zojuist gezegd is, ziet 
men in de praktijk van het oecumenis-
me. Onder voorwendsel van onze “af-
gescheiden broeders” nader te kunnen 
zijn, verkondigt men deze toch heil-
brengende waarheden niet meer, om-
dat zij voor hen hard zijn om te ho-
ren. Men probeert ze zelfs, welbewust, 
niet meer te bekeren. Het oecumenisme 
WIL NIET MEER BEKEREN. Men heeft 
dit woord uitgebannen, men tolereert 
het nog, maar in naam van de gods-
dienstvrijheid! Waar is dan de Kerk van 
Jezus Christus? Waar is de fierheid van 
de katholieken gebleven? En het zijn 
hun leiders die hen kleinmoedig laten 
worden! Zoals men onlangs in Frank-
rijk heeft kunnen vaststellen, toen men 
heiligschennende theaterstukken moest 
afkeuren. Als dergelijke beledigingen 
tegen de mohammedanen gedaan wa-
ren, zou het land te vuur en te zwaard 
verwoest zijn! De christenen zijn tegen-
woordig zo slap geworden dat zij alles 
toelaten! Men pleegt een aanslag op de 
eer, niet van een koning van deze we-
reld, maar van de Koning der koningen, 
van de Heer der heren, Onze Verlosser 
van wie wij alles hebben ontvangen!

Natuurlijk nemen wij het heil en 
de terugkeer tot de schoot van de Kerk 
ter harte van al die zielen, die zo dier-
baar zijn aan het Hart van Onze Heer, 
omdat Hij ze heeft losgekocht ten kos-
te van zijn leven! Maar de tegenwoordi-
ge manier van doen heeft niets meer ge-
meen met de zorg voor de eenheid van 

de Kerk van de vorige eeuwen. Iedereen 
wordt goed verondersteld en, bij ge-
volg, wordt het standpunt dat sommi-
gen eeuwig verdoemd zouden kunnen 
worden als schandalig beschouwd. Men 
preekt dat de hel leeg is, of tenminste 
bijna leeg. De leer van de Kerk is heel 
anders…

*
Een derde steen des aanstoots hangt 

ook samen met het afnemen van het ge-
zag.

Onze Heer is het hoofd van de Kerk. 
Maar omdat Hij heeft gewild dat zijn 
Kerk zichtbaar was, toen Hij ten he-
mel was opgestegen, heeft Hij haar een 
zichtbaar hoofd gegeven, dat zijn Stede-
houder op aarde is, Petrus en zijn op-
volgers… Aan hem alleen heeft Onze 
Heer de macht gegeven, lammeren 
en schapen te hoeden, hij alleen heeft 
een volledige, soevereine, onmiddellij-
ke macht over alle leden van de Kerk. 
Daarom heeft de Kerk altijd verkondigd 
dat zij een monarchie is, geleid door 
één persoon. Zeker, het menselijk karak-
ter van het leiderschap maakt het zoe-
ken van de raad en van de mening van 
wijze personen heel logisch, maar een 
vorm van democratie zoals ingevoerd in 
de Kerk door de collegialiteit en door de 
parlementaire parodie van de bisschop-
penconferenties, laat allerlei misbrui-
ken toe en levert de voorschriften van 
het goddelijk Recht, dat bepaalt dat ie-
der bisdom slechts één hoofd heeft, de 
plaatselijke bisschop, uit aan de druk 
van de groep.

Het gezag is vandaag de dag ernstig 
aangetast, niet alleen van buiten door de 
tegenspraak van de verantwoordelijke 
leken, die een deel van het bestuur op-
eisen, maar evengoed binnen de Kerk, 
door de invoering van een hoeveelheid 
raden en commissies die, in de atmos-
feer van vandaag, de rechtvaardige uit-
oefening van het door Onze Heer Jezus 
Christus gedelegeerde gezag beletten.

*
Is het niet opmerkelijk, vast te stel-

len dat wij bij ieder van die obstakels 
in wezen hetzelfde probleem terugvin-
den? Om aan de wereld te behagen, of 
ten minste om zich eraan aan te passen 
en zich ermee te vermengen, heeft men 
op de een of andere manier het gezag 
opgeofferd van Onze Heer Jezus Chris-

tus over de gelovige christenen, over alle 
mensen voor wie Hij zijn bloed heeft 
vergoten, over alle naties waartoe zij be-
horen.

Dat is wat de Kerk kapot maakt. Om 
uit deze crisis te geraken is het nodig 
“alles te herstellen in Christus” (Ef. 1, 10). 
Hem overal en in alles de eerste plaats 
te geven, aan Hem die alles in allen wil 
zijn. Zolang als men deze liberale hou-
ding die de Kerk verpest niet zal willen 
opgeven, zal deze bergafwaarts blijven 
gaan.

Door deze smartelijke realiteit zijn 
onze relaties met Rome moeilijk.

Daarom spreken wij in de Priester-
broederschap zo dikwijls van het Ko-
ningschap van Onze Heer Jezus Chris-
tus, want het is de samenvatting in het 
praktische leven van de erkenning van 
zijn godheid, Hij heeft zonder meer alle 
rechten over ons.

En aan Hem zullen alle mensen, 
heidenen of katholieken, jong of oud, 
rijk of arm, machtig of zwak, allen, ab-
soluut allen rekenschap afleggen over 
hun leven op aarde, - aan Hem, hun 
soevereine Rechter en hun God, van 
Wie zij alles hebben ontvangen. Laat 
ons hopen dat deze regels tonen hoe ac-
tueel de leer van het Koningschap van 
Onze Heer is, hoezeer de strijd voor dit 
Koningschap van Onze Heer niet uit de 
tijd is, maar in tegendeel heel noodza-
kelijk. Het is vandaag een plicht om te 
overleven.

Moge Onze Lieve Vrouw, Moeder 
van Jezus, Moeder van God, zich ver-
waardigen, te luisteren naar onze gebe-
den voor de glorie van haar Zoon. Dat zij 
ons beschermt, dat zij onze kleine Pries-
terbroederschap bewaart te midden van 
zoveel gevaren, en dat zij onze gids is, 
onze advocaat, onze overwinning over 
onszelf en onze kleinmoedigheid. Dat 
zij onze hoop is, in afwachting van haar 
triomf waarvoor wij veelvuldig bidden, 
dat zij onze vreugde is hier op aarde en 
voor de eeuwigheid.

Nos cum prole pia, benedicat Virgo 
Maria.

+ Bernard Fellay

Op het feest van de H. Apostel Tho-
mas, 21 december 2011.
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Het eeuwig leven LEER VAN DE KERK

Catechismus van de H. Pius X
Ik geloof... de verrijzenis van het vlees en in het eeuwig leven.

Wat helpt ons vooral om ons ver-
wijderd te houden van de zonde?

Wat ons vooral helpt om ons ver-
wijderd te houden van de zonde, is de 
gedachte dat God overal is en dat Hij 
alle harten doorschouwt, en de over-
weging van de uitersten, dat wil zeggen 
van alles wat ons wacht aan het eind 
van dit leven en aan het eind van de 
wereld.

DE VIER UITERSTEN
1.de dood; 2. het oordeel; 3. de 

hel; 4. de hemel.

Wat wacht ons 
aan het eind van dit leven?
Aan het eind van dit leven wach-

ten ons de smarten en het bederf van 
de dood, en het persoonlijk oordeel.

Wat wacht ons 
aan het eind van de wereld?
Aan het eind van de wereld wach-

ten ons de opstanding van het vlees 
en het algemeen oordeel.

Wat betekent de verrijzenis   
      van het vlees?

Verrijzenis van het vlees betekent 
dat ons lichaam, door de macht van 
God, weer samengesteld wordt en met 
de ziel herenigd wordt, om te delen in 
het eeuwig leven voor de beloning of 
de straf die het verdiend zal hebben.

Wat betekent eeuwig leven?
Eeuwig leven betekent dat de belo-

ning, of de straf, eeuwig zal duren, en 
dat het zien van God het ware leven 
zal zijn en het ware geluk van de ziel, 
terwijl het gemis van God het groot-
ste ongeluk en als een eeuwige dood zal 
zijn.

Wat betekent het woord   
   “Amen”?

Het woord “Amen” betekent in wer-
kelijkheid, zo is het en zo moet het zijn.

Door dit woord bevestigen wij de 
waarheid van alles wat wij belijden in 

het Credo, en wij wensen ons de ver-
geving van de zonden, de verrijzenis 

GEBED
Wij bidden U, Heer, geef aan uw gelovigen standvastigheid in geloof en op-

rechtheid tegenover U; opdat zij bevestigd mogen worden in de goddelijke liefde 
en zich door geen bekoringen van haar volmaaktheid laten scheiden. Door Jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

voor de glorie en het eeuwig leven in 
God.
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De H. Mis: de verborgen schatLEER VAN DE KERK

De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

De Mis is voor het menselijk geslacht als een zon 

die zijn glans verspreid over de goede en de slechte mensen, 

en er is geen ziel, hoe misdadig zij ook is, 

die er niet enig groot goed van meeneemt, 

dikwijls zelfs zonder het te vragen, 

en nog meer zonder er aan te denken.

De H. Gregorius zegt ons in het 
4de boek van zijn Dialogen: “Wie 
deelneemt aan de H. Mis wordt be-
vrijd van veel kwade dingen en geva-
ren.” De H. Augustinus gaat nog veel 
verder: “Wie godvruchtig aan de Mis 
deelneemt”, zegt hij, “zal geen plotse-
linge dood sterven.” Ziedaar dus een 
prachtig middel om ons te bescher-
men tegen dit ongeluk: dat is iedere 
dag met godsvrucht deel te nemen 
aan de Mis. Volgens de H. Gregorius, 
“de rechtvaardige die aan de Mis deel-
neemt blijft rechtvaardig.” Daar blijft 
het niet bij, hij groeit steeds meer in 
verdiensten, in genaden en in deug-
den, en behaagt God steeds meer. 
Veel meer, corrigeert de H. Bernardus: 
“Wie godvruchtig de Mis hoort of op-
draagt verdient veel meer dan als hij 
al zijn goederen aan de armen gaf en 
de hele wereld doortrok op pelgrima-
ge.” Deze woorden kunnen opgevat 
worden als de intrinsieke waarde van 
het H. Misoffer. Welke enorme schat-
ten bevat het dus?

Begrijp deze waarheid goed: door 
het H. Misoffer op zichzelf en volgens 
zijn intrinsieke waarde te beschou-
wen, kan men zeggen dat men meer 
verdient, door één enkele Mis te horen 
of op te dragen, dan als men al zijn 
goederen aan de armen uitdeelde, en 
als men de hele wereld zou doortrek-
ken op bedevaart, met een grote devo-
tie de heiligdommen van Jeruzalem, 
Rome, Lorette, Compostella, enz. be-
zoekend. De H. Thomas geeft ons de 
reden ervan: “Dat is”, zegt hij, omdat 

de Mis alle vruchten bevat, alle gena-
den en alle schatten, die de Zoon van 
God overvloedig heeft verspreid over 
zijn Kerk, in het bloedig kruisoffer.” 
Stop hier een ogenblik, sluit het boek, 
en verzamel in gedachten alle goede 
dingen en alle vruchten die de H. Mis 
geeft: beschouw ze in stilte, en zeg me 
vervolgens of u aarzelt te geloven dat 
één enkele Mis, wat betreft haar in-
trinsieke waarde, zo werkzaam is, dat 
zij volgens sommige kerkleraren vol-
doende zou zijn om het heil van heel 
het menselijk geslacht te verkrijgen.

Veronderstel dat Onze Heer Jezus 
Christus niet had geleden op Calva-
rië, en dat Hij in plaats van het bloe-
dig kruisoffer alleen dat van het altaar 
had ingesteld, maar met het formele 

bevel, dat er slechts één enkele Mis in 
de hele wereld opgedragen zou wor-
den. Wel! als deze veronderstelling 
eenmaal aangenomen zou zijn, is het 
heel waar dat deze enige Mis, opge-
dragen door de laatste priester van 
de wereld, op zichzelf en in haar in-
trinsieke waarde beschouwd, volstaan 
zou hebben om van God het heil van 
alle mensen te krijgen. Ja, in deze hy-
pothese zou één enkele Mis voldoen-
de zijn om de bekering van alle Isla-
mieten, alle ketters, alle schismatici, 
in één woord, van alle ongelovigen 
en van alle slechte christenen te ver-
krijgen, om de poorten van de hel te 
sluiten voor alle zondaars, en die van 
het vagevuur te openen voor alle zie-
len die lijden.

Maar helaas! ongelukkigen die wij 
zijn, wij beperken de enorme sfeer 
van dit verheven Offer, en maken het 
onwerkzaam door onze lauwheid. 
O! Ik zou willen, dat ik me kon laten 
horen door alle mensen, om hun te 
zeggen: ongelukkigen, wat doen jul-
lie? Waarom haasten jullie je niet al-
lemaal naar de kerken, om godvruch-
tig aan zoveel Missen deel te nemen 
als je kunt?

Waarom doen jullie niet de enge-
len na, die volgens de H. Johannes 
Chrysostomus in menigte neerdalen 
uit de hemel terwijl men de Mis op-
draagt, en in een heilige eerbied bij 
het altaar blijven, wachtend tot de 
Mis begint, om doeltreffender voor 
ons te kunnen bemiddelen: want zij 
weten goed dat dàt de meest geschikte 
tijd en het gunstigste moment is om 
de genaden te krijgen van de hemel.

Put u dus uit in verontschuldi-
gingen, en schaam u, omdat u tot nu 
toe de H. Mis zo weinig gewaardeerd 
hebt, omdat u een zo heilige hande-
ling zelfs vaak onteerd hebt. 

U hebt nog heel wat meer reden 
om u te schamen, als u behoort tot de 
velen die lichtzinnig genoeg zijn om 
te zeggen, dat een Mis meer of minder 
van weinig belang is.
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ENKELE GEDACHTENReformatie en contra-reformatie

1. De Reformatie
Voor Luther en Calvijn is de men-

selijke natuur volledig bedorven door 
de erfzonde, de mens is niet in staat 
tot enig goed, hij wordt gered of ver-
oordeeld buiten iedere vrije keuze 
(zie Luther “De servo arbitrio”), het 
verstand is dus slechts een dwaallera-
res, enz.

- De hervormde leer brengt 
grote veranderingen van het pro-
bleem Staat – Kerk met zich mee: de 
Kerk is in essentie een inwendige en 
onzichtbare realiteit, haar juridische 
en institutionele aspect blijft bijna ge-
heel op de achtergrond. Maar omdat 
er toch protestantse kerken bestaan, 
wat zullen hun verhoudingen tot de 
wereldlijke macht zijn? Hier aarze-
len de Hervormers tussen twee stro-
mingen. De een bestaat erin, het lot 
van de kerken heel nauw te verbin-
den aan dat van de wereldlijke adel, 
zonder wie de Hervorming niet ge-
propageerd zou kunnen worden (vb.: 
Luther in Duitsland) en die zich dus 
op ieder moment met de godsdienst 
zal bemoeien. De andere stroming is 
die van een soort van nieuwe theocra-
tie, van macht van de geestelijken over 
de maatschappij, leidend tot een echt 
clericalisme zonder priesters ( Calvijn 
in Geneve, despotisch het kleinste de-
tail van het leven van de bewoners re-
gelend. De puritijnse omgeving in En-
geland en in Amerika in de 17de en de 
18de eeuw).

Reformatie 
en Contra-Reformatie1

Luther en Calvijn zijn helemaal geen rationalisten noch voorlopers van de Vrije Gedachte. 

Als zij het katholicisme bestrijden, zoals de humanisten, voortgesproten uit heidense inspiratie, 

het doen, dan is dat voor een tegengestelde reden: de laatsten verwijten aan het katholicisme 

dat het de mens en de natuur opoffert, de Hervormers rekenen het aan, 

een heidens karakter te geven aan de godsdienst en teveel toe te geven 

aan de reden en aan de filosofie.

Louis Jugnet (1913 – 1973)

- Men kan zich overigens af-
vragen wat de positie van de Hervor-
ming tegenover het probleem van de 
democratie en van het liberalisme is. 
Heeft zij ze voortgebracht, zoals men 
het dikwijls zegt? Hier moeten we 
twee aspecten van het probleem on-
derscheiden:

a) kwestie van bedoeling: 
Luther is noch democratisch noch li-
beraal van geest, maar zeer absoluut 
en heel autoritair. Tijdens de Boeren-
oorlog spoort hij de adel heftig aan 
tot de brute onderdrukking, waarbij 
hij de onderdrukten het recht ontzeg-
de, in opstand te komen (wat een te-
ruggang is, bijv. in vergelijking met de 
theorie van de H. Thomas). Calvijn is 
ook geen maatschappelijke of politie-
ke revolutionair.

b) kwestie van interne logica: 
De hervormde leer bevat de kiemen 
van de politieke revolutie. Wat is het 
liberale individualisme van de 18de 
eeuw anders dan het vrije onderzoek 
dat Luther toepaste op de uitleg van 
de Bijbel, onafhankelijk van de ker-
kelijke traditie, en voortaan uitge-
breid tot de dingen van de wereldlijke 
maatschappij?

- Een laatste punt: schrijvers 
van even verschillende inspiratie als 
Max Weber, Tawney en Santayana ( de 
eerste en de laatste vooral zijn abso-
luut ongelovigen), verklaren dat de Re-

formatie een belangrijke rol heeft ge-
speeld in de groei en de ontwikkeling 
van het moderne kapitalisme, niet ze-
ker dat zij er de essentiële oorzaak van 
is, maar omdat haar opvatting van het 
religieuze leven, niet meer gericht op 
de beschouwing  zoals in de Middel-
eeuwen, maar op de werkzame hande-
ling, en haar gedachte van het wereld-
lijk succes van de uitverkorenen (heel 
dicht bij de gedachten van het Oude 
Testament, waarin de voorspoed op 
aarde in principe de dienst van God 
beloont), hebben meegewerkt om 
een gunstig klimaat te scheppen voor 
het productivisme op gebied van han-
del en financiën, dat zich vervolgens 
zal ontplooien.

   II. De contra-Reformatie
Deze is niet slechts een negatie-

ve actie tegen het protestantisme. Men 
noemt haar Contra-Reformatie met de 
naam van haar historische aanleiding, 
maar in feite is zij een heel diepgaand 
werk van hervatting van geweten, van 
organisatie, van herziening van de me-
thodes van prediking en onderwijs, enz. 
Haar invloed zal heel omvangrijk zijn, 
zelfs buiten de godsdienst, zelfs verder 
dan de politiek, daar zij zelfs de kunst 
zal beïnvloeden. Zij zal op een techni-
sche en zeker niet ongunstige manier 
aanleiding geven tot de periode (of stijl) 
van “de barok”. Mogelijk gemaakt door 
de heldhaftige inspanning van Spanje 
(want de koningen van Frankrijk aar-
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Retraite met 
de H. Johannes – 

De eenvoud
P. Jean-Dominique o.p.

zelden een zekere tijd voor de Reforma-
tie, en waren nooit erg enthousiast voor 
het Concilie van Trente), droeg de Con-
tra-Reformatie er op haar beurt toe bij, 
de Spaanse beschaving van de “Gou-
den Eeuw” te inspireren en ontwikke-
len, waarvan men de rijkdom en uitstra-
ling, zowel op intellectueel, religieus, en 
litterair gebied als in de schilderkunst, 
kent.

Enkele grote namen
Francesco de VITORIA, Spaans do-

minicaan (1480 – 1546), humanist 
wat betreft de presentatie, thomist in de 
leer, Houdt zich diepgaand bezig met 
de morele problemen die gesteld wer-
den door de kolonisatie ( verhandeling 
“De Indis”). Eerst in conflict met Ka-
rel V door zijn onafhankelijkheid van 
geest, wordt vervolgens door deze als 
raadsman genomen voor de zaken van 
Amerika. Interesseert zich ook voor het 
internationaal recht, waarvan hijzelf en 
zijn School (School van Salamanca ge-
heten), in feite de stichters zijn.

BELLARMINUS (in 1935 heilig ver-
klaard). Italiaans theoloog en man van 
actie (nuntius in Frankrijk). Heel tradi-
tioneel, maar sterk onafhankelijk van 
geest in verschillende kritieke omstan-
digheden (steun gegeven aan Henri IV, 
affaire met de theologen van Venetië, 
enz.)

En vooral Francesco SUAREZ, 
Spaans jezuïet uit Granada (1548 -1612) 
wiens werk als theoloog, filosoof en ca-
nonist zo belangrijk is, dat in de 18de 
eeuw zijn werken nog gebruikt werden 
voor de filosofie, tot in de protestantse 
universiteiten van Duitsland! Zijn ba-
sisprincipes zijn die van de klassieke 
scholastiek, hoewel zijn leer op heel 
belangrijke punten (vooral op metafy-
sisch gebied) afwijkt van het thomisme. 
Hij heeft vooral een hele theorie opge-
bouwd over de macht, de instemming, 
enz. die, zonder democratisch te zijn in 
de moderne betekenis – verre van dat – 
meer dan die van de H. Thomas over-
eenkomt met de instemming van het 
volk in de legitimatie van de politieke 
macht.

1 Uittreksels uit Doctrines philosophiques et 
systèmes politiques (Samenvatting van het 
college, gegeven aan de I.E.P. van Toulouse, 
in 1965)

Want de mensen zijn uitgenodigd 
om het licht te ontvangen en óók te 
delen in deze blik en deze gave van 
God: “Aan hen die Hem hebben ont-
vangen, heeft Hij de macht gegeven om 
kinderen van God te worden”. Maar om 
een dergelijk appel waar te nemen 
en erop te antwoorden zoals het be-
hoort, moet de mens zich bevinden 
in een heel speciale gesteltenis. Daar-
om wil de H. Johannes, alvorens het 
onderwerp van het christelijk leven te 
ontwikkelen en van de overeenstem-
ming met de genade, meteen al de 
fundamentele voorwaarde aangeven, 
die God wil zien en scheppen in de 
harten die Hij tot zijn intimiteit roept, 
die van de eenvoud. De H. Lucas, van 
zijn kant, brengt het woord van Chris-
tus: “Als je oog eenvoudig is, bevindt 
heel je lichaam zich in het licht” (Luc. 
11, 34). Wat de H. Johannes betreft, 
hij ontwikkelt deze gedachte door 
haar in twee levende voorbeelden te 
tonen: allereerst in deze “man die 
door God gezonden werd”, de H. Jo-
hannes de Doper, daarna in de eerste 
apostelen.

De H. Johannes de Doper
De eenvoud van de H. Johannes 

de Doper vertoont drie kenmerken.

De zelfverloochening
“Dit is het getuigenis dat Johannes 

gaf, toen de joden van Jeruzalem pries-
ters en levieten stuurden om hem te vra-
gen: “Wie bent u?” Hij verklaarde en 
ontkende het niet; hij verklaarde: “Ik ben 

Onder bedekte termen onthult de proloog van de H. Johannes

het leven van God als een blik – God is licht – en als een gave – 

God is liefde. Bovendien, “Het Woord is vlees geworden”, heeft Hij 

een menselijke natuur aangenomen die Hij door een eminente ge-

nade heeft verenigd met zijn godheid. En “van zijn volheid”, 

van de overvloed van genadevan de mensheid van Christus, 

“hebben wij allen ontvangen”.

de Christus niet.” En zij vroegen: “Wat 
dan! Bent u Elias?” Hij zei: “Ik ben het 
niet. – Bent u de profeet?” Hij antwoord-
de: “Neen – Wie bent u? (…) Wat zegt 
u over uzelf?” Hij antwoordde: “Ik ben 
de stem van iemand die roept in de woes-
tijn”…” (Joh. 1, 19-23).

Het eerste woord dat ons Evangelie 
vermeldt van de H. Johannes de Do-
per is heel kenmerkend: “Ik ben niet”. 
Tot driemaal toe ontkent de Voorlo-
per, hij verontschuldigt zich, hij wil 
zichzelf wegcijferen en verdwijnen. 
Meer nog, hij beschrijft zich als een 
“stem”. Wat wil dat zeggen, tenzij een 
onbelangrijke ademtocht, een zuive-
re relatie tot de gedachte die zij  uit-
drukt? De eerste zorg van de Doper, 
die dus zeker de basis van zijn ge-
dachte en van zijn karakter is, bestaat 
erin te verdwijnen uit zijn eigen blik 
en uit die van anderen. Dat is zelfver-
loochening.

”Ik doop met water”(v. 26). “De vol-
gende dag zag Johannes Jezus naar zich 
toekomen, en hij zei: “Ziedaar het Lam 
Gods, ziedaar degene die de zonde van de 
wereld wegneemt”. (v. 29)

Ook aan de Farizeeërs die hem re-
kenschap vroegen over zijn ambt, ant-
woordde de Doper met een vaststel-
ling van incompetentie. “Ik doop met 
water”. Ik bedien een rite van berouw 
en bekering, zeker, maar ik ben niet 
de bron van het heil. Ik ben niet dege-
ne die de zielen raakt en zuivert. Dat 
zal van een ander komen, die ver bo-
ven mij staat, dat zal het werk zijn van 
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“Het Lam Gods”. “Lam”, hij is het in 
de twee betekenissen van het woord. 
Enerzijds omdat Hij zuiver en on-
schuldig is, maar anderzijds ook, om-
dat Hij het Paaslam is, dat geslacht zal 
worden voor het heil van de mensen. 
Hij is de bron, hij is de Verlosser, hij 
bezit het licht en het leven en zal het 
kunnen uitdelen.

De H. Johannes de Doper geeft hier 
het bewijs van een gesteldheid van 
hart die één van de favoriete thema’s 
zal zijn van zijn leerling Johannes, 
die van de geestelijke maagdelijkheid. 
Want de vrijwillige maagdelijkheid 
bestaat in het afzien van elke vrucht-
baarheid die niet rechtstreeks van 
God komt. Zij is een zichzelf wegcij-
feren, een stilte van iedere wil om het 
leven zuiver menselijk door te geven. 
Het mooiste voorbeeld is ons gegeven 
door de H. Maagd Maria zelf. En juist 
zij kon helemaal tegelijkertijd maagd 
en moeder zijn, omdat haar vrucht 
niet van de man kwam. Zij is altijd 
maagd omdat zij “geen man bekende”, 
en moeder omdat Jezus werd ontvan-
gen van de Heilige Geest. Maar de H. 
Johannes de Doper werd zelf begif-
tigd met een zeer verheven geestelijke 
maagdelijkheid. Vrijwillig cijferde hij 
zich weg voor de wil en het handelen 
van God, hij wilde slechts een kracht 
doorgeven, waarvan hij wist dat deze 
niet van hem kwam, hij deed het op 
geen enkele manier voorkomen als-
of hij wat dan ook toevoegde aan de 
vruchtbaarheid van God.

Hoe meer de christen wordt ge-
wonnen door deze genade van de 
geestelijke maagdelijkheid, hoe meer 
hij, op een analoge manier, afziet van 
de menselijke middelen, om slechts 
het inwendig leven en de vruchten 
van zijn uitwendig handelen van God 
te ontvangen. Hij kiest de eenvoudige 
en povere middelen om het werk van 
God in hem en in de zielen niet in de 
weg te staan.

Dat is het eerste aspect van de 
eenvoud die de H. Johannes de Do-
per ons toont, zij is een gemakkelij-
ke zelfverloochening en een volledig 
wegcijferen in de gedachte en in het 
handelen.

De eerlijkheid van de blik
“En Johannes gaf deze getuigenis door 

te zeggen: “Ik heb de Geest als een duif 

zien neerdalen uit de hemel, en Hij bleef 
op Hem rusten. En ik kende Hem niet; 
maar Hij die mij heeft gezonden om te 
dopen met water heeft mij gezegd: op wie 
u de Geest zult zien neerdalen en blijven 
rusten, Hij is het die doopt met de Hei-
lige Geest. Ik heb het gezien en ik heb ge-
tuigenis gegeven, dat Deze de Zoon van 
God is”. (v. 32-34).

Na de Doper te hebben voorge-
steld als degene die niet is, als dege-
ne die geheel verdwijnt in zijn eigen 
ogen, toont de evangelist hem als de-
gene die ziet. “Ik heb gezien… Op wie u 
zult zien… En ik heb gezien”. Het steeds 
terugkomen is natuurlijk geen toeval. 
Inderdaad verschijnt in de ogen aller-
eerst de eenvoud van kinderen, in de 
manier om de anderen “recht in de 
ogen” te kijken. “Als je oog eenvoudig is” 
had Onze Heer gezegd (Luc. 11, 34). 
De christelijke eenvoud is vooral de 
eerlijkheid en de diepte van de blik. 
Wel, wat ziet dus Johannes de Doper? 
Wij hebben hem Jezus die naar hem 
toekwam al zien aanwijzen als “Het 
Lam Gods; Hij die wegneemt de zon-
de van de wereld” (v. 29), wat prach-
tig de verlossende missie van Christus 
samenvatte. Maar het wordt hem ver-
volgens ook gegeven de H. Drie-een-
heid te beschouwen en ons te doen 
ontdekken: “Ik heb de Geest gezien”, 
zegt hij, dat is de H. Geest, “Hij die 
mij heeft gezonden om te dopen”, dat 
is de Vader, “dat is de Zoon van God”, 
dat is het mensgeworden Woord. De 

hemel lijkt zich te openen boven de 
Doper en hem het grote geheim van 
God te laten ontdekken. Zijn wegcij-
fering en de zuiverheid van zijn blik 
stellen hem in staat een theologisch 
visioen te bereiken, gericht op God en 
op de dingen die Hij doet. Dat zijn de 
vruchten van de eenvoud.

De vreugde van het geluk 
        van anderen
“U bent mijn getuige, dat ik heb gezegd: 

ik ben de Christus niet, maar ik ben gezon-
den om voor Hem uit te gaan. Wie de bruid 
heeft, is de bruidegom; maar de vriend van 
de bruidegom, die naar hem staat te luiste-
ren, is verrukt als hij de vreugde hoort in de 
stem van de bruidegom. Wel, deze vreugde 
die de mijne is, zij is volkomen gerealiseerd. 
Hij moet groter worden  en ik kleiner”(Joh. 
3, 28-29).

We moeten een beetje vooruitlopen 
op onze lezing om het derde aspect te 
ontdekken van de eenvoud van St. Jan 
de Doper. Omdat zij een vergeten van 
zichzelf en de eerlijkheid van de blik is, 
brengt in de ziel een oprechte en stra-
lende vreugde teweeg, de vreugde van 
het welzijn van de ander. De Voorloper 
toont haar door een welsprekend beeld. 
Wanneer een naaste trouwt, doet ieder-
een zijn best om de dag op te vrolijken. 
Alles moet mooi zijn, alles moet het ge-
luk van de echtgenoten uitstralen, alles 
is voor het feest. Vooral de vriend van de 
bruidegom, hij die de vertrouweling was 
van zijn verdriet en zijn hoop, verheugt 
zich meer dan wie ook. Wel, dat is ze-
ker de vrucht van de eenvoud. Zichzelf 
verachtend, kent deze geen enkele af-
gunst of treurigheid om het succes van 
de naaste. Integendeel juist, zij is een 
diepe en eerlijke vreugde om het wel-
zijn van de ander. Het eenvoudige hart 
plaatst zich niet in het middelpunt van 
het feest. Hij is blij, maar zijn vreugde 
is slechts een deelname aan de vreug-
de van zijn vriend. Hij is vol bewonde-
ring en verrukking voor het geluk van de 
bruidegom.   

Zo wijst de grote heilige, die staat 
aan de poort van het Nieuwe Testament  
ons de fundamentele gesteltenis die no-
dig is voor degene, die wil binnengaan 
in dit rijk van leven en van licht. De een-
voud van hart is tegelijkertijd een zelf-
verloochening, een eerlijke en stralende 
blik, en de overweldigende vreugde om 
het geluk van anderen.
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Het priesterschap 
    van de leken in de Traditie1

Wat is de werkelijke betekenis van 
deze tekst van de H. Petrus? Biedt hij 
een stevige basis om er een theorie 
van het priesterschap van de gelovi-
gen op te bouwen? (…) Is het waar 
dat de wortels van deze theorieën 
diep in de Traditie reiken? Dat is een 
groot woord, dat heel snel geschreven 
wordt. Het is veel moeilijker de wer-
kelijkheid die het vertegenwoordigt, 
uit te diepen. Ik heb moeten vaststel-
len, dat als artikelen die aan de kwes-
tie gewijd werden, zich beriepen op 
de Traditie, hun documentatie erg 
arm was. En het ontbrak niet alleen 
aan de kwantiteit, maar nog meer aan 
de kwaliteit. Enkele geïsoleerde tek-
sten van kerkvaders, uit hun context 
gehaald en naast elkaar gelegd, zon-
der oog voor de meest elementaire 
regels van de historische kritiek, zijn 
niet voldoende om een argument van 
traditie te vormen. Met deze metho-
de zou men alles wat men zou willen, 
kunnen bewijzen.

(…) De tekst van 1 Petr. 2, 5-9 stelt 
misschien velerlei detailproblemen. 
De algemene betekenis schijnt geen 
moeilijkheid te vormen. Er is een dui-
delijke verwijzing naar de tekst van 
Exodus 19, 6: “Gij zult voor Mij een 
koninkrijk van priesters zijn”, wat de 
septuagintversie heeft vertaald door 
Βασιλειον ιερατευµα, termen die 
door 1 Petr. 2, 9 zijn hernomen. Men 
vindt ook een verwijzing naar deze 
passage van de Exodus in de Apoca-
lyps: “Aan Hem die ons van de zon-

Het priesterschap 
van de leken

“Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, bestemd tot een 

heilig priesterschap, dat geestelijke offers brengt, welgevallig aan God door Jezus Christus… 

U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, 

een volk dat God zich heeft verworven om de volmaaktheden te verkondigen van Hem 

die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2, 5-9).

den heeft verlost door zijn bloed, 
die ons koningen en priesters heeft 
gemaakt, aan Hem de glorie en de 
macht… (Ap. 1, 6, vgl. 5, 10; 20, 6)”. 
Wat God tegen het volk van Israël zegt 
in het Oude Testament, brengt het 
Nieuwe Testament over naar de chris-
telijke Kerk. De woorden van Exodus 
drukten de theocratische vorming uit 
van het volk van Israël: het was door 
God uitgekozen onder alle volkeren, 
het was Hem toegewijd, om Hem de 
ware eredienst te brengen. Het over-
brengen van deze verklaring op het 
christenvolk is heel natuurlijk: de Kerk 
is het ware Israël, het geestelijk Isra-
el dat gekozen is door God, dat Hem 
is toegewijd om Hem een geestelijke 
eredienst te brengen. Door hun inlij-
ving bij Christus zijn de gelovigen ge-
vormd tot heilige tempel, tot priester-
lijk lichaam, om geestelijke offers te 
brengen en de goddelijke volmaakt-
heden te verkondigen. Het algemeen 
idee is dus duidelijk. 

Maar moet er aan het koninklijk 
priesterschap een eigen waarde toege-
kend worden? Moet men de nadruk 
leggen op de term ofwel eenvoudig-
weg afglijden naar de beeldspraak? 
Is het een eenvoudige beeldspraak of 
een leerstelling die men kan vertalen 
tot theologische formule? En als er 
een leerstelling is, wat is de exacte be-
tekenis ervan?

Men kan de uitleggingen van 1 
Petr. 2, 5-9 samenbrengen onder drie 
voorname hoofden. Wat niet wil zeg-
gen dat deze verschillende uitleggin-
gen voorkomen in de zuivere toe-

stand. Vaak vermengen zij zich en 
gaat dezelfde schrijver over van de ene 
naar de andere.

1. Zuiver overdrachtelijke   
      uitleg.

De rechtvaardige is priester krach-
tens de inwendige eredienst die hij 
brengt aan God door zijn gebed en 
door zijn leven (vgl. Clemens van 
Alexandrië).

2. Realistisch mystieke uitleg.
Ik noem deze uitleg realistisch 

uit tegenstelling met de voorgaande: 
zij schijnt zeker de betekenis van een 
eenvoudig beeld te boven te gaan. 
Mystiek, omdat zij de tekst uitlegt 
door onze inlijving bij Christus: de 
christenen vormen een priesterschap, 
omdat zij verenigd met Christus, ho-
gepriester, slechts één zijn met Hem. 
Deze gedachte wordt teruggevonden 
bij de H. Justinus. Ontdaan van onze 
zonden zijn wij het priesterlijk ras 
(′αρχιερατικον γενος) waardoor het 
zuivere offer wordt opgedragen aan 
God. Hier zinspeelt de apologeet op 
de eucharistie. Het feit is zeldzaam en 
nadat men gesproken heeft over de in-
lijving van de christenen bij Christus 
priester, gaat men gewoonlijk, als het 
over het offer gaat, over tot de over-
drachtelijke uitleg.

Deze mystieke uitleg is dierbaar 
aan de H. Augustinus en het is waar-
schijnlijk dat zij haar succes in het 
Westen dankt aan hem. Men vindt 
haar terug bij Gelasius, de H. Grego-
rius, Isidorus van Sevilla, Raban Mau-
rus en heel bijzonder in een serie van 
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commentaren op de Apocalyps: Beda 
de Bewonderenswaardige, Ambrosius 
Autpert, Haymon, Pseudo-Alcuinus, 
Berengardus. Van de H. Augustinus 
en van Berengardus (onder de naam 
van de H. Ambrosius) zal zij terecht-
komen in de Glossa ordinaria die de 
bijna enige bron van de middeleeuw-
se theologen was voor de patristieke 
exegese.

3. Rituele realistische uitleg.
Ik noem deze ritueel, omdat de 

tekst van 1 Petr. 2, 9 in verband wordt 
gebracht met een rite: de zalving na 
het doopsel. Om de betekenis van 
deze rite te geven, doet men een be-
roep op de zalving van de priesters, 
van de koningen en soms van de pro-
feten. Deze uitleg is heel oud en zeer 
verspreid. Men vindt haar al bij Ter-
tullianus: “Vervolgens uit het bad ge-
komen, zijn wij gezalfd met de geze-
gende zalving volgens de oude leer 
volgens welke men de gewoonte had 
voor het priesterschap te zalven met 
hoornolie.” Zij is ook verspreid in het 
Oosten: Origenes, de Syrische Disca-
lie, de apostolische constituties, de H. 
Cyrillus van Jeruzalem. In het Wes-
ten wordt zij bevestigd door de H. 
Ambrosius, de H. Hiëronymus, de H. 
Augustinus, de H. Leo en door een ta-
melijk overvloedige doopliteratuur 
van de 5de tot de 9de eeuw: Jean Diacre, 
Pseudo-Maximus van Turijn, Isidorus 
van Sevilla, Alcuinus, Amalarus, The-
odulphus van Orléans, Magnus van 

Sens. (…) Het is een heel mooie en 
heel natuurlijke literaire uitleg, als ik 
me zo mag uitdrukken; maar geen en-
kel oud ritueel stelt ons in staat haar 
letterlijk te nemen. Alle oude formules 
zijn vaag en zinspelen helemaal niet 
op dit priesterschap. Anderzijds geeft 
het verband met de koningen ons ta-
melijk duidelijk aan, dat het gaat om 
een analogie. Men kan het een niet af-
zonderen van het ander. De zalving 
is niet ingevoerd om de gedachte aan 
priesterschap uit te drukken; maar 
toen de rite eenmaal was ingevoerd, 
heeft men haar uitgelegd door het 
symbolisme van het Oude Testament. 
(…) Men moet het priesterschap dus 
niet in de strikte zin nemen.

(…) Dit lijkt me het gevolg te zijn 
van het geheel van de Traditie: er is 
in de Traditie een bepaalde leer van 
het priesterschap van de gelovigen, 
naar het schijnt meer ontwikkeld in 
het Westen dan in het Oosten. De ge-
dachte van wijding veroorzaakt door 
de zalving moet op de eerste plaats 
gesteld worden, gedachte die tot uit-
drukking komt door de term pries-
terschap, op analoge wijze genomen. 
Anderzijds stelt de Kerk het echte 
priesterschap in, het nieuwe Israël 
dat, zoals het oude, maar in een meer 
ware betekenis, belast is met de ere-
dienst in spiritu et veritate.

In hun geheel, als ingelijfd met de 
enige priester, zijn de christenen pries-

ters. De doopwijding verleent aan de 
gedoopte geen werkelijk priesterlij-
ke, maar meer in het bijzonder een 
offermacht. Zeggen dat zij een soort 
wijding voor het eucharistisch offer 
vormt, gaat zeker verder dan de tek-
sten, behalve als de betekenis ervan 
verdraaid wordt.

Het priesterschap 
van de leken in Vaticanum II2

Vaticanum II drukt zich als volgt 
uit in Lumen gentium (LG) nr. 10, hele-
maal gewijd aan het algemeen pries-
terschap van het volk van God en aan 
zijn betrekkingen tot het ambtelijk 
priesterschap.

“Christus de Heer, de Hogepriester, 
genomen uit de mensen, heeft het nieu-
we volk“ gemaakt tot een koninkrijk 
van priesters voor zijn God en Va-
der” (Openb. 1, 6). De gedooptne im-
mers worden door de wedergeboorte en 
de zalving van de Heilige Geest gewijd 
tot een geestelijk bouwwerk en een hei-
lig priesterschap om door alles, wat zij als 
christenmens doen, geestelijke offers op te 
dragen en de roemruchte daden te ver-
kondigen van Hem, die hen uit de duis-
ternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar 
licht. Daarom moeten alle leerlingen van 
Christus, in volhardend gebed en onder 
heteloven van God, zichzelf aanbieden 
als een levend heilig, aan God welgeval-
lig offer. Zij moeten overal ter wereld ge-
tuigen voor Christus en altijd bereid zijn 
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tot verantwoording aan al wie hun reken-
schap vraagt van de hoop op het eeuwig 
leven, die in hen leeft”.

Hier is een ernstige dwaling, om-
dat men begint met te spreken van 
het priesterschap van de gedoopten, 
dat wordt voorgesteld als een alge-
meen priesterschap. En pas in het 
tweede deel van dit nummer 10 gaat 
men spreken over het ambtelijk pries-
terschap. Het idee is dat het priester-
schap eerst en vooral (per se primo) 
aan heel de Kerk behoort, aan alle ge-
lovigen als gedoopten.

“Tussen het algemeen priesterschap 
van de gelovigen en het ambtelijke of hi-
erarchisch priesterschap bestaat een we-
zenlijk verschil en niet slechts een graad-
verschil; maar toch staan ze in betrekking 
tot elkaar, want ze delen beide, elk op zijn 
eigen wijze, in het ene priesterschap van 
Christus. Door zijn gewijde macht vormt 
en leidt de ambtelijke priester het pries-
terlijk volk, voltrekt hij in de persoon van 
Christus het eucharistisch offer en draagt 
het in naam van heel het volk aan God 
op. De gelovigen van hun kant werken 
krachtens hun koninklijk priesterschap 
mee tot het opdragen van de Eucharistie 
en zij oefenen dit priesterschap uit in het 
ontvangen van de sacramenten, in het 
gebed en de dankzegging, door het getui-
genis van hun heilig leven, door zelfver-
loochening en werkzame liefde” (LG nr. 
10).

Hier is dezelfde ernstige dwaling, 
op meer expliciete manier ontwik-
keld. Men verklaart immers, dat het 
algemeen priesterschap de voorrang 
heeft op het ambtelijk priesterschap. 
Als een ding zich ordent naar een an-
der ding als naar zijn doel, is dit de 
eerste en de meerdere van dat ande-
re. Wel, de tekst zegt expliciet, dat het 
ambtelijk priesterschap als doel heeft 
“het priesterlijk volk te vormen en te 
leiden”, terwijl dit volk zijn priester-
schap uitoefent door bij te dragen aan 
het offer van de eucharistie en door 
de sacramenten te ontvangen. 

Het ambtelijk priesterschap, eigen 
aan de hiërarchie, wordt dus geor-
dend aan het priesterschap van de ge-
lovigen en daarom heeft dit de voor-
rang op het ambtelijk priesterschap.

In zijn commentaar gaat Mgr. De 
Smedt in op deze leer van nr. 10 van 
Lumen gentium: “De uitoefening van 
het ambtelijk priesterschap is altijd 
georiënteerd op het universeel pries-
terschap van het Volk van God. Het 
eerste heeft essentieel betrekking op 
het tweede. Deze vormt op de een of 
andere manier zijn doel, zijn toepas-
singsgebied. Het ambtelijk priester-
schap is een dienst, een ministerie 
waarvan Christus zich bedient om de 
bovennatuurlijke kracht, de instruc-
tie, de vorming, de ondersteuning en 
de leiding die zij nodig hebben om 
hun geloof te beleven en hun zending 
te vervullen, ter beschikking van zijn 
leerlingen te stellen”.3 Hier nog wat 
Johannes Paulus II zegt: “Door het 
ambtelijk priesterschap hebben de 
priesters van Christus, door de Geest, 
een specifieke gave ontvangen, om 
het volk van God te kunnen helpen 
om trouw en ten volle het algemeen 
priesterschap uit te oefenen, dat  
het is verleend”.4 Met dit doel wordt 
de priester aangespoord om “te groei-
en in het bewustzijn van de diepe ver-
eniging die hem verbindt met God” 
om “de medeverantwoordelijkheid 
op te wekken en te ontwikkelen in 
eenzelfde en unieke missie van heil 
door met nadruk en van ganser har-
te meer waarde toe te kennen aan alle 
bovennatuurlijke gaven en de functies 
die de Geest verleent aan de gelovigen 
voor de opbouw van de Kerk”.5

In de modernistische opvatting 
geërfd van Vaticanum II, wordt de 
functie van priester begrepen als meer 
werkelijk behorend tot de eenvoudige 
gedoopte gelovige. De geestelijke staat 
tot zijn dienst om hem te versterken. 
Het Opus Dei is een goed voorbeeld 
van deze nieuwe opvatting: het zijn 
de leken leden die daarin de echte 
priesters zijn, door de zuiverheid, de 
armoede en de gehoorzaamheid toe-
gewijd aan hun wereldlijke beroepen. 
De gewijde geestelijken blijven ver-
borgen in hun kapellen en voorzien 
de wereldlijke leden van de sacramen-
ten, opdat zij hun strijd in de wereld 
voortzetten. Het is een complete om-
mekeer in de definitie van het hië-
rarchisch priesterschap: voor de H. 
Thomas en volgens het traditionele 
standpunt is het priesterschap eerst 

en vooral voor de eredienst en de eu-
charistie (sacra dans); en voor zover 
hij is voor de eredienst zal hij zich be-
zighouden met de gelovigen, juist om 
hun de eredienst te geven en wat eruit 
voortvloeit: de macht over het mystiek 
lichaam komt voort uit de macht over 
het fysiek lichaam. Met Vaticanum II 
is het tegenovergesteld: het priester-
schap is eerst en vooral voor de gelo-
vigen, om hen in staat te stellen hun 
priesterschap van gedoopten uit te oe-
fenen. En voor zover als het in dienst 
staat van het algemeen priesterschap 
gaat het ambtelijk priesterschap zich 
bezighouden met de eredienst en de 
eucharistie: het voorzitterschap van 
de eredienst vloeit voort uit de dienst 
van de gemeenschap van de gedoop-
ten.

Nummer 11 van dit hoofdstuk 2 
beschrijft de uitoefening van dit alge-
meen priesterschap in de sacramen-
ten.

“Het heilig en organisch karakter 
van deze priesterlijke gemeenschap wordt 
gerealiseerd door de sacramenten en de 
deugden”.

Men legt de nadruk niet meer op 
het feit dat de sacramenten worden 
toegediend en gegeven door de pries-
ter die de bedienaar van Jezus Chris-
tus is. Men legt de nadruk op de ge-
dachte dat alle gelovigen (bedienaars 
en leken samen) een priesterlijke ac-
tiviteit uitoefenen als zij deelnemen 
aan de sacramenten.

“De gelovigen worden door het doop-
sel in de Kerk opgenomen en door het 
merkteken bestemd tot de uitoefening 
van de christelijke eredienst. Door de 
wedergeboorte kinderen Gods geworden, 
hebben zij de plicht, het geloof, dat zij 
door de Kerk van God hebben ontvangen, 
voor de mensen te belijden”.

Deze passage is een van de be-
langrijkste. Men verduidelijkt immers 
niet alleen niet de aard van deze vol-
macht die voortvloeit uit het doop-
sel, maar de gebruikte term is al veel 
te sterk, want hij verwijst naar een 
macht, naar iets actiefs (spreken de 
canonisten niet traditioneel van de 
“gedelegeerde macht”?). De origine-
le Latijnse term “deputantur” bevat in 
zichzelf de gedachte van een functie 
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of van een bediening. Het is de term 
die geschikt zou zijn om het eigen-
lijke priesterschap aan te duiden, de 
term die voortvloeit uit het sacrament 
van het priesterschap. Maar dat is niet 
de term die geschikt is om de eenvou-
dige gelov

(…) “Door deel te nemen aan het 
eucharistisch offer, bron en hoogtepunt 
van heel het christelijk leven, dragen zij 
het goddelijk Slachtoffer en met dit offer 
ook zichzelf, aan God op. Zo vervullen zij 
door het offeren en door de heilige com-
munie allen een eigen functie bij de li-
turgische handeling; niet allen dus op de 
zelfde wijze, maar elk op zijn eigen ma-
nier. Gevoed met het lichaam van Chris-
tus bij de eucharistische viering, vormen 
zij een concrete uitdrukking van de een-
heid van het volk Gods, die door dit ver-
heven sacrament wordt verzinnebeeld en 
zo wonderbaar wordt bewerkt”. 

Ook hier vindt men dezelfde be-
langrijke dubbelzinnigheden. Over 
welke deelname gaat het? Men maakt 
helemaal geen onderscheid tussen de 
priesterlijke handeling van de priester 
die nodig en voldoende is om het of-
fer op te dragen en de handeling van 
de gelovigen die de vruchten ontvan-
gen van dit offer en er hun religieu-
ze daden mee te verenigen. Men heeft 
eerder de indruk dat de gelovigen het 
offer opdragen, omdat de tekst pre-
cies zegt welke deze deelname is als 
hij verklaart: “divinam Victimam Deo 
offerunt atque seipsos cum Ea” (dragen 
zij het goddelijk Slachtoffer en met dit 
offer ook zichzelf, aan God op). Om-
dat er geen enkele expliciete verwij-
zing wordt gedaan naar de handeling 
van de priester die handelt “in perso-
na Christi”, verduidelijkt de volgende 
precisie (“non promiscue sed alii aliter, 
omnes in liturgica actione pattern propri-
am agunt” - Zo vervullen zij door het of-
feren en door de heilige communie allen 
een eigen functie bij de liturgische han-
deling; niet allen dus op dezelfde wijze, 
maar elk op zijn eigen manier.) hele-
maal niets: immers, het onderscheid 
dat wordt opgeroepen (“alii aliter” 
– elk op zijn eigen manier) kan alleen 
begrepen worden op het niveau van 
de gelovigen, en het verschil beteke-
nen tussen hen die de lezingen doen, 
hen die zingen in het koor, hen die 
de gaven brengen op het ogenblik van 

het offertorium, enzovoorts. Als toch 
wel de kenmerkende handeling van 
de priester bedoeld zou worden, dan 
is zij niet onderscheiden van die van 
de gelovigen, als een specifieke han-
deling.

(…) “Door het sacrament van boet-
vaardigheid ontvangen zij van Gods 
barmhartigheid vergiffenis voor de bele-
diging, Hem aangedaan, en worden zij 
tevens verzoend met de Kerk, waaraan zij 
door hun zonde een wonde hadden toege-
bracht en die door haar liefde, voorbeeld 
en gebeden werkt tot hun bekering.

Deze passage noemt de rol van de 
priester niet, die de zonde vergeeft juist 
namens Christus. Zij noemt evenmin 
de essentiële daden die de naaste stof 
zijn van het sacrament, het berouw, 
de belijdenis en de voldoening. Men 
vindt ook deze gedachte, dat de per-
soonlijke zonde de Kerk schaadt. Dat 
is om twee redenen een onjuiste ge-
dachte. Ten eerste omdat de Kerk niet 
in zichzelf geschaad wordt, in haar 
maatschappelijke en mystieke orde, 
door de zonden van haar leden. De 
Kerk is onwankelbaar heilig. Men zou 
hoogstens kunnen zeggen dat de le-
den van de Kerk in bepaalde gevallen 
aanstoot nemen aan het slechte voor-
beeld dat de zondaars geven. Op de 
tweede plaats, omdat de zonde eerst 
en vooral de zondaar schaadt die hem 
begaat, en die schuldig wordt en een 
straf nodig heeft.

(…) “Degenen onder de gelovigen, 
die de eer van de heilige wijding ont-
vangen, krijgen van Christuswege de op-
dracht om de Kerk te weiden door het 
woord en de genade van God”. 

Dat is eindelijk de passage die het 
eigenlijke priesterschap behandelt. 
Maar deze passage is van een verbijs-
terende bondigheid. Het gaat over “de 
eer van de heilige wijding”: hoe kan 
men zich met een dergelijke uitdruk-
king er voor hoeden, te denken dat het 
ambtelijk priesterschap een erefunctie 
is, en dat hij die ermee bekleed is de 
rol uitoefent van een soort van “pri-
mus inter pares” onder de gedoopten? 
Men bepaalt niets over de aard van 
deze heilige wijding; haar rol wordt 
veel te snel aangeroerd en de uitdruk-
king “om de Kerk te weiden door het 
woord en de genade van God” blijft 

in het ongewisse. De belangrijke ge-
dachte en die men veel meer ont-
houdt dan heel de rest, wordt goed 
weergegeven terwijl de tekst vanaf het 
begin ter sprake brengt “degenen on-
der de gelovigen, die de eer van de 
heilige wijding ontvangen”. Het amb-
telijk priesterschap is een uitvloei-
sel van het algemeen priesterschap. 
Of hoogstens, het ambtelijk priester-
schap van de priesters komt slechts in 
een bijzonder geval overeen met deze 
algemene priesterlijke activiteit voor 
heel het volk.

(…) “Uitgerust met zoveel heilzame 
middelen worden alle gelovigen van ie-
dere staat en stand, elk volgens zijn ei-
gen weg, door de Heer geroepen, om vol-
maakt en heilig te zijn, zoals de Vader 
zelf volmaakt is”.

De conclusie van dit nummer 11 
laat verstaan, dat de priesterlijke ge-
meenschap van het volk van de ge-
doopten op zichzelf voldoende is. 
Waar is dan het ambtelijk priester-
schap voor nodig? Een van de meest 
zichtbare en meest logische vruchten 
van het Concilie is de groeiende ver-
mindering van de roepingen. Dat feit 
is niet een tegenvaller, te wijten aan 
de ellendige omstandigheden van 
deze tijd: het is het noodzakelijke ge-
volg van de conciliaire leer.

Het Concilie heeft Schriftuurlijke 
passages voorgewend om een nieu-
we theologie van het lekendom in te 
voeren. Bij de lezing van de onderzoe-
ken van Dom Botte en van eerwaar-
de Gleize, lijkt het duidelijk dat Vati-
canum II niet trouw is aan de Traditie 
noch in zijn exegetische uitleg van de 
H. Schrift, noch in zijn theologie…

1 Uittreksels uit “l´idée du sacerdoce des 
fidèles dans la Tradition» door dom B. 
Botte, professor aan de Mont-César, in 
Cours et Conférences Liturgiques de Louvain, 1933.
2 Uittreksels uit de “Session De Eccle-
sia 2010 », van eerwaarde Jean-Michel 
Gleize.
3 De Smedt, “Le sacerdoce des fidèles », 
in L’Eglise de Vatican II, deel 2, Cerf 1966, 
Collectie Unam Sanctam (51 b), blz.  414.
4 Johannes Paulus II, postsynodale apos-
tolische exhortatie Pastores dabo Vobis van 
25 maart 1992, § 17.
5 Johannes Paulus II, postsynodale apos-
tolische exhortatie Pastores dabo Vobis van 
25 maart 1992, § 74.
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I. Situatie van het Latijn, aan    
     de vooravond van Vaticanum II

Van Pius IX tot Pius XII spreekt ie-
dere paus zich uitdrukkelijk uit voor 
het bewaren, de kennis en het gebruik 
van de Latijnse taal2.

Aan deze oproepen van de pau-
sen beantwoorden diverse documen-
ten van de Congregaties voor de Se-
minaries en de Universiteiten3, en 
ook die van de Congregatie voor de 
Religieuzen4. Het Wetboek van 1917-
1918, tenslotte, verklaarde voor heel 
de Kerk, in de canon 1346, nr. 2, dat 
de leerlingen van de seminaries voor-
al de landstaal en het Latijn zorgvul-
dig moeten bestuderen.

Laat ons nu komen tot het Twee-
de Vaticaans Concilie. Onder kwesties 
waarover men, in de voorbereidende 
fase van het Concilie, de mening van 
de bisschoppen vroeg, komt het La-
tijn voor.

Terwijl de meerderheid een gro-
ter gebruik van de volkstaal wenst 
in de liturgische handelingen, voor-
al in de toediening van de sacramen-
ten en in de lezingen die bestemd zijn 
voor het volk, zijn er onder deze laat-
ste bisschoppen ook vele, die catego-
risch voor het behoud van het Latijn 
als taal van de Wereldkerk zijn.

Als men de standpunten van ieder 
werelddeel bekijkt, is men verbaasd 
over het feit dat de Zuid-Amerikaanse 
bisschoppen bijna allemaal de hand-
doek in de ring werpen voor het La-
tijn, door vol te houden dat het een 
verloren strijd is, omdat deze taal niet 

De apostolische Constitutie 
Veterum Sapientia

Kardinaal Alfons Stickler

In 1987 werd kardinaal Stickler uitgenodigd door het “Pontificium Institutum Altioris Latinitas” 

om het nieuwe academische jaar feestelijk te openen.  Hij behandelde er de 25ste verjaardag van de apos-

tolische constitutie “Veterum Sapientia” van Johannes XXIII.1

onderwezen wordt in de scholen. Dit 
is des te verwonderlijker omdat het 
Spaans en het Portugees het Latijn 
als moedertaal hebben, dat daardoor 
veel minder moeilijk te leren is in ver-
gelijking met andere talen, die andere 
wortels hebben. Monseigneur Helder 
Camera, die later beroemd geworden 
is, verklaart dat er in deze landen mis-
schien vijf op de honderd bisschop-
pen zijn, die in het Latijn kunnen 
schrijven en spreken5.

In de andere werelddelen zijn er 
veel bisschoppen die het Latijn dui-
delijk en flink verdedigen. Men heeft 
openlijke verklaringen uit bijna alle 
landen van Europa, en er ontbreken 
geen gelijkluidende stemmen uit de 
Verenigde Staten en Canada. Maar 
wat het meest verbaast bij het lezen 
van deze antwoorden is het feit dat 
verschillende prelaten uit Afrika, met 
zoveel verschillende en nog primi-
tieve stammen en talen, aandringen 
op de noodzaak van het Latijn in de 
Kerk, zelfs in de liturgie, evenzeer als 
onderlinge band als om het feit dat 
de volkstalen niet geschikt zijn om 
abstracte begrippen uit te drukken, 
vooral die van godsdienstige aard en 
die te maken hebben met de geloofs-
waarheden6. Dergelijke antwoorden 
zijn ook gekomen uit Azië; daaronder 
moeten we de nadruk leggen op het 
duidelijke en gezamenlijke standpunt 
van de kerkelijke provincie van Vera-
poli, in India.

II. Uitwerking van het 
                         concilieschema

Zich baserend op de voorgaan-
de teksten en op de duidelijk tot uit-

drukking gekomen traditie, maar nu 
de verschillende opmerkingen van 
het wereldepiscopaat in beschouwing 
nemend, stelde de voorbereidende 
commissie van het Tweede Vaticaans 
Concilie voor de Seminaries en de 
Universiteiten een subcommissie aan 
om een schema voor te bereiden over 
het decreet “De lingua latina in studiis 
ecclesiasticis rite excolenda”, waarvan 
ondergetekende de rapporteur was7.

Het voorbereidde schema voor de 
discussie in plenaire vergadering be-
vatte de volgende delen:

- De uiteenzetting van de status 
quaestionis, van de historische evolu-
tie, van de mening van de bisschop-
pen en van de pauselijke documen-
ten;

- De tekst van het schema;
- De bewijsvoering van het schema 

die de redenen vóór en tegen toonde, 
en daarbij ieder deel uitlegde

Het schema van het decreet begint 
met de vaststelling dat er van oudsher 
in de Wereldkerk verschillende talen 
instrument zijn geweest voor de ere-
dienst en de interpretatie van de god-
delijke Openbaring. 

Daaronder blinken uit de Griekse 
taal en op bijzondere wijze de Latijn-
se taal, die de Kerk als kenmerkend 
beschouwt voor haar geestelijken, 
omdat zij sinds de oudheid een schat 
van buitengewone uitnemendheid is 
geworden voor het bewaren van de 
kerkelijke traditie en de sleutel tot 
de gewijde wetenschap. Bovendien 
is deze taal het instrument waardoor 
de Kerk haar Leergezag uitoefent als 
ook een duidelijk teken van eenheid 
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en een heel geschikt middel waardoor 
de Heilige Stoel kan spreken tot heel 
de wereld en waardoor de geestelij-
ken van de hele wereld de dingen van 
de Kerk ter kennis krijgen en zowel 
met haar als onderling kunnen com-
municeren. Men verklaart vervolgens 
uitdrukkelijk dat al deze redenen dik-
wijls te kennen gegeven zijn door de 
concilies en door de pausen. Zij zijn 
immers slechts een beknopte samen-
vatting van de aangehaalde documen-
ten.

Dit eerste deel van het schema van 
het conciliedecreet eindigt met een 
verwijzing naar de duidelijke situa-
tie van het verwaarlozen van het La-
tijn in de opleiding van de geestelij-
ken als ook naar het verzet, waarvan 
het Latijn het voorwerp is. Men zegt 
dat men voor een algemeen feit staat, 
zelfs dat de nadruk er min of meer op 
valt volgens de verschillende regio’s. 
Men haalt de volgende motieven aan: 
het terugdringen of verwaarlozen 
van het Latijn in de systemen van de 
staatsscholen, een te slaafse instem-
ming met deze systemen van de kant 
van de voorbereidende kerkelijke stu-
dies, onervaren leermeesters, een on-
aangepaste of verouderde methode, 
en het ontbreken van het gebruik van 
de taal. Het schema besluit dit eerste 
punt met een algemene aansporing 
tot de bewaring en de cultus van het 
Latijn.

Het zeer korte tweede punt, dat al 
een concrete bepaling bevat, beperkt 
zich tot het noemen van de drie voor-
naamste middelen om het verval te 
verhelpen: competente leraren, ge-
schikte methodes, voldoende tijd om 
resultaten te krijgen.

Het derde punt dringt aan op het 
voortzetten van de studie van het La-
tijn en op het gebruik ervan tijdens de 
opleidingsjaren tot het priesterschap. 

Het vierde punt houdt rekening 
met de verschillende omstandigheden 
van de diverse landen, en vertrouwt 
naar aanleiding hiervan de uitwerking 
van een geschikte ratio studiorum toe 
aan de bisschoppen, in samenwer-
king met de Congregatie van de semi-
naries.

In het eerste punt tenslotte, wenst 
men – en niet alleen van de kant van 
de hogere instellingen volgens hun 
beste gewoonte – een hernieuwde be-
lofte om overal geestelijken te vinden 
die in staat zijn meer en beter te schrij-
ven en te spreken dan de bekende lati-
nisten en die hulp en aansporing kun-
nen krijgen bij het streven dat hun is 
opgelegd om de Latijnse taal te ver-
nieuwen en bij te werken. Het sche-
ma besluit met de wens dat de hogere 
instellingen kunnen samengaan met 
een academie van de Latijnse bescha-
ving, te stichten in Rome.

Het concilieschema over de Latijn-
se taal werd voorbereid in drie achter-
eenvolgende zittingen van de centrale 
voorbereidende Commissie van Vati-
canum II. De laatste lezing en correc-
tie had plaats te Rome tussen 2 en 10 
oktober 1961. De aldus voorbereide 
tekst werd goedgekeurd door 33 le-
den die placet stemden, terwijl slechts 
4 placet juxta modum stemden. Dus 
unanieme goedkeuring over de stof. 
Het schema kon dus in de aula van 
het concilie komen zodra men beslo-
ten zou hebben de verschillende on-
derwerpen te behandelen, die betrek-
king hadden op de Congregatie van 
de Seminaries en de Universiteiten8.

III. Johannes XXIII komt 
         persoonlijk tussenbeiden

Maar op dit ogenblik heeft er een 
onverwachte wending plaats. Enke-
le dagen voor 22 februari 19629, jaar 
waarin het Tweede Vaticaans Concilie 
moest beginnen, laat de paus weten 
aan de Congregatie van de Seminaries 

, dat hij een apostolische Constitutie 
zal publiceren over de studie van het 
Latijn door het document te tekenen 
op de dag van de Stoel van de H. Pe-
trus, op de predella van het altaar van 
de belijdenis en dat hij bij die gele-
genheid de aanwezigheid van heel de 
geestelijkheid van Rome verlangt.

Hoe is men tot deze beslissing ge-
komen? Het schijnt dat de Congregatie 
van de Seminaries al enige tijd dacht 
aan een pauselijk document over de 
studie van het Latijn, niet alleen we-
gens het blijkbaar onvermijdelijke ver-
val van de kennis en het gebruik ervan. 
Al in haar brief van 27 oktober 1957 
had zij de meest noodzakelijke midde-
len aangegeven om dit verval tot staan 
te brengen: goede leraren, een bruik-
bare methode en voldoende tijd.

Gelijktijdig met het schema van het 
conciliedecreet, had zij de tekst van de 
nieuwe Constitutie opgesteld als ook 
de reglementen die haar moesten ver-
gezellen. Maar dit ontwerp bood een 
heel uiteenlopende en weinig doeltref-
fende tekst, omdat in een dergelijk on-
derwerp de beknoptheid meer telde 
dan de hoeveelheid ter beschikking 
staande argumenten. 

Deze tekst werd ongetwijfeld aan 
de paus aangeboden, waarschijnlijk 
tegelijkertijd met het snelle, al door 
de centrale voorbereidende Commis-
sie gestemde en bekrachtigde schema. 
In ieder geval gaf de paus de secreta-
ris van de Latijnse brieven van die tijd, 
Mgr. Tandini, de opdracht een korte en 
bondige tekst op te stellen, die hij da-
delijk wilde publiceren, hetzij omdat 
de zaak dringend was, hetzij omdat hij 
tegenstand in het Concilie vreesde, die 
zich in feite tevoren al gemanifesteerd 
had.

IV. De apostolische Constitutie

Hoe dan ook, Veterum Sapientia 
laat zich niet alleen leiden door talrij-
ke pauselijke documenten betreffende 
de stof, maar ook duidelijk door het 
Schema over het Latijn dat aan de con-
cilievaders voorgesteld had moeten 
worden. Hier volgen de voornaamste 
verschillen tussen (het ontwerp van) 
het Schema van het concilie en Vete-
rum Sapientia.

De apostolische Constitutie Veterum Sapientia
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Het eerste deel van Veterum Sapien-
tia, dat de aandacht vestigt op de func-
tie en de verdiensten van de Latijnse 
taal is meer uitgewerkt, met ook een 
mooie en plechtige taal, die afsteekt 
bij de sobere en bijna gewone tekst 
van het Schema. Achtereenvolgens 
worden drie kenmerken van de Latijn-
se taal getoond, die de zin aangeven, 
waarom het Latijn van belang is voor 
de katholieke godsdienst, en om welk 
motief het Latijn een geschikte taal is 
voor iedere behoefte aan communica-
tie in de Kerk.

Door te verwijzen naar een be-
roemde tekst van Pius XI, verduidelijkt 
men vooral de universaliteit (en hier 
herinnert men ook aan de dogmati-
sche basis van het universele  en rech-
terlijke Primaatschap van de paus), 
de onveranderlijkheid en de niet-alle-
daagsheid van het Latijn. De onveran-
derlijkheid van de taal garandeert, heel 
speciaal, de betrouwbaarheid van de 
tot uitdrukking gebrachte leer.

Eerder in de tekst introduceert men 
een concept dat al hier en daar bekend 
gemaakt is, maar nog niet opgeno-
men in de officiële documenten van 
de Kerk: dat wil zeggen de educatie-
ve en vormende waarde van de studie 
van het Latijn voor de jeugd. Met de 
studie worden de voornaamste vermo-
gens van het verstand en van de geest 
geoefend en gevormd. Zodanig dat het 
vermogen om alles juist te beoordelen 
en te waarderen doordringt in de jon-
geren, die zo worden voorbereid om 
juist te denken en te spreken.

Tenslotte merkt men in het letter-
lijke citaat van een toespraak van de-
zelfde paus Johannes XXIII, waardoor 
ook hij volkomen aansluit bij de ge-
dachte van zijn voorgangers, een an-
dere actualiteit op waarop tot dan toe 
niet de nadruk is gelegd: het verval van 
de humanistische vakken, gevolg van 
de snelle vooruitgangen van de tech-
nische vakken en van de verschillende 
wetenschappen, moet door de Kerk te-
gengewerkt worden, vooral om te ver-
mijden dat de mensen als machines 
worden, koud, hard en harteloos10.

Na deze uiteenzetting van de tekst 
volgen acht bepalingen die ook ge-

deeltelijk het Schema van het Concilie 
overnemen. Maar er moet opgemerkt 
worden dat Veterum Sapientia uitdruk-
kelijk het ernstige probleem aanroert 
(juist één van de oorzaken van het ver-
val) veroorzaakt door het gebrek aan 
lokale scholen die in staat zijn om het 
Latijn goed te onderrichten. Voor deze 
gevallen, stelt zij vast dat men de semi-
naristen absoluut van een aanvullend 
onderricht moet voorzien.

Helaas heeft Veterum Sapientia de 
waardevolle bepaling van het Schema 
van het Concilie niet overgenomen: 
voor het in praktijk brengen moesten 
de verschillende bisdommen tot over-
eenstemming komen met de Congre-
gatie van de Seminaries om rekening 
te houden met de moeilijkheden vol-
gens de verschillende situaties, en 
vooral met de mogelijkheid van een 
dergelijke uitvoering. De wijsheid van 
deze bepaling stelde in staat om het 
in praktijk brengen te matigen zonder 
wie dan ook te ontmoedigen. Veterum 
Sapientia daarentegen zegt duidelijk 
dat de uitoefening onderworpen was 
aan de controle en leiding van de H. 
Congregatie.

Met de autonome beslissing van 
paus Johannes XXIII om Veterum 
Sapientia te publiceren, een constitu-
tie met het gezag van de paus, kon het 
Schema van het Concilie geen onder-
werp ter discussie meer zijn en ook 
niet onderworpen worden aan de be-
slissingen van het Concilie.

Hoever is men, 25 jaar 11 na   
            Veterum Sapientia?

Hier zou ik heel kort willen herin-
neren aan een ontmoeting die ik en-
kele jaren geleden heb gehad met kar-
dinaal Höffner. Aan het eind van een 
diner in de ambassade van Duitsland 
bij de Heilige Stoel, waarbij mannen 
van talrijke nationaliteiten waren uit-
genodigd, sprak hij een dankwoord 
tot de ambassadeur, en hij deed het 
in het Latijn, spontaan en heel goed. 
Bij de koffie ging ik naar hem toe en 
maakte hem mijn complimenten voor 
zijn toespraak in het Latijn. Hij begon 
toen met mij te spreken over dit pro-
bleem, en wij wisselden onze gedach-
ten uit, die hierover identiek waren. 
Hij zei me, dat één van de redenen van 

de ondergang van het Latijn te wijten 
was aan het feit dat de bepalingen bij 
Veterum Sapientia teveel geëist hadden 
van iedereen, zonder het noodzake-
lijke onderscheid te maken. Men had 
een programma van Latijn opgelegd, 
aangepast aan de landen van lange La-
tijnse traditie, zoals de Europese naties 
het zouden kunnen zijn, zonder reke-
ning te houden met het feit dat men 
het elders helemaal niet studeerde, of, 
ondanks de goede wil, heel oppervlak-
kig. Daarom had men zo het tegenge-
stelde effect verkregen van wat men 
gewenst had: “Wie veel begeert, veel 
ontbeert”. Want de hiërarchie van al 
die volkeren en naties die niet hun ei-
gen scholen hadden en waar de Kerk, 
alleen voor haar behoeften, scholen 
van dit soort niet kon ondersteunen, 
antwoordde: “Ad impossibilia nemo 
tenetur”. Als men, op dat ogenblik, al-
les had gedaan wat gezegd werd in het 
schema van het conciliedecreet, dat re-
kening hield met de voorwaarden van 
ieder land, dan zou men, vanaf het 
eerste jaar, begonnen zijn met tot het 
minimum teruggebrachte program-
ma’s, die geleidelijk de achterstand in-
gehaald zouden hebben.

1 Grote uittreksels uit Salesianum 2 (1988) 
267-277
2 Enchiridion Clericorum, Typis Poliglottis Vati-
canis 1975, 172, 251ss., 639s., 445s., 465, 
472ss., 581s., 606ss., 636s., 644ss.; AAS 
43 (1951) 737; 49 (1957) 847; Johannes 
XXIII, Ad cives Dioecesis Placentinae, 15 april 
1959, in L’Osservatore Romano van 16 april 
1959.
3Vooral die van 1 juli 1908, van 9 oktober 
1921, van 28 mei 1928, van 22 juni, van 6 
april 1954, van 27 oktober 1957.
4 Constitution Apostolique Sedes 
Sapientiae van 31 mei 1956, in AAS 48 
(1953) 354-365
5 Acta et Documenta. Concilio Oecumenico 
Vatican II apparando, Series I,II,7,325.
6 Ibidem, Series I,II,5, piano spec. 64, 
col. 72.
7 [D.w.z., kardinaal Stickler zelf. Abbé 
B.W.]
8 Het definitieve schema is gepubliceerd 
in Acta et Documenta, Series II, III, 4, appen-
dix pp. 1821-185.
9 [Heel precies, op 23 januari. Eerwaarde 
B.W.]. Cf. Fout! Alleen hoofddocument. 
Alberto Mellonni, in Contesti, fatti e 
reazioni attorno alla Veterum sapientia.
10 Vgl. Études a. 94, t. 309 (1961) 253-255
11 [En nu, 50 jaar: 1962-2012. Eerwaarde 
B.W.]

De apostolische Constitutie Veterum Sapientia
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HOMILIEH. Agnes

  De H. Agnes   
   

Er wordt gezegd, dat het rijk der 
hemelen lijkt op een koopman die 
mooie parels zoekt. Zodra hij er een 
kostbare vindt, verkoopt hij alles om 
deze parel, die hij heeft gevonden, te 
kopen. Want wie de zoetheid van het 
hemels leven kent, zo volmaakt als 
het mogelijk is, laat graag alles ach-
ter wat hij op aarde liefhad. Alles lijkt 
hem waardeloos in verhouding tot dit 
gelukzalig leven: hij verlaat wat hij be-
zit en deelt alles uit wat hij had verza-
meld; zijn ziel ontvlamt voor de din-
gen van de Hemel; niets van wat er op 
aarde is bevalt hem nog, alles waar-
van de schoonheid hem fascineerde 
op deze wereld komt hem lelijk voor, 
omdat alleen de glans van de kostba-
re parel in zijn geest straalt. Over een 
dergelijke liefde verklaart Salomon 
met reden: “De liefde is sterk als de 
dood.” (Hoogl. 8, 6). Immers, zoals 
de dood het lichaam doet vergaan, zo 
vernietigt de liefde voor het eeuwig 
leven de passie voor de lichamelij-
ke dingen, en wie hij helemaal bezit, 
maakt hij aan de buitenkant als onge-
voelig voor de verlangens van de we-
reld. Deze heilige van wie wij vandaag 
het feest vieren had niet voor God 
kunnen sterven naar haar lichaam, als 
zij niet eerst naar haar geest dood was 
geweest voor verlangens van de we-
reld. Haar ziel, verheven tot het top-
punt van deugd, heeft de martelin-
gen getrotseerd en de beloningen met 
voeten getreden. In tegenwoordigheid 
gebracht van koningen en van land-
voogden, omringd door soldaten, is 
zij sterk gebleven, sterker dan degene 
die haar sloeg, de meerdere zelfs van 
degene die haar oordeelde. En wij, 

volwassenen vol zwakheid, die jonge 
meisjes zien optrekken naar het Rijk 
van de Hemel door het zwaard, wat 
zullen wij weten te zeggen tegenover 
zulke voorbeelden, wij die ons laten 
overheersen door de woede, laten op-
blazen door de hoogmoed, in de war 
laten brengen door eerzucht en laten 
bezoedelen door de ontucht? Als wij 
het Hemelrijk niet kunnen veroveren 
in de vervolgingsoorlog, laten we ons 
dan tenminste schamen, God niet te 
willen volgen in tijden van vrede God 
zegt nu tegen niemand van ons: ”Sterf 
voor Mij”, maar alleen: “Doe de ver-
boden verlangens in je sterven.” Als 
wij tijdens de vrede de lichamelijke 
verlangens niet willen beheersen, hoe 
zouden wij dan in de oorlog ditzelfde 
lichaam geven voor de Heer?

Het Hemelrijk wordt ook vergele-
ken met een net, dat men in zee heeft 
uitgeworpen en dat allerlei soorten 
vis vergaart. Als het vol is, haalt men 
het weer op het strand, en men verza-
melt de goede vissen in manden, ter-
wijl men de slechte teruggooit. Daar-
om legt de Heer deze vergelijking kort 
uit wanneer Hij eraan toevoegt: “Zo 
zal het zijn aan het eind van de we-
reld: de engelen zullen uittrekken, 
en zij zullen de slechten van de goe-
den scheiden en ze in het gloeien-
de vuur werpen. Daar zullen tranen 
en geknars van de tanden zijn.” Dat 
zijn heel kostbare worden, broeders, 
die we eerder moeten vrezen dan uit-
leggen. De kwellingen van de zonda-
ren worden duidelijk vermeld, opdat 
niemand kan doen alsof hij het niet 
weet, alsof men maar onduidelijk had 

gesproken over de eeuwige folterin-
gen.

Laten we luisteren naar wat ons 
gezegd is over het Hemelrijk om het 
lief te hebben; laten we luisteren naar 
wat ons gezegd is over de foltering om 
er bang voor te zijn, opdat, als de lief-
de niet voldoende is om een ziel die 
is ingeslapen en sterk aan het aardse 
gehecht is, naar het Hemelrijk mee te 
voeren, tenminste de vrees haar daar-
heen voert. Eeuwige weeklachten vol-
gen op de tegenwoordige genoegens. 
Daarom, zeer beminde broeders, als 
u vreest op die dag te wenen, vlucht 
dan nu de ijdele vreugde. Het is im-
mers onmogelijk, zich nu met de we-
reld te verheugen en op die dag te 
heersen met de Heer. Beteugel dus 
de stromen van de vreugde die voor-
bijgaat, bedwing de geoegens van 
het vlees helemaal. Moge de gedach-
te aan het eeuwig vuur alles wat uw 
geest in de tegenwoordige wereld aan-
genaam vindt, bitter maken voor u. 
Onderdruk, door de strenge leefregel 
die volwassenen past, de kinderach-
tige vermaken waaraan u zich over-
levert, zodat u, door de dingen die 
voorbijgaan te vluchten, met de hulp 
van Onze Heer Jezus Christus, zonder 
moeite de eeuwige vreugden zou kun-
nen bereiken.

1  Uittreksels uit de Homilie 11, uit-
gesproken in de basiliek van de H. Ag-
nes.

De populariteit van de H. Agnes was in Rome heel groot. 

Door de H. Ambrosius, die ons in de De virginibus (378) het 

oudste verslag heeft gegeven van haar dood, weten wij 

dat zij haar martelaarschap heeft vervuld toen zij twaalf jaar was. 

Voor het feest van deze heldhaftige maagd heeft de 

H. Gregorius een homilie gegeven voor het volk.1

H. Gregorius de Grote
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De gebeden aan de voet van 
het altaar (1) 

- het kruisteken 
Alain de Beaugrain

De uitdrukking “gebeden aan de 
voet van het altaar” schijnt vanzelf-
sprekend en toch bevindt zij zich in 
geen enkel liturgisch boek. Omdat zij 
heel verbreid is, is zij natuurlijk legi-
tiem en heeft de verdienste, voor ie-
dereen duidelijk te zijn.

“De gebeden aan de voet van het 
altaar dienen als laatste persoonlijke 
voorbereiding voor de celebrant”1. 
Laat ons denken aan de voorberei-
dingsriten, die wij in detail gezien 
hebben2: aankleedgebeden, maar 
vooral zingen of bidden van het of-
ficie, facultatieve devotiegebeden en 
nog andere vormen van meer verwij-
derde voorbereiding. De geest van de 
Kerk wil dat het H. Misoffer nooit ab-
rupt begint, maar dat men er lang-
zamerhand binnengaat, zodanig dat 
het, in alle riten, onmogelijk is te zeg-
gen waar de grens ligt tussen de daden 
van voorbereiding en de eigenlijke 
Mis. Dit principe wordt precies geïllu-
streerd door de gebeden aan de voet 
van het altaar, die oorspronkelijk pri-
végebeden waren, die gebeden wer-
den in de sacristie of tijdens de pro-
cessie bij het binnenkomen.

Laat ons voorlopig onze aandacht 
richten op het begin van deze gebe-
den. Na een kniebuiging gemaakt te 
hebben, brengt de priester zijn hand 
naar zijn voorhoofd en maakt een 
kruisteken terwijl hij zegt: “In no-

Bij het passeren van de communiebank betreden de priester, 

zijn assistenten en zijn misdienaars het gebied dat gereserveerd is 

voor de geestelijken: het koor en heiligdom, die het altaar direct omgeven. 

Alvorens dit te bereiken, blijven zij staan en zeggen nog laatste gebeden.

mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen.” Wij zijn daar zó aan gewend, 
dat wij er misschien geen aandacht 
meer aan schenken. En toch, is er in 
onze godsdienst iets dat belangrijker 
is dan het kruisteken, waarvan de ca-
techismus ons heel eenvoudig zegt, 
dat het “het teken van de christen” is? 
Zelfs al is het echte begin van de Mis 
de introïtus – intredezang – de gebe-
den aan de voet van het altaar heb-
ben een karakter van begin. Het is 
dus natuurlijk, dat zij beginnen met 
dit essentiële gebaar van het kruiste-
ken, dat ieder gebed begint en ein-
digt. Eigenlijk is de introïtus ook ver-
bonden met het kruisteken. Wanneer 
de priester hem bidt, begint hij met 
dit teken en de diaken en de subdia-

ken doen hetzelfde. Zo wordt het be-
gin van de Mis, op welke manier men 
het ook beschouwt, gemarkeerd door 
het kruisteken “opdat dit, door de ge-
luiden te dempen, ons voorbereid en 
ons helemaal aangrijpt: hart, gedach-
te, wil”3 . Dit fundamentele teken 
gaat terug tot de oudste tijden: “Ter-
tullianus [v. 150 – v. 220], de H. Cy-
prianus [v. 200 - 258]  en verschillen-
de andere oude kerkvaders leren ons, 
dat de christenen vroeger het kruiste-
ken maakten aan het begin van al hun 
handelingen”4. “Waarom? Omdat het 
het teken van het Al is”, dat heel onze 
godsdienst omvat: het geheim van de 
H. Drie-eenheid en dat van onze ver-
lossing.

Het is dus heel natuurlijk dat tal-
rijke eucharistische liturgieën begin-
nen met het kruisteken. Het is ook pi-
kant te zien dat de samenstellers van 
de nieuwe ordo missae geprobeerd 
hebben het weg te laten met het mo-
tief dat “De Oosterse Kerken het niet 
hebben, behalve de Byzantijnse Kerk, 
waar de priester het kruisteken maakt, 
maar dan in stilte”5. Was Mgr. Bugni-
ni, wiens commissie specialisten van 
de Syrische, Armeense en Byzantijnse 
riten bevatte, zó slecht geïnformeerd 
over het katholieke Oosten, of wilde 
hij spitsvondig zijn? Bij de Byzantij-
nen opent de priester, aan het begin 
van wat men zou kunnen beschou-
wen als het openbare deel van de god-
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delijke liturgie, de deuren van de ico-
nostase, buigt driemaal voor het altaar 
terwijl hij een kruisteken maakt en 
maakt vervolgens een kruisteken bo-
ven het altaar met het evangelieboek 
terwijl hij zingt: “Gezegend is het ko-
ningschap van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest”. Trinitarische for-
mule, kruistekens, de overeenkomst 
met de Latijnse praktijk is nauw. Men 
zal misschien zeggen, dat Byzantium 
geen apostolische stoel is en dat zijn 
rite afgedwaald is. Dat is waar, laten 
we dus een voorbeeld nemen in de 
eerste riten, die van de apostolische 
zetels. In de Koptische Mis (ritus van 
Alexandrië, zetel van de evangelist 
Marcus), opent de priester, terwijl hij 
zich buigt voor het altaar, de celebra-
tie door te zingen: “In de naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, één God”, vervolgens, na een 
aanroeping van Christus, gaat hij ver-
der met het Onze Vader. Een andere 
heel oude rite, zelfs als hij misschien 
niet direct apostolisch is, is de Chal-
deeuwse. De priester begint de eu-
charistische liturgie met een drievou-
dig “– Glorie aan God in de hoogste 
hemelen. – Amen”, gevolgd door het 
Onze Vader. In de Ethiopische ritus, 
afgeleid van die van Alexandrië, wast 
de priester, na de voorbereidingspsal-
men gebeden te hebben, zich ritueel 
de handen en maakt het kruisteken. 
In alle gevallen heeft men of het ge-
baar van het kruisteken, of een trini-
tarische formule en dikwijls beide. De 
verklaringen van Mgr. Bugnini kun-
nen dus het onderzoek van de feiten 
niet doorstaan.

Het is de moeite waard, vast te stel-
len dat de Kopten en de Syro-Chal-
deeërs het Onze Vader en het kruis-
teken met elkaar in verband brengen. 
Want alle twee zijn fundamenteel. 
Het Onze Vader wordt “gebed des He-
ren” genoemd omdat dit het gebed is, 
dat wij van God zelf hebben ontvan-
gen. “Als u bidt, zeg dan: ‘Onze Va-
der…’”6. Het is dus het edelste en het 
volmaaktste gebed, waaraan alle an-
dere een voorbeeld kunnen nemen. 
Het is natuurlijk, dat de oudste riten 
van het katholicisme geplaatst zijn 
aan het begin van het H. Misoffer. Het 
kruisteken en het Onze Vader zijn de 
twee zuilen die ieder gebed steunen. 

Ook is men een beetje verbijsterd 
Mgr. Bugnini, centrale figuur van het 
aggiornamento, te zien beweren dat 
het openen van de Mis met het kruis-
teken “een vernieuwing zou zijn die 
tegenstrijdig is met heel de liturgische 
traditie” 7. Het argument van de se-
cretaris van het Consilium ad exsequen-
dam constitutionem de sacra liturgia was 
toch van een bepaalde subtiliteit. Het 
bestond erin het kruisteken te weige-
ren als dit, hardop uitgeroepen, zo-
als Paulus VI het wilde, het openings-
signaal van de Mis moest worden. De 
onderliggende gedachte is, dat de Mis 
begint met de introïtus en dat de ge-
beden, gezegd aan de voet van het al-
taar, in die tijd de geheime gebeden 
waren. Deze opmerking is waar en 
het kruisteken wordt slechts gehoord 

in de stille Mis, maar de makers van 
het aggiornamento gebruikten dit ar-
gument natuurlijk voor heel andere 
doelen: het ging erom: “a) de kruiste-
kens te verminderen […], b) de gebe-
den aan de voet van het altaar terug te 
brengen en te vereenvoudigen”8. De 
kwestie was dus niet meer alleen de 
verhouding tussen het kruisteken, de 
introïtus en het begin van de Mis maar 
ronduit het algemeen belang van het 
kruisteken in de Mis. De kwestie ging 
eigenlijk over de algemene opvatting 
over de Mis. Zo stelde Mgr. Johannes 
Wagner, grondlegger van het Duits Li-
turgisch Instituut van Trier, voor “de 
Mis te openen met de begroeting van 
het volk, zoals dat de gewoonte is bij 
elke vergadering”9. 

Wel, binnen het Consilium was 
Mgr. Wagner de rapporteur van de 
werkgroep X, d.w.z. de algemeen co-
ordinator van de werken over het 
gewone van de Mis. Onnodig, lang 
commentaar te geven op een derge-
lijke opvatting: zij komt voort uit een 
typisch verkeerd gebruik van een op 
zich heel waar begrip, het begrip ver-
gadering, dat wij in detail hebben on-
derzocht10. We moeten trouwens op-
merken als er wel “een vernieuwing” 
is die ongetwijfeld “tegengestrijdig is 
met heel de traditionele liturgie”, dat 
het openen van de Mis met een be-
groeting van het volk is!  Wat moest 
komen, kwam: volgens een welbeken-
de procedure streed paus Paulus VI 
om het kruisteken aan het begin van 
de boeteoefening (gebeden aan de 
voet van het altaar) te bewaren, maar 
hij liet het Consilium dit kruisteken 
ontdoen van een groot deel van zijn 
betekenis. De nieuwe ordo missae 
voorziet immers, dat de celebrant, zo-
dra het kruisteken klaar is, een begroe-
ting uitspreekt voor het volk ( als ritu-
eel veronderstelde begroeting, maar 
die verschillende formules ter keuze 
biedt), omdat hij verder gaat met aan 
de gemeenschap het mysterie van de 
dag uit te leggen. Deze toespraak, zo 
typisch voor de opening van de novus 
ordo Missen, wordt bijna altijd veran-
derd in een ellenlange eerste homi-
lie. In het totaal is de atmosfeer die 
van een celebratie die zich richt tot de 
gemeenschap, en er blijft heel weinig 
over van de openheid naar God, waar-
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van het kruisteken het zinvol merkte-
ken was.

Laat ons terugkeren naar de niet 
veranderde Romeinse ritus. Het kruis-
teken, hebben we gezien, is volkomen 
het teken van de christen. Het is het 
teken van de gedoopten. Bij de uit-
vaarten, op het ogenblik dat hij de 
absoute begint, ontvangt de priester 
het stoffelijk overschot van de overle-
dene waarbij hij vraagt dat hij “mer-
eatur evadere judicium ultionis, qui, 
dum viveret, insignitus est signaculo 
sanctae Trinitatis”, dat hij die, tijdens 
zijn leven getekend is met het teken, 
met het zegel van de H. Drie-
eenheid, mag ontkomen aan 
de wraak, aan het vonnis van 
veroordeling. Prachtige verwij-
zing naar het kruisteken dat 
de overledene op onuitwis-
bare manier gemerkt heeft bij 
zijn doopsel. Men zou dit ont-
roerend gebed van de pries-
ter zo kunnen omschrijven: 
“Heer, veroordeel deze overle-
dene alstublieft niet. Kijk, hij 
is één van de uwen: hij draagt 
uw stempel”. De liturgie van de 
overledenen brengt ons zo in 
herinnering dat het kruisteken, 
ontvangen op ons lichaam bij 
het doopsel, ons tekent met het zegel 
van de kinderen van God. Dit teken 
vergezelt ons door heel ons leven, tot 
aan onze dood, wanneer God de ba-
lans opmaakt van onze jaren op aar-
de. Tussen ons doopsel en onze dood 
drinken wij uit de kanalen van de ge-
nade, die de sacramenten zijn, vooral 
uit de meest voortreffelijke daaronder, 
de eucharistie, waarin wij God zelf 
ontvangen. Het is dus wel op grond 
van het kruisteken, ontvangen bij het 
doopsel, dat wij deel kunnen nemen 
aan de Mis, die de hernieuwing van 
het Kruisoffer is. Wij moeten ons her-
inneren, dat het doopsel, adoptie tot 
het goddelijk leven, de liturgische ge-
meenschap maakt, “en deze adoptie 
geeft aan de gelovigen het recht om 
tot de heilige geheimen te naderen”. 
11

Er bestaan dus “algemene rede-
nen” om het kruisteken te maken aan 
het begin van elk gebed en specifieke 
redenen om het te maken bij de aan-

vang van de Mis. De overeenstem-
ming tussen het offer van het altaar en 
dat van Golgota rechtvaardigt duide-
lijk dat “de priester de Mis begint met 
het kruisteken, omdat hij de bedoe-
ling moet hebben de dood van Jezus 
Christus te hernieuwen”12. Dit brengt 
trouwens de lange traditie van de zin-
nebeeldige betekenis van de liturgie 
tot uitdrukking, overgenomen en ge-
stalte gegeven door Pater Olier: “de 
priester, die Christus vertegenwoor-
digt, maakt dit teken om te zeggen 
dat men door zijn verdiensten dit of-
fer opdraagt. De diaken en de subdia-
ken doen het ook, om te getuigen dat 

heel de Kerk voelt dat zij aan dit offer 
de verdiensten van de dood van Jezus 
Christus te danken heeft”13. Heel de 
Kerk, dat wil zeggen alle gedoopten, 
al degenen die “gemerkt zijn met het 
teken van het Lam” (Apocalyps, hfdst. 
VII). Daarom wordt het eigenlijk eu-
charistische deel van de Mis, vanaf het 
offertorium, “Mis van de gelovigen” 
genoemd. Het deel dat eraan voor-
af gaat en dat wij zojuist aangesne-
den hebben wordt “Mis van de cate-
chumenen” genoemd, omdat men er 
ook degenen toeliet, die zich voorbe-
reidden op het doopsel. Het kan ons 
vreemd schijnen dat men, gedurende 
meerdere eeuwen, de niet-gedoopten 
na de preek naar buiten heeft laten 
gaan. Toch is deze praktijk gebaseerd 
op diepe theologische motieven, om-
dat de goddelijke adoptie teweegge-
bracht door het doopsel “aan de ge-
lovigen het recht geeft tot de heilige 
geheimen te naderen en met de pries-
ter het offer op te dragen”. Daarvoor 
moet men de heiligmakende gena-

de ontvangen hebben.14. Wat betreft 
de priester, niet alleen kind van God 
maar bekleed met de genade van het 
priesterschap die van hem een alter 
Christus heeft gemaakt, hij hernieuwt 
het offer van diezelfde Christus, vol-
gens de opdracht die Hij ons heeft 
nagelaten bij het Laatste Avondmaal: 
“Doe dit ter gedachtenis aan Mij”. Dat 
brengt de Chaldeeuwse liturgie uitste-
kend tot uitdrukking, in de ceremonie 
van het Puqdankon (bevel): alvorens 
de Mis te beginnen met het drie-
maal Gloria in excelsis en het Onze Va-
der, maakt de priester een verbinding 

met het officie, dat pas afgelo-
pen is: “Laat ons deze Qurbana 
[deze offerande] beginnen vol-
gens het bevel dat ons gegeven 
is” en het koor of het volk ant-
woordt: “Wij doen het volgens 
het bevel van Christus”. Welke 
ritus dan ook, de Mis wordt 
opgedragen om het bevel van 
Christus uit te voeren, om zijn 
offer te hernieuwen. Zij wordt 
opgedragen namens Christus en 
zelfs namens de hele H. Drie-
eenheid, namens de Vader, 
de Zoon en de H. Geest. En 
het “christenvolk, […] in het 
doopsel toegewijd aan de drie 
goddelijke personen”, draagt 

“met de priester het heilig Misoffer op 
namens de drie goddelijke personen: 
in de naam van de Vader, die hun 
zijn Zoon heeft gegeven om geofferd 
te worden; in de naam van de Zoon, 
die zich heeft gegeven om geofferd te 
worden; in de naam van de H. Geest, 
door Wie Hij zich geofferd heeft”15. 

Wij moeten dus de centrale plaats 
van de H. Drie-eenheid in de theolo-
gie van de Mis opmerken. “De priester 
begint de Mis met het kruisteken […] 
om aan te geven dat hij de gedachte-
nis hernieuwt van het offer van Chris-
tus ter ere van de Allerheiligste Drie-
eenheid”16. Het H. Misoffer bezit vier 
doelen: de dankzegging (dank aan 
God voor zijn weldaden), de verkrij-
ging (smeekgebeden), de verzoening 
( kalmering van de goddelijke woede 
veroorzaakt door onze zonden) en de 
aanbidding (adoratie). Deze kenmer-
ken richten zich alle vier op de Drie-
eenheid. Dom Gaspard Lefebvre legt 
ze op een heel duidelijke manier uit, 

IB258.indd   20 25-1-2012   10:53:23



Informatieblad   Nr. 258  januari - februari  2012  21

LITURGIEDe gebeden aan de voet van het altaar

zelfs al legt hij vooral de nadruk op 
de eerste en de tweede persoon: “Wat 
de priester aan God opdraagt […], dat 
is Onze Heer Jezus Christus die, door 
zijn kruisoffer, aan zijn Vader een on-
eindige eredienst van aanbidding, van 
dankzegging, van verkrijging en van ver-
zoening heeft gebracht” 17. Krachtens 
zijn betekenis als dankzegging wordt 
het sacrament dat opgedragen wordt 
in de Mis “eucharistie” genoemd, om-
dat het Griekse woord ευχαριστια eu-
charistia “dankzegging” betekent. “Om 
het te begrijpen moet men begrijpen 
wat de H. Leo zegt: agamus gratias Deo 
Patri per Filium ejus in Spiritu Sancto. 
Onze godsdienst bestaat uit dankzeg-
gingen aan God de Vader, door zijn 
Zoon, en zijn H. Geest. Daarom is dit 
offer gedeeltelijk ingesteld als dank-
zegging en daarom ‘eucharistie’ ge-
noemd, zoals zelfs de prefatie het ie-
dere dag hardop zegt: Gratias agamus 
Domino Deo nostro”18. Het Concilie 
van Trente heeft iedere persoon ge-
excommuniceerd verklaard (zitting 
XXII, hoofdstuk IX, canon 1 & 3) die 

zou beweren dat de Mis niets meer is 
dan een dankzegging, maar dit laatste 
kenmerk is wel reëel. Het is eenvoudig 
zo, dat zij niet gescheiden kan worden 
van de drie andere: “door het slacht-
offer van Calvarië op het altaar te leg-

gen, stelt het H. Misoffer ons in staat 
daardoor God te aanbidden zoals het 
hoort, Hem waardig te danken voor 
alle weldaden, Hem volledig te kalme-
ren door het offer van het bloed van 
Jezus en beden tot Hem te richten”19. 
Onder deze vier doeleinden is die van 
aanbidding het hoogste, omdat de 
Mis “een daad is waardoor de Kerk 
officieel aan God, namens allen, een 
opperste eredienst, van aanbidding 
brengt, die slechts aan Hem verplicht 
is […]. Ook wordt de Mis slechts op-
gedragen aan de drie personen van 
de H. Drie-eenheid”.20 Deze waar-
heid wordt gemanifesteerd door ver-
schillende trinitarische liturgische ge-
beden, die wij later zullen zien, maar 
wij merken er al een aspect van in het 
feit dat het H. Misoffer begint met een 

aanroeping van de Vader, de Zoon en 
de H. Geest.

Na deze tamelijk intellectuele be-
schouwingen, “dalen wij af naar het 
diepste van ons hart”21 en besluiten 
met een meditatie over het kruiste-
ken. “Denk eraan iedere keer dat u het 
kruisteken maakt, het heiligste teken 
dat er is”22. “Het is goed zich te ver-
nieuwen in dit gevoel en in deze de-
votie, om niet zonder eerbied en uit 
gewoonte een zo verheven teken te 
maken, dat zo nuttig is voor de ziel”23. 
We moeten bekennen dat onze kruis-
tekens soms lijken op het wegjagen 
van vliegen. “Maakt u een kruiste-
ken? Doe het goed. Geen verminkt, 
gehaast, gebaar dat geen enkele be-
tekenis meer heeft. Nee! Een kruiste-
ken, een echt: langzaam, breed, van 
het voorhoofd naar de borst, van de 
ene schouder naar de andere. Voelt u 

dat dit gebaar u heiligt?”24. Zoals toen 
u het hebt ontvangen bij het doop-
sel, “zal het heel uw wezen omvatten, 
inwendig en uitwendig […]. Het zal 
uw wezen sterken, hem tekenen, hem 
heiligen door de kracht van Christus, 
in de naam van God in drie perso-
nen”25.
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GETUIGENIS

Kunt u zich kort voorstellen?
Ik heet Paul, ik ben 55 jaar, ik ben 

getrouwd en ik heb vijf kinderen.
Ik ben geboren in een katholieke 

familie; ik heb altijd gepraktiseerd, 
maar met ups en downs.

Kende u toen de 
      traditionele H. Mis?
Een jaar of twintig geleden nam ik 

soms deel aan de liturgie van Paulus 
VI in het Latijn en met de rug naar het 
volk.

Hoe bent u in contact gekomen 
met de 

Priesterbroederschap St. Pius X?
Via de school OLV van de H. 

Hoop heb ik de Priesterbroederschap 
St. Pius X leren kennen.

Ik begon de manier waarop de 
moderne Mis werd opgedragen steeds 
minder te waarderen, en toen heb ik 
enkele keren de Mis van de H. Pius 
V bijgewoond. Maar feitelijk kon ik 
de lezingen niet volgen en ik was een 
beetje verloren.

Had u een missaal om het  
         te volgen?

Ja, ik had een missaaltje. Maar 
omdat ik niet dikwijls naar de tradi-
tionele Mis ging, was ik er niet erg bij 
betrokken en ik deed niet veel moeite 
om het te begrijpen. Het was een beet-
je mysterieus.

En wat was uw reactie?
De bovennatuurlijke kant trok me 

aan, maar ik begreep er niet veel van. 
Maar ik werd werkelijk aangetrokken 
omdat er veel meer devotie was.

Misschien aangetrokken door de 
houding van de gelovigen, door 

de stilte.
Inderdaad door de stilte. De hei-

lige stilte trekt me veel aan, ik zie be-
ter de gemeenschap van de heiligen. 
Ik voel me meer in contact met al 
de heiligen die bij deze Mis gebeden 
hebben.

De H. Mis in het Latijn

Heeft het Latijn u geen 
           obstakel geleken?
Ik heb geen Latijn geleerd tijdens 

mijn middelbare schoolopleiding. 
Maar laat ons zeggen dat als men wat 
moeite doet, men zich na enkele ke-
ren heel goed kan redden. Er zijn ze-
ker enkele dingen die halfduister blij-
ven. Ik heb er al over gesproken met 
eerwaarde Y., en met behulp van een 
boek dat uitleg geeft over de traditio-
nele Mis en dat een beetje vergelijkt 
met de Mis van Paulus VI, begrijp ik 
de verschillende delen van de Mis be-
ter.

Maar u zou uw kinderen heel 
goed op een school van de 

Priesterbroederschap kunnen 
doen zonder zelf deel te nemen 

aan de traditionele Mis.
Ja, maar ik zocht Missen die cor-

rect werden opgedragen, en het kostte 
me toen veel moeite, die te vinden.

Hebben uw kinderen het in het 
begin een beetje moeilijk gehad?

Ik heb niet de indruk gehad. Mijn 
zoon is acoliet. Na de Mis komen de 
kinderen tevreden naar buiten. Zij 
waarderen de Mis van de H. Pius V.

Als u op reis bent, bijvoorbeeld op 
vakantie in het buitenland, gaat u 
dan, als u er de gelegenheid voor 
hebt, graag naar een traditionele 

H. Mis?

Ja, zeker. Als wij op vakantie gaan 
in Frankrijk, zien wij er niet tegenop 
op zondag of op een verplichte feest-
dag, 40 km. te rijden om deel te ne-
men aan de H. Mis in een klooster dat 
de Mis van de H. Pius V opdraagt. Ik 
doe werkelijk mijn best om er heen te 
gaan.

Wat maakt dat u gehecht 
      bent aan de Traditie?
De priesters van de Priesterbroe-

derschap hebben een uitstekende 
vorming ontvangen. Men moet er-
kennen, dat zij een ongeëvenaarde 
geestelijke vorming hebben: de voor-
bereiding van de preken, de manier 
om de H. Mis op te dragen… De pre-
ken, dat is een hevige schok. In de mo-
derne liturgie heeft men veel te vaak 
(dat heb ik gehoord in een radio-uit-
zending) een kraan met lauw water. 
Terwijl, als men uit de Mis van de H. 
Pius V komt, dan is dat een Mis die 
is opgedragen door een priester die 
weet wat hij wil, die goed gevormd is 
en die een boodschap overbrengt, die 
inslaat bij de gelovigen. En het getui-
genis dat deze priesters geven in hun 
manier van zijn, komt nauw overeen 
met hun onderricht.

Wat is tegenwoordig uw
 oordeel over de moderne Mis?
Als ik me een vergelijking mag ver-

oorloven, die geldt voor wat zij waard 
is, het is zo’n beetje als een mode-
zaak: men verkoopt er modekleding, 
maar hun kenmerk is, dat zij uit de 
mode raakt. De liturgie zoals die van-
daag de dag opgedragen wordt, is de 
liturgie van de jaren 70, en men ziet 
dat het ouderwets is. De Mis van de 
H. Pius V raakt niet uit de mode, die 
is tijdloos. En verder, met de traditio-
nele H. Mis wint men aan godsvrucht, 
men wint aan devotie. Er zijn minder 
redenen tot verstrooiing en men voelt 
zich veel meer verenigd met de pries-
ter. Er is deze verticale dimensie, die 
in de liturgie van Paulus VI heel vaak 
is bedorven.

De H. Mis in het Latijn
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

In een Egyptische school

De zaak heeft zich afgespeeld op 
16 oktober in een college van Mal-
lawi (gebied van Minia). Toen de le-
raar merkte dat de jonge Ayman Nabil 
Labil, zoals dat vaak voorkomt bij de 
Kopten, een getatoeëerd kruis op zijn 
pols droeg, gaf hij hem de opdracht 
het te verbergen. De jonge Kopt wei-
gerde dat en toonde, bovendien, het 
kruis dat hij droeg aan een ketting 
rond zijn hals, maar verborgen onder 
zijn kleren. Woedend sloeg de leraar 
de jonge man en spoorde de jonge is-
lamitische medescholieren aan, zich 
bij hem aan te sluiten in wat een ware 
lynchpartij ging worden. Van alle kan-
ten geslagen door deze waanzinni-
gen slaagde de jonge Kopt er toch in, 
het klaslokaal te ontvluchten, maar 
hij werd ingehaald door zijn moor-
denaars en de lynchpartij ging door. 
Toen de geroepen ambulance een uur 
later ter plekke arriveerde, was de jon-
ge Kopt dood.

In een Franse school
Tot godsdienstige bewustwording 

behoort ook het leren kennen van 
de plaatsen van eredienst. De leerlin-
gen van de vijfde klas van het colle-
ge Saint-Pierre in Les Essarts hebben 
de plaatselijke moskee bezocht. Er 
is vruchtbare gedachtewisseling ge-
volgd met Ali Bensaada, de islamiti-
sche aalmoezenier, die hun heeft le-
ren bidden. Een goede manier om 
het programma van hun school, dat 
zich interesseert voor de eerste stap-

pen van de Islam, zo goed mogelijk te 
begrijpen.

Bron: Ouest-France

Geen “gematigd islamisme”
De Franse minister Jeannette Bou-

grab heeft  gereageerd op het verkie-
zingssucces van de islamieten in Ma-
rokko, Tunesië en Egypte. Zij is zelf 
van Algerijnse afkomst en harki-meis-
je.

“Het is erg verontrustend”, heeft 
zij verklaard. “Ik ken geen gematigd 
islamisme.” En ter verduidelijking: 
“Er is geen “light” sharia. Ik ben ju-
rist en men kan alle theologische, let-
terlijke of fundamentele interpretaties 
geven die men wil, maar het recht ge-
fundeerd op de sharia is noodzakelij-
kerwijs een beperking van de vrijhe-
den, vooral van de gewetensvrijheid.”

Bron: Présent

De sharia in Antwerpen
De islamitische organisatie 

Sharia4Belgium heeft onlangs in Ant-
werpen een “rechtbank” geopend die 
belast is met het regelen van verschil-
lende kwesties op het gebied van hu-
welijk en erfenis volgens het islami-
tische recht. Deze rechtbank zal, in 
overeenstemming met de sharia, alle 
gevallen van scheiding, nietigverkla-
ring van huwelijken, van verzoening 
of geschillen tussen echtgenoten be-
handelen en zo nodig een certificaat 
overhandigen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Een Spaanse priester 
ontdekt de buitengewone Mis
Enkele manden geleden is er in 

Spanje een boekje verschenen, ge-
titeld: Motu Proprio Summorum Pon-
tificum, een probleem of een rijkdom?, 
geschreven door de overste van de 
Fraternidad de Cristo Sacerdote y San-
ta Maria Reina, pater Manuel Maria de 
Jesus.

“Pas vanaf 2007, met de publica-
tie van het Motu Proprio Summorum 
Pontificum ben ik begonnen regelma-
tig te celebreren volgens de buitenge-
wone vorm. Mijn ervaring is zeer po-
sitief en zelfs, in sommige opzichten, 
ontroerend. Ik heb de weg van de ont-
dekking van deze prachtige schat die 
voor ons verborgen was, doorlopen in 
gezelschap van de Broeders van mijn 
communiteit, maar ook van mijn pa-
rochianen. Voor de oudste was het 
een herontdekking en voor de jong-
ste iets heel nieuws. In mijn priester-
leven heeft dat een verrijking op alle 
niveaus gebracht: leerstellig, gebed, 
identificatie met Christus Priester en 
Slachtoffer,  enz.”

Source: Paix Liturgique

De tridentijnse Mis 
      in het Heilige Land

De Latijnse patriarch van Jeruza-
lem, Mgr. Fouad Twal, heeft op 23 
september 2011 een decreet gepubli-
ceerd, dat het opdragen van de tradi-
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tionele H. Mis toestaat. Hij staat ook 
toe aan “de priesters van de Priester-
broederschap St. Pius X om in de ba-
silieken of heiligdommen te celebre-
ren in privé en zonder publiciteit te 
geven aan hun initiatieven”, waarbij 
hij benadrukt dat deze celebratie “al-
tijd een uitzondering moet blijven”.

Bronnen: La Croix / Apic / DICI

Kerstmis in de gevangenis
Op de Berg Athos, het klooster van 

de Grande Laure bewaart de relikwie 
van de ceintuur van de H. Maagd. De 
overste Efrem is in december jl., juist 
met deze relikwie naar Rusland ge-
gaan. En de gelovigen zijn hem ko-
men vereren, niet met duizenden 
maar met miljoenen, sommigen zeg-
gen drie miljoen, in de verschillende 
steden waar de relikwie is tentoonge-
steld. Maar toen hij op 24 december 
is teruggekomen op de Berg Athos is 
de Griekse politie aan de poort van 
het klooster van Vatopedi gekomen, 
zij heeft de overste Efrem laten ko-
men en hem gearresteerd. Het gerecht 
beschuldigt hem ervan, betrokken te 
zijn bij een onwettige verkoop van 
terreinen door zijn klooster, ten nade-
le van de Griekse staat. Deze arresta-
tie is ongekend, in een land waar de 
orthodox christelijke godsdienst een 
bevoorrechte status geniet, met voor 
de Berg Athos een nog duidelijker au-
tonomie.

Bron: www.chiesa.expressionline.it

Oecumenische bijeenkomst   
            van Assisi

Tijdens een symposium, op 1 ok-
tober jl. georganiseerd in Rome door 
de vereniging Catholica Spes, had kar-
dinaal Raymond Leo Burke het woord 
genomen en met name verklaard: 
“Een dergelijke bijeenkomst kan een 
groot aantal risico’s scheppen wat be-
treft de communicatie die de massa-
media zullen geven en – dat is heel 
duidelijk – de paus is zich daarvan 
goed bewust. De massacommunica-
tiemiddelen zullen zeggen, zelfs al is 
het slechts door middel van beelden, 
dat alle godsdiensten zijn samengeko-
men om aan God de vrede te vragen. 
Een christen met een weinig gevormd 
geloof kan er de zeer verkeerde con-
clusie uit trekken, dat alle godsdien-
sten evenveel waard zijn en dat Jezus 

Christus een tussenpersoon naar het 
heil is onder vele anderen”.

Het feit is dat, in Assisi, in tegen-
woordigheid van Benedictus XVI, 
Wande Abimbola een gebed heeft ge-
zongen van de animistische cultus 
Yoruba, waarbij hij zich begeleidde 
op een slaginstrumentje. Vervolgens 
heeft hij de aanwezigen aangespoord 
om “deze verzen van Olokun mee te 
zingen” (de god van de zee).

De avond tevoren, op woensdag 
26 oktober, speelde zich een inter-
religieuze ontmoeting af in Arras, in 
de kerk van de H. Verlosser. Mgr. Je-
ager heeft mohammedanen, joden, 
orthodoxen, protestanten en angli-
canen ontvangen. Iedereen is er heen 
gegaan, door zijn gebed een echt rela-
tivistisch schandaal makend van deze 
ceremonie, nog steeds in de lijn van 
Assisi 1986, gewild en geëist door de 
“zalige” Johannes-Paulus II. En iede-
re godsdienst heeft een “heilig” voor-
werp meegebracht, dat op het altaar 
geplaatst is. Zo heeft men er naast een 
icoon en de Bijbel de Koran neerge-
legd…

Bronnen: www.chiesa.expressionline.it 
/ DICI

Overlijden van de zieneres   
        van Banneux

De zieneres van Banneux, Mariet-
te Beco, is overleden op 2 december 
in de leeftijd van 90 jaar. De Maagd 
Maria was haar, van 15 januari tot 2 
maart 1933, acht maal verschenen, 

waarbij zij zich voorstelde als “de 
Maagd van de Armen”. De verschij-
ningen zijn officieel erkend in 1949 
door Mgr. Louis-Joseph Kerkhofs, bis-
schop van Luik.

Bronnen: Apic / Cathobel

Een Nederlandse priester moet 
kiezen tussen zijn partner en zijn 

priesterschap

Een Nederlandse priester heeft 
zijn levenssituatie als paar bekendge-
maakt door een brochure te versprei-
den tegen het celibaat van de priesters. 
Hij wordt nu door zijn hiërarchie ge-
sommeerd een keus te maken. “Of hij 
verlaat zijn partner, of hij doet afstand 
van het priesterschap”, heeft op 11 no-
vember de woordvoerder van het bis-
dom Den Bosch, Michiel Savelsbergh, 
aangegeven tegen het persagentschap 
AFP. “Natuurlijk kies ik voor Trees. 
Wij blijven bij elkaar”, heeft eerwaar-
de Jan Peijnenburg die sinds 46 jaar 
samenleeft met zijn partner, die nu 85 
jaar oud is, scherp geantwoord.

Bronnen: Apic / AG / BB

Communiteit van de zusters   
   van Kenia

Op 3 oktober hebben in het no-
viciaat van de zusters missionarissen 
van Jezus en Maria, drie Afrikaanse 
het kloosterkleed ontvangen, die zo 
hun twee jaar noviciaat begonnen. 
Zuster Maria Bernadette en zuster 
Mary of Jesus zijn Nigeriaanse, en zus-
ter Maria Teresa is afkomstig uit Togo. 
Buiten de vier novicen zijn kortgele-
den twee postulanten hun vorming 
begonnen: één is Zwitserse en één Oe-
gandese.

Bron: Eerwaarde Philippe Pazat

300.000 Vrouwen in Peru 
  tegen hun wil gesteriliseerd
In de jaren 90 heeft een natio-

naal programma van gezinsplan-
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ning meer dan 300.000 vrouwen en 
20.000 mannen gedwongen tot een 
chirurgische sterilisatie. Het dagblad 
La Croix heeft de enquête geleid en 
het getuigenis ontvangen van talrijke 
slachtoffers, op het ogenblik waarop 
de president van Peru, Ollante Hu-
mala, onder druk van deze slachtof-
fers, vooral de “twaalf heldinnen van 
Anta”, de indiaanse Quechuas die 
de eerste zijn geweest die een klacht 
durfden in te dienen, onlangs heeft 
besloten tot een heropening van de 
enquête.

Bronnen: La Croix /AT

Het Vaticaan tegen 
  de anticonceptie
Tijdens een vergadering van het 

Derde comité van de Algemene Ver-
gadering, heeft de vertegenwoordi-
ger van de Heilige Stoel bij de UNO, 
pater Philippe Bené, de tegenstand 
van het Vaticaan herhaald: “De Hei-
lige Stoel keurt op geen enkel manier 
de anticonceptie of het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen goed, of het 
nu is als middel van gezinsplanning 
of in het kader van programma’s die 
ten doel hebben het virus HIV en aids 
te vermijden”, heeft hij verklaard.

Bron: Het Blog van Jeanne Smits

Het arrest Brüstle
In het arrest “Brüstle tegen Green-

peace”, heeft het Gerechtshof van 
de Europese Unie besloten dat ieder 
menselijk ei, vanaf het stadium van 
zijn bevruchting, beschouwd moet 
worden als een menselijk embryo, 
zodra deze bevruchting van dien aard 
is, dat zij de ontwikkeling van een 
menselijk wezen in werking stelt.

Bronnen: Comece / BL

Stamcellen

De pan-Europese bisschoppen-
conferentie (COMECE) heeft de Eu-

ropese Unie gevraagd het onderzoek 
over de menselijke embryonale stam-
cellen uit te sluiten van haar komen-
de kaderprogramma van financiering 
van het onderzoek Horizon 2020. Het 
onderzoek over de menselijke embry-
onale stamcellen werpt niet alleen 
ernstige ethische problemen op, maar 
het heeft niet de verwachte resultaten 
opgeleverd. Tegelijkertijd biedt het 
onderzoek over alternatieve bronnen 
van volwassen stamcellen (afkom-
stig van de navelstreng, van de tan-
den, enz.) tastbare en doeltreffende 
perspectieven voor toepassingen. Van 
9 tot 11 november heeft het Vaticaan 
een internationale conferentie geor-
ganiseerd over de volwassen stamcel-
len.

Bronnen: Apic / Cathobel / Ime-
dia

De nieuwe Hongaarse 
        grondwet
Heel wat kritieken laten zich horen 

over de nieuwe grondwet die Honga-
rije zich democratisch heeft gegeven. 
Waarom? De benaming “Republiek 
van Hongarije” verdween ten gunste 
van alleen “Hongarije”. Een explicie-
te verwijzing naar God (“God zegene 
de Hongaren”) wordt voortaan geno-
teerd. De wet op de financiële stabili-
teit grift de voet van 16% inkomsten-
belasting in het marmer. De grondwet 
maakt de leiders van de tegenwoordi-
ge socialistisch (ex-communistische) 
Partij met terugwerkende kracht “ver-
antwoordelijk voor de communisti-
sche misdaden” begaan tot 1989. De 
nieuwe Grondwet beschermt het em-
bryo, door te verklaren dat het vanaf 
het begin van de zwangerschap een 
menselijk wezen is, en stelt nadruk-
kelijk dat het huwelijk slechts kan 
plaats hebben tussen een man en een 
vrouw.

Bron: Le Salon Belge

Abortus bij de jongeren
Een kwart van de abortussen in 

België wordt uitgeoefend op vrouwen 
van minder dan 20 jaar. België komt 
zo bovenaan binnen de Europese 
Unie, schrijven Het Belang van Lim-
burg en de Gazet van Antwerpen op 
basis van getallen van de EU. In 2008, 
zijn er in Europa 1,2 miljoen zwan-
gerschappen onderbroken bij vrou-

wen tussen 15 en 49 jaar, ofwel ge-
middeld iets meer dan 10 abortussen 
per 1.000 vruchtbare vrouwen. Bel-
gië bevindt zich onder dit gemiddelde 
met 7,5 op 1.000 of 18.595 zwanger-
schapsonderbrekingen.

Bron: Belga

De KUL houdt haar K

De katholieke universiteit van Leu-
ven heeft besloten de “K” van “katho-
liek” in haar naam te houden. Na een 
breed overleg heeft zij verkozen de al-
gemeen gebruikte naam te houden, 
namelijk KU Leuven. In de interna-
tionale contacten gebruikt men zeker 
University of Leuven, maar, wanneer 
het nodig is, kan het adjectief “katho-
liek” toegevoegd worden. Deze week 
heeft men op het nippertje een pa-
ragraaf toegevoegd aan de formule-
ring van de zending. Deze maakt dui-
delijk dat de “K” niet alleen verwijst 
naar de wortels van de katholieke tra-
ditie, maar ook naar een actueel enga-
gement. Overigens onderstreept deze 
nieuwe formulering van de zending 
expliciet de autonomie van de uni-
versiteit. Het christelijk engagement 
wordt aangetroffen in de openheid 
van de universiteit naar de wereld 
en, concreet, in haar maatschappe-
lijk engagement, de behandeling van 
bio-ethische kwesties, de actieve te-
genwoordigheid van de universitaire 
parochie.

Bron: Kerknet / AT

85.000 Australiërs tegen het   
 homoseksuele “huwelijk”

85.000 Australiërs hebben een pe-
titie getekend die aan de Australische 
Arbeiderspartij vraagt, het homosek-
suele “huwelijk” niet te legaliseren, 
heeft het persagentschap KNA gemeld 
op 29 november 2011. Maar volgens 
een recente peiling zegt 70% van de 
Australiërs, 53% van de christenen van 
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het land open te staan voor het “hu-
welijk” tussen personen van dezelfde 
sekse. De Australische Arbeiderspar-
tij, momenteel aan de macht, is ver-
deeld over de kwestie. De eerste mi-
nister, Julia Gillard, is er tegen, terwijl 
haar partij, in congres bijeen in Syd-
ney begin december, heeft besloten 
het “homohuwelijk” aan haar hervor-
mingsprogramma toe te voegen. Een 
wetsvoorstel zal in 2012 aan het par-
lement worden voorgesteld.

Bronnen: KNA / Apic / DICI

Seksuele schandalen binnen   
   de joodse gemeenschap

Een criminele zaak van grote om-
vang schudt momenteel de orthodoxe 
joodse gemeenschap van Brooklyn. 
De politie van New York stelt een on-
derzoek in naar seksuele misbruiken, 
ondergaan door minstens 117 kinde-
ren. 85 Personen zijn al gearresteerd 
om rekenschap af te leggen van deze 
ernstige feiten van pedofilie. 14 Aan-
geklaagden hebben al veroordelingen 
gekregen van 10 en 20 jaar gevange-
nisstraf voor seksuele misdaden. 

Bron: La salon Belge

Doopregister
De arrondissementsrechtbank van 

Coutances heeft gelijk gegeven aan 
een persoon die had geëist dat zijn 
naam uit het doopregister wordt ge-
haald. “Het is een primeur in Frank-
rijk”, meldt het dagblad La Croix in 
zijn editie van 27 oktober. De rech-
ters hebben dus het bisdom veroor-
deeld om definitief iedere vermelding 
van dit doopsel uit te wissen en niet 
alleen, in de kantlijn van het register, 
melding te maken van de vraag om 
het sacrament niet langer van kracht 
te laten zijn. Volgens het bisdom is 
deze beslissing in tegenspraak met de 
constante jurisprudentie van de ho-
gere rechtbanken betreffende inbreuk 

op de eerbied voor het privéleven. De 
bisschop van Coutances, Mgr. Stanis-
las Lalanne, heeft besloten in hoger 
beroep te gaan.

Bron: Cathobel

De Franse gelovigen reageren

Op haar blog: “Eén geloof per 
week”, wijst Isabelle de Gaulmyn 
naar “de verbazende stijging van Ci-
vitas in de media” ten gevolge van de 
polemiek veroorzaakt door de thea-
terstukken “Golgota picnic” en “Sur 
le concept du visage de Dieu”. “In en-
kele weken”, merkt de journaliste van 
La Croix op, “heeft dit bescheiden in-
stituut zich op het mediatoneel doen 
gelden als een van de woordvoerders 
van de katholieke wereld. (…) Een ge-
wicht in de media dat niet in verhou-
ding staat tot zijn werkelijke gewicht 
(…) maar dat erin is geslaagd, zich 
meester te maken van het debat over 
de plaats van het katholicisme in de 
maatschappij, de verantwoordelijken 
van de Kerk te dwingen om te reage-
ren, door de toon en het ritme van de 
toespraken aan te geven.”

Te midden van bisschoppelijke 
opschudding heeft Mgr. Pascal Wint-
zer, apostolisch administrator van het 
bisdom Poitiers, een tekst gepubli-
ceerd namens de Franse bisschoppen-
conferentie. Vanaf het begin gebruikt 
Mgr. Wintzer de paus om de mani-
festaties beter te veroordelen: “Zoals 
paus Benedictus XVI ons vraagt, kies 
ik vooral voor de weg van de dialoog 
en zijn vruchtbaarheid. Daarom wil 
ik de manifestaties betreuren, die tot 
uiting gekomen zijn zowel buiten als 
in de zaal zelf van het Théatre de la 
Ville, in Parijs, bij gelegenheid van 
de voorstellingen van het toneelstuk 
van Romeo Castelluci “Sur le con-
cept du visage du fils de Dieu”. Maar 
dat was zonder rekening te houden 
met het schandaal veroorzaakt door 
Benetton dat op de brug “Sant’An-

gelo” te Rome, vlakbij het Vaticaan, 
een reuzengroot affiche uitgevouwen 
had dat de paus toont terwijl hij een 
imam omarmt. Hoe heeft de Heilige 
Stoel gereageerd? Heeft zij de recla-
memensen uitgenodigd voor de dia-
loog? Nee. Heeft zij een gebedswake 
georganiseerd? Nee. Heeft zij voor-
gesteld een witte roos te gaan leggen 
voor de affiches? Ook niet. Zij heeft 
evenmin de christenen aangespoord, 
zich af te vragen wat de werkelijke be-
doelingen van Benatton waren. “Het 
Staatssecretariaat heeft zijn advocaten 
opgedragen, in Italië en buiten Ita-
lië de nodige stappen te ondernemen 
om de omloop te blokkeren, ook via 
de media, van de fotomontage die de 
afbeelding van de Heilige Vader ge-
bruikt. Deze commerciële publiciteit 
van Benetton vormt een aanval op de 
waardigheid van de Paus en van de 
katholieke Kerk, alsook een beledi-
ging van de gevoeligheid van de gelo-
vigen.” Het resultaat is, dat Benetton 
zijn affiches heeft ingetrokken en zijn 
excuses heeft aangeboden.

Maar dankzij Civitas, dat “een 
dringend beroep wilde doen op de 
parlementariërs van de Nationale Ver-
gadering”, is er een tekst die de chris-
tianofobe daden in Frankrijk veroor-
deelt, getekend door een vijftigtal 
gedeputeerden UMP die zich ver-
zetten tegen de “christianofobie” in 
Frankrijk en dit “in bijna algemene 
onverschilligheid”. 

Bronnen: Het blog van I. de Gaul-
myn / Riposte cath. / IJD

Indische heiligschennende film
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In Bombay zijn drie personen ge-
arresteerd omdat zij verantwoorde-
lijk waren voor een heiligschennen-
de film over Jezus Christus. Na dagen 
van protest van de kant van christelij-
ke organisaties zoals het Catholic Se-
cular Forum (CSF), zijn Ejaz Ahmed 
(regisseur), Washim Sheikh (produ-
cer van Bollywood) en K.A. Jauhar 
(reclameman) in hechtenis genomen 
voor de film “Who’s there”. De voor-
naamste tenlasteleggingen gaan van 
“kwetsing van godsdienstige gevoe-
lens” tot “bedoeling om te schaden”, 
“belediging tegen de geloofsovertui-
gingen” naast de schending van de 
filmregels. Christelijke groepen en 
verenigingen eisen strenge straffen te-
gen de verdachten die de gevangenis 
zullen kunnen verlaten na een waar-
borgsom te hebben gestort, die vast-
gesteld wordt door een rechtbank van 
Bombay. Zoals Joseph Dias, secreta-
ris generaal van de CSF, aangeeft zou 
de veroordeling niet moeilijk moe-
ten zijn, waar de film artikel 38 van 
het filmreglement schendt. Hij geeft 
immers Christus aan het kruis weer, 
doodgestoken door een man, met de 
tekst erbij: “Deze keer zal het kwaad 
overwinnen”.

Bron: Fides

Noord-Korea 
De protestantse organisatie Inter-

national Christian Concern heeft lucht-
ballonnen gebruikt om één van de 
meest gemilitariseerde grenzen over 
te gaan en meer dan 10.000 kopieën 
van de H. Schrift aan de clandestie-
ne gemeenschappen in Noord-Korea 
te doen toekomen. Bovendien heeft 
de Franse afdeling van De Hulp aan de 
Kerk in Nood – die onlangs is verheven 
door de paus tot de rang van Stich-
ting van Pauselijk Recht – “een groot 
geestelijk offensief” gelanceerd om de 
nabijheid en de solidariteit met de 
christelijke gelovigen in Noord-Korea 
te tonen. Het gaat erom te bidden en 
Missen op te dragen voor hen die het 
regiem beschouwt als “gevaarlijke te-
genstanders van het regiem”.

Bron: Cathobel

Vijftien martelaren van Laos
De Congregatie voor Heiligverkla-

ringen heeft het diocesaan proces van 
vijftien martelaren, religieuzen en le-

kencatechisten, die in Laos tussen 
1954 en 1970 gedood zijn “in odi-
um fidei”, als geldig voor de zaligver-
klaring beoordeeld. Het proces treedt 
dus zijn tweede fase in en begint of-
ficieel zijn procedure binnen de Ro-
meinse Congregatie. De Postulator 
van het proces, pater Roland Jaques 
OMI, zal van nu af aan de “Positio” 
moeten opstellen, die daarna zal wor-
den onderzocht door de Rapporteur 
van de Congregatie voor de Heiligver-
klaringen.

Bron: Fides

Binnenkort een Irokese   
   heilige?

Op 19 december 2011 heeft Bene-
dictus XVI een wonder erkend, dat te 
danken was aan de tussenkomst van 
de zalige Kateri Tekatwita. Deze erken-
ning van een wonder zou de weg kun-
nen openen voor de aanstaande hei-
ligverklaring van deze indiaanse van 
Noord-Amerika (Verenigde Staten en 
Canada, 1656-1680). Gestorven drie 
jaar na haar doopsel, wordt zij vooral 
vereerd in het heiligdom van Kahna-
wake; Johannes Paulus II had haar za-
lig verklaard in 1980.

Bronnen: Zenit / KMI / AT

Nieuwe nuntius in Nederland

Op 15 december 2011 heeft Be-
nedictus XVI Mgr. André Dupuy be-
noemd tot apostolisch nuntius in Ne-
derland. Mgr. Dupuy kent dit land 
goed, omdat hij er 3 jaar heeft ge-
woond. Hij was adviseur van de nun-
tiatuur van 1980 tot 1983. Mgr. Du-
puy, nuntius bij de Europese Unie en 

in het prinsdom Monaco, volgt Mgr. 
François Robert Bacqué op, die ter 
plaatse was sinds 2001.

Bronnen: Apic / Imedia / BL 

De agenda van Benedictus XVI  
   voor 2012

Op 18 februari a.s. zal er een con-
sistorie (het vierde van Benedictus 
XVI) gehouden worden, dat de crea-
tie van 22 kardinalen zal beleven, van 
wie er 18 geroepen kunnen worden 
om zijn opvolger te kiezen tijdens een 
conclaaf. Mgr. Willem Eyk is één van 
de gelukkigen, die gekozen zijn. Mo-
menteel zijn er 192 kardinalen, van 
wie 106 kardinalen (van minder dan 
80 jaar) nu zouden mogen kiezen. 
Wat betreft de bisdommen die traditi-
oneel door een kardinaal geleid wor-
den (zoals in Mechelen-Brussel), zal 
de zittende bisschop moeten wachten 
tot zijn gepensioneerde voorganger 
de leeftijd van 80 jaar bereikt, om de 
kardinaalshoed te ontvangen.

In het voorjaar zal Benedictus een 
reis maken in Latijns Amerika. Hij zal 
verblijven in het Latijns Amerikaanse 
Mexico van 23 tot 26 maart 2012, ver-
volgens in Cuba van 26 tot 28 maart. 
Tijdens zijn tweede reis in Latijns 
Amerika zal de paus de Mexicaanse 
president, Felipe Calderón Hinojosa, 
en de Cubaanse president, Raúl Cas-
tro, ontmoeten.

Een andere reis is in het voor-
uitszicht, hoewel hij nog niet beves-
tigd is door de Heilige Stoel. De paus 
zou naar Libanon kunnen gaan om 
de apostolische exhortatie af te kon-
digen, die voortvloeit uit de synode 
over het Midden-Oosten van oktober 
2010.

Van 7 tot 28 oktober zal Benedic-
tus XVI de vergadering van de synode 
van de bisschoppen over de nieuwe 
evangelisatie leiden, die al maanden-
lang voorbereid wordt met talrijke 
voorafgaande bijeenkomsten. Op 11 
oktober, kort na haar opening, zal 
de paus officieel het Jaar van het ge-
loof feestelijk openen, in het perspec-
tief van de vijftigste verjaardag van 
de opening van het Tweede Vaticaans 
Concilie. Dit jaar zal rijkelijk gevierd 
worden in Rome en in heel de Kerk.

Bronnen: Lex / Apic / BL
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Kroniek van het district
oktober - december 2011

Zondag 9 oktober

Parochiefeest in Den Haag. Na de 
H. Mis op de kerkboot is er een gezel-
lig bijeenzijn, tijdens welk eerwaarde 
C. de Beer een diavoorstelling geeft 
over zijn bedevaart naar het Heilige 
Land.

Zaterdag 15 oktober
In Bierbeek is er een bezinnings-

dag, eerwaarde M. De Clercq houdt er 
drie conferenties. Het thema is de H. 
Mis en wel in het bijzonder het waar-
om en het inhoudelijke van de oude 
Mis. Er zijn zelfs enkele mensen uit 
Nederland gekomen om dit mee te 
volgen.

In de St. Jozefkerk een heel goed 
gedocumenteerde lezing over paus 
Pius XII, door de heer Denoyelle.

Zondag 23 oktober
Na de Hoogmis zet de heer Mi-

chel Berger, de organist van de St. Jo-
zefkerk, de plannen uiteen voor de re-
paratie van het orgel.

In Namen wordt de Mis opge-
dragen voor de zielenrust van de E. 
H. Scheerens, bij gelegenheid van de 
40ste verjaardag van de sterfdag van 
deze pionier van de weerstand tegen 
de liturgische vernieuwingen in de re-
gio; na de H. Mis begeeft een veertig-
tal dankbare gelovigen zich naar het 
kerkhof van Namen, om op zijn graf 
te bidden.

Donderdag 27 oktober
In het hele district verzamelen de 

gelovigen zich voor het Sacramentslof 
en voor Missen van eerherstel voor de 
oecumenische ceremonie van Assisi.

Zondag 30 oktober

De kapel in Gent viert zijn 25-jarig 
bestaan! Na de H. Mis is er in de zaal 
bij de kapel een receptie, waar de heer 
De Clercq een brief voorleest van de 
heer Van Petegem, die vanwege zijn 
gezondheid niet aanwezig kan zijn. 
Dan wordt er een diaserie over het H. 
Land getoond. Tot slot laten Luc Fe-
liers en Sven De Boeck in een klein 
concert iets horen van hun orgel- en 
zangkunsten. 

In Brussel, feest van 10 jaar ver-
werving van de St. Jozefkerk. De E.H. 
Nély, tweede assistent van de Alge-
meen Overste, vereert ons met zijn 
aanwezigheid. Na de Hoogmis wor-
den alle aanwezigen uitgenodigd 
voor een maaltijd in de zaal. Een au-
diovisuele montage roept de herinne-

ring wakker van hen die tegenwoor-
dig waren bij de plechtigheid bij de 
ingebruikneming van de kerk, op 1 
november 2001. Eerwaarde Salenave 
maakt van de gelegenheid gebruik om 
de kaarsjes uit te blazen van de taart 
voor zijn tienjarig priesterschap. Een 
mooie dag, die eindigt met de Ves-
pers, het Lof en de “Karolingische toe-
juichingen”, ter ere van Christus Ko-
ning.

3 - 6 november
Het E.K.- Herfstkamp vindt plaats 

aan de kust in De Haan. Na het bou-
wen van een groot zandkasteel, dat na 
een verwoed gevecht met de zee ten 
slotte toch in de golven verdween, 
vinden we onderdak bij Mevrouw De 
Turck. Na een vossenjacht in de dui-
nen, keren we de volgende dag in de 
namiddag voldaan terug naar Antwer-
pen.

Dinsdag 8 november
Eerwaarde J. Wegner brengt een 

bezoek aan de priorij in Gerwen, om 
een zakelijke onderneming af te ron-
den. 

Zondag 13 november
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Recollectie voor de jongeren in 
Bierbeek. Een twintigtal jongens en 
meisjes volgen de lezingen van de eer-
waarde heren B.Wailliez en P. Cham-
proux, die zich vervolgens ter beschik-
king stellen voor geestelijke raad en 
biechten.

Zaterdag 19 november

Met enkele priesters uit Noord 
Frankrijk bezoeken de eerwaardes 
van de priorij van Antwerpen en eer-
waarde B. Wailliez op de verjaardag 
van eerwaarde M. De Clercq de mooie 
oude stad Gent. De heer De Clercq is 
daarbij hun gids en Hilbren Buys is de 
vertaler. 

Zondag 20 november
Parochiefeest in Gerwen met de 

komst van Sinterklaas naar de priorij 
en een diavoorstelling van eerwaarde 
C. de Beer over zijn bedevaart naar het 
Heilige Land.

Dinsdag 22 november
In de Hemelstraat wordt de oude 

gewoonte in ere hersteld, om op het 
feest van St. Cecilia, patrones van de 
zang, een bijeenkomst te organiseren 
voor de zangers. Enkele jaren heeft 
dit niet plaatsgevonden, vanaf nu wel 
weer. 

Woensdag 23 november
Alle geestelijken van ons district 

komen bijeen in Moerzeke bij het 
klooster, waar Priester Poppe gestor-
ven is. Eerwaarde B. Wailliez mag er 
in het klooster bij de zusters de H. 
Mis opdragen en preekt in het La-
tijn. Nadien maken ze een wandeling 
naar Vlassenbroek, waar ze een goede 
plaatselijke kost voorgeschoteld krij-
gen (waterzooi). Ten slotte moeten ze 
zich nog haasten om voor het donker 
weer terug met de veerboot naar de 
overkant van de Schelde te geraken.

Zondag 27 november
De kerstmarkt van de St. Jozef-

kerk! Dit jaar trekt een extra reden 
de klanten: eerwaarde John Bruccia-
ni, die spreekt over zijn favoriete on-
derwerp, “De karakters”. In de loop 
van de week komen de mensen van 
de Europese Gemeenschap hun inko-
pen doen, wijn drinken en een wafel 
eten… wat bijna € 10.000 in de kas 
van de Apec brengt (fonds van steun-
beurzen voor de kinderen in onze 
scholen).

Dinsdag 29 november
In Villeneuve d’Ascq wordt het 

godslasterlijke theaterstuk van Cas-
telluci opgevoerd. Vanuit Brussel, 
Quiévrain en Antwerpen zijn er ook 
mensen gekomen om de protestac-
tie te ondersteunen, om te zien hoe 
zij dit in Frankrijk doen en om ideeën 
te krijgen hoe het in Antwerpen op 5 
februari gedaan kan worden. Dan zal 
dit theaterstuk namelijk ook in Belgi� 
opgevoerd worden.

Donderdag 8 december
Traditionele processie van de On-

bevlekte Ontvangenis, in de straten 
van Brussel. Dit jaar is het des te op-
vallender, dat de St. Jozefkerk op een 
kleine afstand staat van de Europese 
Instellingen waar zich het topover-
leg “van de laatste kans” om de euro 
te redden, plaatsvindt!... tijdens de 
H. Mis hernieuwt eerwaarde Nico-
las Challan Belval voor drie jaar zijn 
lidmaatschap van de Priesterbroeder-
schap.

9 – 11 december
Vanuit Antwerpen organiseert eer-

waarde M. De Clercq met Kris Clauw 
een familieweekend aan de kust. Ter 
sprake komt onder andere het begin-
nen van een schooltje bij de priorij.

Zaterdag 10 december
Tijdens een mooie zonnige dag 

mogen de kinderen van de kapel van 
Namen een mooi uitstapje maken in 
het Waalse land. 

De dag begint met een gezongen 
H. Mis in de mooie kapel van Ivoi; na 
een stevige wandeling, opgeluisterd 
met spelen, eindigt de dag in de grot 
van St. Antonius in Crupet, waar de 
kinderen deze grote heilige aanroe-

pen, om hun geloof en hun zuiver-
heid te bewaren.

In Den Haag loopt eerwaarde C. 
de Beer met een groep gelovigen in de 
Mars voor het Leven.

Zondag 11 december
Na de Hoogmis in Den Haag 

roept ons districtshoofd, eerwaarde 
B. Wailliez, de werkgroep bijeen die 
weer eens een uiteenzetting geeft over 
het project om een kerk te verwerven 
in de omgeving. In de namiddag stapt 
hij vervolgens in het vliegtuig, om het 
plan te gaan voorleggen aan Mgr. Fel-
lay.

In Brussel, Adventsrecollectie door 
pater Jean o.f.m.

Maandag 12 december
De priesters van Gerwen doen een 

uitstap naar Steijl, waar zij hun me-
debroeders uit Essen  ontmoeten. 
De geestelijke speurtocht door het 
Limburgse kloosterdorp, waar de H. 
Arnold Janssen zijn missiecongregatie 
heeft gesticht, is zeer leerrijk. 

Woensdag 14 december
Op deze quatertemperwoensdag 

komt eerwaarde Sylvain Lamerand de 
zusters bezoeken als buitengewone 
biechtvader. De priesters maken van 
zijn aanwezigheid gebruik om een 
geestelijke voordracht als voorberei-
ding op Kerstmis te volgen.

Donderdag 15 december
Eerwaarde C. de Beer is aanwezig 

bij het vakkundig uiteennemen van 
een wit marmeren altaar in Lede (B), 
dat is bestemd voor Nederland.
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Aankondigingen
     
 
 
 BELGIË EN NEDERLAND
 
                  
donderdag    2 februari       Inkleding van de seminaristen in 
           Zaitzkofen ( Bryan van der Mortel)

   
zondag  26 februari       Vastenbezinning in Gerwen en    
           in Den Haag  (na de Hoogmis)

  

ANTWERPEN
Optocht en eerherstel

 
Tegen het stuk van Romeo 

Castellucci: 

‘On the Concept of the Face, 
regarding the Son of God’

opgevoerd in de 
Theaterstudio van ‘de Singel’

Zondag 5 februari 2012

13.30 u. Samenkomst aan  
     Kiosk Koning   
               Albertpark,   
     2018 Antwerpen

14.00 u. Vertrek naar 
     ‘de Singel’

14.30 u. Aankomst aan 
    ‘de Singel’ met 
    akte van Eerherstel

16.30 u. Ontbinding

Christenen, het uur om te 
getuigen is aangebroken!!!

Kom en sluit u aan bij ons 
om te biddlen aan de 

ingang van ‘de Singel’.
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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 opzen-
den 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 
Zon- en feestdagen: 18.30 uur
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: 7.45 uur en 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 heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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 
1e en 3e  zondag v.d. 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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Inhoud

De Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

Verschijnt tien keer per jaar (gratis).
Het kan op aanvraag bij de Priorij 
St. Clemens te Gerwen u 
toegestuurd worden.

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

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

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een kartuizer 
over het wezen van het gebed en 
de juiste manier van bidden. De ba-
sisgedachte daarbij is de intensieve 
beschouwing van de liefde van God, 
waar alles uit voortkomt en waar al-
les naar toe streeft.

€ 6,50

Open brief aan de radeloze 
katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebvre                                                                         

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

€ 9,--
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EDITORIAL
“Moge onze. trouw en onze kin-
derlijke eerbied voor de 
H. Roomse Kerk ons er toe aan-
zetten, het Latijn lief te hebben”.

MGR. FELLAY
Brief aan Vrienden en Weldoeners 
nr. 79 
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