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Editorial
Pater Benoît Wailliez

Geachte lezers,

Jean Madiran, die zich gedistantieerd had van Mgr. 
Lefebvre en zijn werk, in reactie op de bisschopswijdingen 
van 1988, is iets meer dan een jaar voor zijn dood terug-
gekomen op zijn standpunt.

“Als de Priesterbroederschap St. Pius X vandaag nog 
bestaat, dan is dat omdat Mgr. Lefebvre haar vier bisschop-
pen heeft gegeven. Wat maakt dat zij het gewicht heeft dat 
zij heeft, dat zij door de paus als een gesprekspartner is 
genomen, dat is omdat zij bisschoppen heeft. (…) En dus 
had de stichter dat goed gedaan; in ieder geval had hij een 
blijvende stichting gemaakt en de voorwaarden geschapen 
dat zijn werk doorgaat”.

In 1988 telde de PSPX 209 priesters; 25 jaar later, en 
dankzij de bisschopswijdingen, 575. Wat zou er, daaren-
tegen, met het aantal overledenen en uitgetreden leden, 
vandaag van de Priesterbroederschap overgebleven zijn, 
zonder “de overlevingsoperatie”van 30 juni 1988?

1988, dat was een kwart eeuw geleden: de muur van 
Berlijn stond nog overeind! Dat is lang geleden.

Op het ogenblik van de bisschopswijdingen voorzag 
Mgr. Lefebvre dat de crisis nog “enkele jaren” zou door-
gaan. Maar 25 jaren zijn voorbijgegaan en hij duurt nog al-
tijd… Met, ondertussen, enkele tamelijk positieve verande-
ringen (ondanks niet altijd prijzenswaardige bedoelingen).

In het vervolg op de wijdingen en om de gelovigen te 
stimuleren om Mgr. Lefebvre te verlaten, is er eerst het 
indult van 1988 geweest voor de traditionele Mis. In 2007 
erkende de paus, door zijn motu proprio Summorum Ponti-
ficum, dat iedere priester het recht had haar op te dragen. 
(En objectief, “het feit van de traditionele H. Mis weer te 
gaan opdragen is heel vaak een eerste stap om de gezonde 
theologie terug te vinden en zo de diepe crisis te ontdek-
ken die de Kerk van onze dagen doormaakt” – eerwaarde 
Petrucci, LPL 03.09.13).

Men merkt ook, bij de jonge clerici, een meer geestelijke 
opvatting van de priester op en een herontdekking van zijn 
evangelisatieplicht.

Men ziet hier en daar een ontwikkeling van nieuwe 
congregaties, gebedsgroepen, enz., niet vrij van valse ori-
entaties, maar verlangend om de revolutionaire jaren van 
na het Concilie te laten rusten.

Maar de bisschopsbenoemingen blijven, helaas, over 
het algemeen genomen zeer rampzalig. En wanneer de 
een of andere bisschop zich een beetje inspant om de 
natuurlijke orde te verdedigen, hemelt hij evenals de an-
deren het Concilie en zijn oecumenisme naar alle kanten 
op…

De traditionele theologie heeft haar plaats niet her-
nomen in Rome, en de veroordeling van de belangrijke 
oriëntaties van na het concilie, die in 1983 werd afgekon-
digd door Mgr. Lefebvre en Mgr. de Castro Mayer, blijft 
helemaal actualiteit:

“1. Een “latitudinaristische” en oecumenische opvatting  
van de Kerk, verdeeld in haar geloof, specifiek veroor-
deeld door de Syllabus, nr. 18 (DS 2918).

2. Een collegiaal bestuur en een democratische oriëntatie 
van de Kerk, specifiek veroordeeld door het Eerste 
Vaticaans Concilie (DS 3055).

3. Een valse opvatting van de natuurlijke rechten van de 
mens, die duidelijk aan het licht komt in het document 
over de godsdienstvrijheid, specifiek veroordeeld door 
Quanta Cura (Pius IX) en Libertas praestantissimum 
(Leo XIII).

4. Een verkeerde opvatting van het gezag van de Paus 
(vgl. DS 3115).

5. De protestantse opvatting van het H. Misoffer en van 
de sacramenten, veroordeeld door het Concilie van 
Trente (zitting XXII).

6. Tenslotte, in algemene zin, de vrije verspreiding van 
ketterijen, gekenmerkt door het opheffen van het Hei-
lig Officie.

Bij deze 25ste verjaardag van de bisschopswijdingen 
mogen wij u dit speciale nummer van het Informatieblad 
aanbieden, dat in ruime mate het werk overneemt, dat is 
verricht door het blad The Angelus van de Amerikaanse 
en de Canadese districten van de Priesterbroederschap 
St. Pius X.

Moge het gebed van de postcommunio van de Mis 
van onze hemelse beschermer verhoord worden door de 
Allerhoogste: “Dat wij door de voorspraak van de heilige 
Pius X sterk worden in het geloof en een van hart in uw 
liefde”.
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Het episcopaat, 
volheid van het 
priesterschap

De wijding tot bisschop maakt integraal deel uit 
van het Sacrament van het Priesterschap, op dezelfde 
manier als de hogere wijdingen van het subdiaconaat, 
het diaconaat en het priesterschap. Deze wijding is van 
goddelijke instelling en in het geloof is het priesterschap 
een sacrament.

De bisschopswijding heeft als doel, in de Kerk de 
macht door te geven om de bronnen van de genade uit 
te delen aan de zielen. Alleen de bisschop kan immers 
priesters wijden, “de bisschop is hij die degene geeft, 
die geeft: de bisschop brengt niet alleen het genadele-
ven voort, maar ook de priester, die het genadeleven 
meedeelt; de bisschop is niet alleen de leider van hen 
die geloven en die gehoorzamen, maar ook van hen 
die de verantwoordelijkheid hebben om het geloof te 
prediken en de gehoorzaamheid te vragen. De bisschop 
is vanuit dit gezichtspunt de absolute vader in de H. 
Kerk, de vader van alle vaders, en dus de basis van 
het genadeleven en het geloofsleven. Hij is de volledige 
vertegenwoordiger van Christus. Zonder de bisschop 
zou Christus niet meer tegenwoordig zijn op aarde. Hij 
verwezenlijkt het woord van de H. Paulus, in de eerste 
brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 15: “Want al 
hebt u ook massa’s leermeesters om u te onderwijzen 
en op te voeden, u hebt slechts één vader, want ik heb 
u verwekt in Jezus Christus dank zij het Evangelie”.

Wij kunnen dus be-
grijpen waarom men 
zegt dat de bisschop de 
volheid van het Pries-
terschap bezit: hij is 
volledig vader en bron 
van alle heiliging van de 
zielen. En de priesters 
kunnen slechts boven-
natuurlijke werkzaam-
heid hebben in afhanke-
lijkheid van degene die 
hen heeft gewijd, of die 
hun consecrator verte-
genwoordigt; de priester 
is vader door deelname.

Aan het begin van de wijdingsritus vindt de volgende 
dialoog plaats tussen de wijdende bisschoppen en de 
aartspriester, die de bisschoppen-elect vertegenwoor-
digt:

- Hebt u een apostolisch mandaat?
- Wij hebben het.
- Lees het voor!

Wij hebben het van de Roomse Kerk, altijd trouw 
aan de heilige tradities ontvangen van de Apostelen en 
die ons beveelt trouw deze heilige tradities – dat wil 
zeggen het onderpand van het geloof – door te geven 
aan alle mensen voor het heil van hun zielen.

Omdat sinds het Tweede Vaticaans Concilie tot van-
daag, de autoriteiten van de roomse Kerk bezield zijn 
van een geest van modernisme, handelend tegen de H. 
Traditie, - “zij verdragen de gezonde leer niet meer, wen-
den hun oren af van de waarheid, om zich te wenden 
naar fabels”, zoals de H. Paulus het zegt tegen Timoteus 
in zijn tweede brief (IV, 3-5) – zijn wij van mening dat 
alle straffen en censuren, opgelegd door deze autoritei-
ten geen enkele waarde hebben.

Maar, “wat mij betreft, ik zal sterven en de tijd van 
mijn ontbinding is nabij” (ibid. V, 6), ik hoor de zielen mij 
dringend vragen dat hun het Brood van het Leven wordt 
gegeven, dat Christus is. Daarom, omdat ik medelijden 
heb met deze menigte, heb ik de zeer zware plicht mijn 
bisschopsgenade door te geven aan deze dierbare pries-
ters, opdat zijzelf de priestergenade kunnen verlenen 
aan talrijke en heilige clerici, gevormd volgens de heilige 
tradities van de katholieke Kerk.

Volgens dit mandaat van de altijd trouwe H. Roomse 
Kerk, kozen wij deze vier priesters hier aanwezig als 
bisschoppen van deze H. Roomse Kerk, om hulpbis-
schoppen te zijn van de Priesterbroederschap St. Pius X:

de eerwaarde Bernard Tissier de Mallerais,
de eerwaarde Richard Williamson,
de eerwaarde Alfonso de Galarreta,
de eerwaarde Bernard Fellay.

Apostolisch 
mandaat
gelezen tijdens de wij-
dingen op 30 juni 1988
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Wijdingen 
voor de Kerk

E.H. Jean-Michel Gleize

De bisschopswijding heeft als doel in de Kerk de 
macht over te dragen die de zielen absoluut nodig heb-
ben; en deze macht wordt beschreven als die van een 
vader. Hij is het evenbeeld van de macht van God, die 
de zielen voortbrengt in het leven van de genade. Het is 
de macht om het leven over te dragen en daarom: als de 
Kerk deze macht ontzegd wordt, dan worden de bronnen 
van het leven in haar drooggelegd, door haar te beroven 
van het vaderschap. Een Kerk zonder bisschoppen, zegt 
Mgr. Lefebvre, is een Kerk zonder vaders, een Kerk van 
wezen, een Kerk zonder toekomst, een Kerk die niet in 
staat is zich voort te planten en veroordeeld is om te 
verdwijnen. Evenals de samenleving vaders nodig heeft, 
zo heeft ook de Kerk ze nodig. Men begrijpt dus waarom 
de wijding van 30 juni 1988 de “overlevingsoperatie” is 
geweest van de Traditie. Het is de operatie die verhindert 
dat het levensprincipe verdwijnt. Maar om beter te be-
grijpen, moeten we eerst onderzoeken waarin precies het 
levensbegrip bestaat. Dat zal ons in staat stellen, uit te 
leggen waarom de bisschopswijdingen van Ecône nood-
zakelijk zijn geweest. En de exacte betekenis te vatten 
van de viering van deze 25 jaar.

Het priesterscHap, leveNsbegiNsel: de rol vaN de 

bisscHop iN de KerK

Het woord “bisschop” kan op twee manieren begre-
pen worden: hetzij in de zin van degene die een wij-
dingsmacht bezit, hetzij in de zin van degene die een 
jurisdictiemacht bezit. De wijdingsmacht is de macht om 
te vieren, dat wil zeggen de macht om de H. Mis op te 
dragen, de sacramenten toe te dienen en de zegeningen 
te geven. De jurisdictiemacht is de macht om te besturen 
en met gezag te onderwijzen. De Kerk is samengesteld 
uit een en dezelfde hiërarchie, uit een en hetzelfde ge-

zelschap van hoofden, maar waarvan de leden bekleed 
zijn met twee onderscheiden machten. Het Wetboek van 
1917 zegt het duidelijk in § 3 van de canon 108: “Van 
goddelijke instelling, wordt de gewijde hiërarchie voor 
zover berustend op de wijdingsmacht, samengesteld uit 
bisschoppen, priesters en geestelijken; voor zover berus-
tend op de jurisdictiemacht omvat zij het pausschap en 
het ondergeschikte bisschopsambt”. En de canon 109 
formuleert nog uitdrukkelijk dit onderscheid, door aan te 
duiden dat er een verschil bestaat in de manier waarop 
de machten zijn verworven. “Zij die worden toegelaten 
tot de kerkelijke hiërarchie worden aangesteld in de gra-
den van wijdingsmacht door de heilige wijding; [de paus 
wordt bevestigd] in het pausschap, direct door goddelijk 
recht, door middel van legitieme verkiezing en aanvaar-
ding van de keuze; [de bisschoppen worden bevestigd] 
in de andere graden van jurisdictie, door de canonieke 
zending”.

Het bestaan van deze twee machten is noodzakelijk 
voor de Kerk en men zou haar niet in twijfel kunnen 
trekken zonder de Kerk te bedreigen in haar leven. Deze 
twee machten zijn immers de twee levensbronnen van 
het leven in de Kerk. Zij vertegenwoordigen dus het va-
derschap van Christus.

Het vaderschap van Christus wordt ten eerste uitge-
oefend van de kant van het verstand en van de wil. Van 
de kant van het verstand heeft de mens behoefte aan het 
onderwijzen van de geloofswaarheden; van de kant van 
de wil, heeft hij voorschriften van een bestuur nodig. Het 
leergezag en het bestuur geven niet de heiligheid, zoals 
de sacramenten het doen, maar zij bereiden erop voor. Zij 
verwekken de mens reeds tot het goddelijk leven omdat 
zij het verstand en de wil voorbereiden om de genade 

“Ik kan deze seminaristen, in geweten niet als wezen achterlaten, en ik 
kan ook u niet als wezen achterlaten, door te verdwijnen zonder iets te doen 
voor de toekomst”1.
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te ontvangen en om te leven volgens de genade. En als 
Christus dit genadeleven geeft door tussenkomst van de 
sacramenten, oefent Hij zijn vaderschap uit op de vol-
maaktste wijze, compleet en definitief. Het vaderschap 
van Christus wordt dus in de Kerk op verschillende en 
aanvullende manieren uitgebeeld. Dat legt de aard uit 
van de verhouding die bestaat tussen de macht die de 
genade geeft en de machten die er op voorbereiden: het 
bestuur en het leergezag worden uitgeoefend voor de 
wijdingsmacht. Dat betekent dat normaliter de bisschop, 
en evenals hij de priester, tegelijkertijd de twee machten 
moeten bezitten, de wijding en de jurisdictie, omdat de 
bisschop ten eerste de zielen moet voorbereiden, vooral 
door het geloofsonderricht, maar ook door de richtlijnen 
van een goed bestuur, alvorens hun de genade te geven.

Er is echter een groot verschil tussen deze twee 
machten, want niemand kan de priester vervangen of 
de bisschop als het erom gaat het doel van heel de acti-
viteit van de Kerk uit te voeren, door de zielen voort te 
brengen voor het genadeleven. De heiliging van de zielen 
is een werk waarbij de geestelijke het enige instrument 
van God is, het enige, omdat hij alleen in het bezit is van 
het kenmerk van het wijdingsacrament. De lering en het 
bestuur zijn een werk waarbij de geestelijke de vertegen-
woordiger is van God, voorzien van een legitieme zending 
en ook van een voldoende competentie, gebaseerd op de 
vereiste kennis en bedachtzaamheid. In het uiterste geval 
kunnen de eenvoudige gelovigen ook het geloof bewaren 
en doorgeven en gehoorzamen en doen gehoorzamen 

aan de voorschriften van de Kerk, in afhankelijkheid van 
hun herders. Het is mogelijk de vader te helpen en met 
hem samen te werken, afhankelijk van hem, behalve bij 
de handeling zelf waardoor hij het leven doorgeeft. Ie-
mand anders dan hij kan met hem zijn kind grootbren-
gen en het voeden, het onderwijzen en het opvoeden. 
Maar niemand kan het in zijn plaats voortbrengen. Het 
is overigens dit onderscheid dat de rol van St. Jozef dui-
delijk maakt. Sint Jozef vervangt niet de goddelijke Vader 
van Jezus, hij treedt op als de eenvoudige medewerker 
van het mysterie van de Menswording. Op dezelfde ma-
nier zijn de bisschop en de priester onvervangbaar in de 
Kerk, omdat alleen zij het genadeleven kunnen geven. Zij 
zijn het ook omdat, als de gelovigen ook het geloof en de 
discipline kunnen bewaren, zij het alleen kunnen doen in 

afhankelijkheid van de bisschop en de priester. En de bis-
schop is nog meer onvervangbaar dan de priester, omdat 
de bisschop degene geeft die geeft: de bisschop brengt 
niet alleen het genadeleven voort, maar ook de priester, 
die het genadeleven overbrengt; de bisschop is niet al-
leen het hoofd van degenen die geloven en die gehoor-
zamen, maar ook van hen die de verantwoordelijkheid 
hebben, het geloof te prediken en de gehoorzaamheid 
te eisen. De bisschop is vanuit dat oogpunt de absolute 
vader van de H. Kerk, de vader van alle vaders, en dus 
basis van het genadeleven en van het geloofsleven. Hij is 
de volslagen vertegenwoordiger van Christus. Zonder de 
bisschop zou Christus niet meer aanwezig zijn op aarde. 
Hij verwezenlijkt het woord van de H. Paulus, in de eerste 

DOSSIER  /  WIJDInGEn VOOR DE KERK
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brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 15: “U mag dan 
vele leermeesters hebben om u te onderrichten en op te 
voeden, u hebt slechts één vader, want dat ben ik die u 
heb verwekt in Christus dankzij het Evangelie”.

ii – de gevareN die dreigeN Het leveN iN de KerK te 

verstiKKeN: de Nieuwe defiNitie vaN de rol vaN de 

bisscHop iN de KerK.

Dit vaderschap dreigt te verdwijnen in de Kerk door 
de gevolgen van het Tweede Vaticaans Concilie. Deze 
dreiging houdt een noodsituatie in en rechtvaardigt de 
wijdingshandeling van 30 juni 1988. Het tweevoudige 
valse principe dat het vaderschap van de Kerk bedreigt 
is het tweevoudige principe van het algemeen priester-
schap en van de sensus fidei, dat er logisch toe leidt van 
de Kerk een Volk van zelfverklaarde wezen te maken. 
Het is de moderne visie van de democratie in de Kerk, 
waarbij deze democratisering zelf de weigering van het 
vaderschap van God is. Laten we dat uitleggen.

Het principe van het algemeen priesterschap is af-
gekondigd in de constitutie Lumen gentium in § 9 en 
10 van hoofdstuk 2. Men vindt er een nieuwe definitie 
van de Kerk: de Kerk is het Volk van God. Deze definitie 
noemt niet het onderscheid dat bestaat tussen hen die 
leiden en hen die geleid worden, en spreekt niet over een 
hiërarchie die gezag heeft over de gelovigen. Het lijkt dus 
wel dat het Volk van God een gemeenschap is, dat wil 
zeggen een vergadering van gelijken. Kinderen zonder 
vader, dus wezen. Deze indruk wordt versterkt als het 
concilie spreekt over gedoopte gelovigen, door te zeggen 
dat ook zij priesters zijn, in een bepaalde betekenis, door 
hun doopsel: zij zijn priesters van het algemeen pries-
terschap. De priester van de hiërarchie is priester voor 
een verschillende reden, die komt van zijn wijding: hij is 
priester van het plaatsvervangend priesterschap. Door de 
verwarring wordt het vaderschap van de wijdingsmacht 
geminimaliseerd. Pius XII spreekt wel van een geeste-
lijk priesterschap van de gelovigen, maar hij verklaart 
nader dat dit priesterschap heet in de oneigenlijke zin, 
en dat het onderscheiden is van het hiërarchisch pries-
terschap, als van een priesterschap in de eigenlijke zin. 
Deze heel belangrijke nadere verklaring is verdwenen 
in § 10 van Lumen gentium, waar alleen gezegd wordt 
dat “het algemeen priesterschap van de gelovigen en het 
plaatsvervangend priesterschap ieder op zijn eigen wijze, 
deelhebben aan het unieke priesterschap van Christus”. 
De Catechismus van de Katholieke Kerk, uitgegeven in 
1992, bevestigt deze leer door te zeggen dat “heel de Kerk 
een priesterlijk volk is”. De gedachte die in de praktijk 
uit dat alles voortvloeit is dat de Kerk eerst en vooral 
de gemeenschap is, of de verzameling van gedoopten 
die allen als zodanig gelijk zijn; en dat de functies van 
het plaatsvervangend priesterschap alleen voortkomen 
uit deze gemeenschap als evenveel bijzondere uitdruk-
kingen van het algemeen priesterschap, ten dienste van 

dit priesterschap van de gedoopten2. Wat wordt het va-
derschap van Christus te midden van dit volk van grote 
kinderen, die zich houden voor volwassenen?

Het principe van de algemene zin van het geloof 
wordt afgekondigd in dezelfde constitutie Lumen gen-
tium, in § 12. Het Volk van God wordt er in voorgesteld 
als een Volk van profeten, direct geïnspireerd door de 
Geest. Het leergezag komt nog slechts tussenbeide om 
lichaam te geven aan de intuïties van de gelovigen en ze 
te coördineren door middel van de uitdrukking van een 
dogmatische taal. Het Compendium van de Catechismus 
van de katholieke Kerk van 2003 herneemt deze ge-
dachte als het in nr. 15 zegt: “Aan wie is het geloofsgoed 
toevertrouwd? Sinds de apostelen is het geloofsgoed toe-
vertrouwd aan het geheel van de Kerk. Met de bovenna-
tuurlijke betekenis van het geloof ontvangt het hele volk 
van God, bijgestaan door de Heilige Geest en geleid door 
het Leergezag van de Kerk, de goddelijke Openbaring, 
begrijpt haar steeds dieper en beijvert zich haar te be-
leven”3. Het is weer de verwarring: in werkelijkheid zijn 
de eenvoudige gelovigen de ontvangers van het geopen-
baarde woord, niet de bewaarders. Zij kunnen meeleven 
aan het doorgeven van het geloof in afhankelijkheid van 
het leergezag. Maar alleen dit laatste heeft het vaderlijk 
gezag van God ontvangen om de zielen te verwekken tot 
het geloof, omdat dit alleen de goddelijke zending van 
Christus heeft ontvangen. De nieuwe leerstelling van de 
zin van het geloof vermindert het vaderschap van God 
ook door de rol van het leergezag te verminderen.

Een derde principe maakt deze situatie alleen maar 
erger: het principe van de collegialiteit. Na het vader-
schap van de hiërarchie over de gelovigen te hebben 
verminderd, vermindert men die van de paus over de 
bisschoppen. Het principe van de collegialiteit is dat alle 
bisschoppen de twee machten ontvangen door de bis-
schopswijding. Als men in principe stelt dat de jurisdic-
tiemacht op noodzakelijke en voldoende wijze wordt ver-
leend door de wijding, delen alle bisschoppen in dezelfde 
opperste en universele jurisdictiemacht, krachtens hun 
wijding, die ze bevestigt als leden van het College, juri-
disch subject van deze macht van opperste en universele 
jurisdictie. En de bisschop van Rome, aangewezen als 
hoofd van dit College door middel van een eenvoudige 
verkiezing, zou zich in dit geval slechts een eenvoudig 
ereprimaat toegekend kunnen zien, dat niets toevoegt, 
in de lijn van de jurisdictie, aan hetgeen hij al bezit door 
zijn wijding. De paus is niet de vader van de bisschop-
pen, maar alleen hun grote broer, de eerste onder zijn 
gelijken, op dezelfde manier als de bisschoppen en de 
priesters niet meer de vaders van de gelovigen zijn, maar 
alleen hun oudere broers, de eerste onder de gedoopten.

Voegen we tenslotte toe dat, als er een band is tussen 
het doorgeven van het geloof en het doorgeven van de 
genade, dan brengt deze band het bederf van het een 

DOSSIER  /  WIJDInGEn VOOR DE KERK
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en het ander voort: het bederf van het geloof brengt het 
bederf van de genade mee bij degene die doorgeeft, en 
bisschoppen van wie het geloof gecorrumpeerd is, wek-
ken geen vertrouwen als zij de sacramenten toedienen.

iii - de beteKeNis vaN oNze verjaardag: de 

priesterbroederscHap teN dieNste vaN de KerK

Het initiatief van 30 juni 1988 is dus het overleven 
van het vaderschap in de Kerk geweest. Mgr. Lefebvre 
heeft ons katholieke bisschoppen willen geven om ons 
geen wezen te laten zijn. Hij heeft door zijn bescheiden 
aandeel de Kerk willen voortzetten door haar het middel 
aan de hand te doen om het geloof en de genade door 
te geven, in overeenstemming met de door God gewilde 
orde, die de orde is volgens welke een vader zijn kinde-
ren verwekt.

Deze bisschoppen zijn die van de Priesterbroeder-
schap, maar zij zijn voor de Kerk. Hun episcopaat is 
een episcopaat van plaatsvervanging, omdat het niet de 
pretentie heeft heel het episcopaat van heel de Kerk te 
vervangen. Zijn enige doel is te beantwoorden aan de 
noden van de zielen, in een buitengewone situatie en dus 
voorlopig, even lang als de andere bisschoppen zullen 
twijfelen aan hun eigen vaderschap.

Deze bisschoppen van de Priesterbroederschap blij-
ven eenvoudige bisschoppen, die zelf de zonen wensen 
te blijven van de vader van alle bisschoppen, dat wil 
zeggen in de gemeenschap van de opvolger van Petrus. 
Mgr. Lefebvre heeft niet willen doorgeven wat hij niet 
bezat. Daarom heeft hij aan deze bisschoppen niet een  
jurisdictiemacht verleend, die alleen de paus hun kon 
verlenen, hij heeft hun geen juridisch gezag gegeven in 
de Kerk. Hij heeft hun alleen de macht gegeven om de 
sacramenten toe te dienen, met de logisch eruit volgende 
taak om het ware geloof te prediken, in geval van nood-
zaak. De wijding is dus ogenschijnlijk tegen de wil van 
Rome, maar niet werkelijk. Omdat als zij ingaat tegen 
de menselijke wil van degene die paus is, en die helaas 
geïnfecteerd is door de dwalingen van het Concilie, zij 
niet kan ingaan tegen de eisen van het pausdom, die de 
eisen zijn van de Kerk van altijd. Eisen van het geloof en 
van het heil van de zielen.

Deze eisen kunnen niet veranderen. Ze zijn over-
gankelijk zoals de Kerk. Het Evangelie zegt niet dat de 
poorten van de hel haar niet zullen aanvallen; het zegt 
precies dat wat de felheid van deze aanval ook zal zijn, 
de vijandige krachten haar niet zullen overweldigen4. 
Maar God beschermt zijn Kerk door gebruik te maken 
van de medewerking van de mens: iedereen is gehouden 
te werken voor het heil van zijn ziel en de ziel van zijn 
naaste, volgens de genaden en de verantwoordelijkheden 
die hij heeft ontvangen van de Hemel. De wijdingen van 
30 juni 1988 zijn de voornaamste uitdrukking, in deze 

moeilijke tijden, van deze samenwerking, die slechts, 
eens te meer, de diepe waarheid tot uitdrukking brengt 
van het gezegde: «Help jezelf en de Hemel zal je helpen».

Daarom «over enkele jaren – ik weet niet, alleen God 
kent het aantal jaren dat nodig zal zijn opdat de dag 
waarop de Traditie haar rechten zal terugkrijgen in Rome 
– zullen wij omhelsd worden door de Romeinse autoritei-
ten die ons zullen bedanken dat wij het geloof bewaard 
hebben in de seminaries, in de gezinnen, in de steden 
en in onze landen, in onze kloosters, in onze religieuze 
huizen, voor de grootste eer van God en voor het heil 
van de zielen»5.

1 Mgr lefebvre, Homelie van 30 juni 1988 te Ecône.

2 Pater Otto Semmelroth, Jezuïet, expert bij het concilie en professor 
op het scholasticaat van Frankfurt, legt zo de vernieuwing van de 
tekst van lumen gentium  uit: “het institutionele onderscheid tussen 
functie en lekendom is niet het aspect dat men op de eerste plaats 
moet beschouwen als men wil bedenken hoe het past bij de natuur 
van de Kerk. Vóór elk verschil en zonder dat dit ze aan de orde 
brengt zijn er de basisgegevens, de eenheid, de gemeenschappelijke 
band en de essentiële gelijkheid in de schoot van het volk van God”.

3 Het Compendium herneemt hier nr. 91 van de Catechismus van de 
katholieke Kerk: “Alle gelovigen hebben deel aan de inhoud en de 
overdracht van de waarheid. Zij hebben de zalving van de Heilige 
Geest ontvangen die hen onderricht en hen leidt naar de gehele 
waarheid”. Dat wordt uitgelegd omdat het geloof opgevat wordt 
als een door het Volk beleefde ervaring in overeenstemming met 
die van de twaalf apostelen. In zijn catechese van 26 maart 2006, 
verklaart Benedictus XVI nader dat «door de apostolische bijstand, 
de Kerk, communiteit bijeengebracht door de Zoon van God die is 
mens geworden, leeft in de loop van de  tijd door de gemeenschap 
te bouwen en te voeden in Christus en de H. Geest, waartoe allen 
zijn geroepen en waarin zij de ervaring kunnen maken van het heil, 
gegeven door de Vader». En in de catechese van 26 april 2006 zegt 
Benedictus XVI nog dat: “De Geest verschijnt als de garantie van de 
actieve tegenwoordigheid van het mysterie in de geschiedenis, Hij 
die de verwerkelijking ervan zeker stelt in de loop van de eeuwen. 
Dank zij de Parakleet zal de ervaring van de Verrijzenis, gemaakt 
door de apostolische gemeenschap in het begin van de Kerk, 
altijd beleefd kunnen worden door de opeenvolgende generaties, 
in de mate waarin zij wordt doorgegeven en geactualiseerd in 
het geloof, in de eredienst en in de gemeenschap van het Volk 
van God, pelgrim in de tijd. […] In dit doorgeven van het goed 
van het heil, dat van de christelijke gemeenschap de blijvende 
actualisatie, in de kracht van de Geest, van de oorspronkelijke 
gemeenschap maakt, bestaat de apostolische Traditie van de Kerk».

4 Matt. 16, 187.

5 Mgr. lefebvre, Preek van 30 juni 1988 in Ecône.
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De Andere Getuige

Zo’n daad bestaat uit een geestelijke verwekking, en 
als zodanig is één bisschop genoeg om het pontificale 
leven door te geven aan een andere persoon. De aan-
wezigheid van een tweede co-consecrator verdubbelde 
echter zowel de impact, alsook het belang van deze daad. 
Deze daad was een getuigenis van twee Roomsen die 
niet weken ten aanzien van een voor het grootste deel 
modernistisch Rome.

De media hebben, kort door de bocht genomen, niets 
laten weten van een tweede getuige, van een man achter 
de schermen, die het non possumus uitschreeuwde ten 
overstaan van de katholieke wereld. Hij was een lastpost 
voor de wereld, en de wereld zou niets van hem verne-
men. Het is gemakkelijk om één eenzame man voor gek 
te verklaren, als rebel te zien; twee mannen, dat zou een 
probleem opleveren. Een andere, van ver weg komende 
bisschop verandert het lokale probleem in een univer-
seel vraagstuk. Het dwingt de gesprekspartner om aan 
de persoon voorbij te gaan en om de noodzakelijke vraag 
te stellen naar de bedoeling van hun vreemde bezigheid.

de dubbele taaK vaN eeN KatHolieK bisscHop

Deze twee getuigen stonden ferm tegenover de Room-
se autoriteiten, en beide beriepen zich op hun bisschop-
pelijke ambt als de reden voor hun handelen. Dit ambt 
nu kan worden samengevat in het doorgeven (tradere, 
traditio) van wat zij hebben ontvangen, maar de inhoud 
is dubbel, niet eenvoudig.

En in tijden van moeilijkheden heeft de kerk bisschop-
pen gezien die gereageerd hebben op de crises. Dit was 
ook het geval ten tijde van de crisis van Arius, toen de 
hele wereld op een goede dag wakker werd en het Ari-
anisme aanhing. De bisschoppen, die reageerden op die 
crisis, wijdden ondertussen andere bisschoppen, opdat een 
hiërarchie volgens het ware geloof behouden zou blijven. 
In onze moeilijke tijden zijn er bisschoppen geweest zoals 
Ngo Dinh Thuc, die zonder, of met maar heel weinig on-
derzoek en voorzichtigheid allerlei priesters tot bisschop-
pen zijn gaan wijden. Uit die Thuc-lijn is onder andere de 
eigenaardige groep Palma de Troya ontstaan, die geleid 
wordt door ‘paus’ Clemens XV; en zo zijn er nog anderen 
in de wereld die zichzelf tot ‘paus’ hebben uitgeroepen. Het 

probleem met zulke wijdingen is dat zij blindelings gedaan 
worden, waarbij aan mensen die niet geschikt zijn de han-
den opgelegd worden. Bovendien waren de meesten van 
hen bekende sedesvacantisten, die weinig tot niets gedaan 
hebben om het heil van de zielen te bevorderen, noch om 
Rome tot zijn verstand terug te brengen.

Het eenvoudigweg verwekken van andere bisschoppen 
en priesters is dus niet de enige taak van een katholiek bis-
schop die in goede verhouding tot de kerk staat. Naast de 
bisschoppelijke taak van het vernieuwen van de kerk door 
het behouden van de hiërarchie, is zijn primaire verplich-
ting het onderwijzen, het handhaven en het verdedigen van 
het geloof en de sacramenten. Vanwege die verplichting is 
een bisschop als het ware getrouwd met een bisdom. En dit 
is wat de twee getuigenissen bijzonder maakte. Als er iets 
was dat de erfenis van Mgr. De Castro Mayer en van Mgr. 
Lefebvre deed overleven, dan was het wel het feit dat hun 
erfenis gevestigd is op hun rotsvaste geloof in de Rooms-
Katholieke Kerk, alsook hun christelijke voorzichtigheid. 
En het is dit, dat de Braziliaanse bisschop tot uitdrukking 
bracht in zijn toespraak bij de bisschopswijding:

“Mijn aanwezigheid hier bij deze ceremonie is een ge-
wetenszaak… Wanneer het geloof in gevaar is, dan is het 
noodzakelijk om het te belijden, zelfs met gevaar voor eigen 
leven. In deze situatie bevinden wij ons… Het voortbestaan 
van het Priesterschap en van de Heilige Mis is in gevaar, 
en ondanks de verzoeken en de druk die door velen op mij 
werd uitgeoefend ben ik hier om mijn plicht te vervullen: 
om publiekelijk het Geloof te belijden.

“Ik wil hier mijn diepe loyaliteit tot uitdrukking brengen 
met de positie van Zijne Excellentie Aartsbisschop Marcel 
Lefebvre, die voortkomt uit zijn trouw aan de kerk van 
alle eeuwen. Wij hebben beide uit dezelfde bron gedron-
ken, namelijk uit de Heilige, Katholieke, Apostolische en 
Roomse Kerk.”

Mgr. de castro Mayer gaat Naar caMpos

Antonio de Castro Mayer (1904-1991) stamde uit Brazi-
lië en haalde in Rome zijn diploma theologie aan de Grego-
riaanse Universiteit, voordat hij in 1927 tot priester gewijd 
werd. Aldaar moet hij de weg van Marcel Lefebvre gekruist 
zijn, die twee jaar later tot priester werd gewijd. Hij werd 

E.H. Dominique Bourmaud, FSSPX

Het is eenvoudig om zich te ontdoen van één getuige, maar dat is niet zo 
eenvoudig wanneer er sprake is van twee getuigen. De Goddelijke Voorzie-
nigheid voorzag inderdaad in een tweede getuige van de grootse daad van 
de bisschopswijdingen.
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benoemd tot vicaris-generaal van het aartsbisdom Sao 
Paolo. Maar, omdat hij zich veel bezighield tegen de pro-
communistische agrarische reform, werd hij door de ker-
kelijke hiërarchie aan de kant gezet. Hij werkte enige jaren 
op een afgelegen plek achter de schermen, en leerde daar 
veel over de macht van de vijanden van het geloof binnen 
de kerk. Toch werd hij door Pius XII, wiens zegen hiertoe 
hem werd medegedeeld door een zekere J.B. Montini, ge-
promoveerd tot hulpbisschop van Campos, het bisdom dat 
hij tot zijn gedwongen pensioen in 1981 bestuurde.

Zonder twijfel was Mgr. De Castro Mayer een intel-
lectueel. Hij was erg belezen, was opgegroeid te midden 
van de intellectuele kringen van Rome en van Sao Paolo, 
en hij fungeerde lange tijd als theologisch censor van het 
aartsbisdom. Ook was hij gedurende de jaren die vooraf-
gingen aan het Concilie de geestelijke adviseur van het 
intellectuele verzet in Brazilië.

Geen ander document toont beter zijn scherpzinnige 
intellect dan de door hem in 1953 als bisschop geschre-
ven pastorale brief “Wat betreft de problemen van het 
Moderne Apostolaat”. Dr. David Allen White omschrijft dit 
werk in zijn boek De mond van de leeuw als “een kleine 
catechismus van tachtig vragen, waarin de Waarheid 
is weergegeven; maar daarnaast ook telkens een licht 
aangepaste versie van die Waarheid, waar dwalingen in 
zitten. Op elk koppel van schijnbaar gelijke verklaringen 
volgt dan een kort commentaar, waarin de verschillen 
tussen de twee verklaringen wordt toegelicht; waarom 
de ene waar is, waarom de andere fout is… Hier, in 1953, 
traint een bisschop zijn bisdom om de fouten en dwalin-
gen van het Modernisme te herkennen, om de cruciale 
onderscheiden tussen schijnbaar gelijke uitspraken te 
herkennen.”

Het geMeeNscHappelijK gevecHt tijdeNs Het coNcilie

De naam van bisschop De Castro Mayer kwam precies 
door deze pastorale brief van 1953 onder de aandacht 
van de overste van de Vaders van de Heilige Geest [Mgr. 
Lefebvre], aangezien de brief gepubliceerd werd in het 
Franse tijdschrift Verbe van Jean Ousset. Op de vooravond 
van het Concilie presenteerde de bisschop van Campos 
zijn desiderata [verlangens] als een oorlogsverklaring: 
het Concilie moest “het bestaan van een verzwering tegen 
de Stad Gods openlijk aan de kaak stellen… de priester-
opleiding moest in eerste instantie priesters vormen die 
klaar waren voor het gevecht tegen de anti-Christelijke 
verzwering”. Diens vriend, Mgr. Proença Sigaud, veroor-
deelde openlijk “de onverbiddelijke vijand van de kerk en 
van de katholieke maatschappij… de Revolutie”, en hij 
vorderde een “tegenrevolutionair gevecht”, vooral tegen 
het Communisme.

Al gedurende de eerste sessie van het Concilie, in 
1962, stelden deze twee Braziliaanse bisschoppen aan 
Aartsbisschop Lefebvre voor om een piccolo comitato 
[klein comité], of een studiegroep, op te richten, om de 
vrijzinnige (liberale) ideeën op het Concilie tegen te wer-
ken. De Aartsbisschop verklaarde aan de oprichters van 

de groep: “Mgr. Proença Sigaud was, als secretaris, de 
ziel van de Cœtus. Ikzelf, als voormalig Apostolisch Dele-
gaat en als generaal-overste van een congregatie, was het 
publieke gezicht, in de rol van voorzitter. Mgr. De Castro 
Mayer was vicevoorzitter en ‘de denker’, terwijl Mgr. Carli 
‘de pen’ was, met zijn talenten, zijn levendige geest en zijn 
Italiaanse knowhow”.

Uit deze kleine groep ontstond de Coetus1. Op het 
hoogtepunt telde het 250 leden, die slechts door een los, 
persoonlijk contact bijeengehouden werden. De bijeen-
komsten vonden op dinsdagavond plaats, wanneer het 
Concilie in sessie was. Om tegenstand te bieden aan de 
sterke en kapitaalmachtige liberale vleugel, die door de 
Paus gesteund werd, werkten zij eraan om de modernis-
tische slijpmachine af te remmen. Zoals de Aartsbisschop 
uitlegde:

“We waren evenwel in staat om de schade in te per-
ken, om enige onnauwkeurige of tendentieuze bewerin-
gen aan te passen, om zinnen bij te voegen, om sommige 
tendentieuze voorstellen of dubbelzinnige uitdrukkingen 
te herzien. Maar ik moet toegeven dat we er niet in ge-
slaagd zijn om het Concilie te reinigen van de liberale 
en modernistische geest, die de meeste schemata door-
drenkt heeft. Diegenen die deze schemata opgesteld heb-
ben waren precies die experts en [Concilie-]Vaders die 
doordrenkt waren met deze geest. (…) Waar we, door de 
modi2 die we geïntroduceerd hebben, in geslaagd zijn is 
het toevoegen van enkele tussengeschoven clausules. (…) 
Deze toevoegingen, die bedoeld zijn als tegengewicht voor 
de vrijzinnige beweringen of om deze af te zwakken, zitten 
[in die teksten] als een stel vreemde lichamen.” (Bisschop 
Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre, p. 295).

Reeds enkele maanden na het Concilie, terwijl de mis-
bruiken zich in de Kerk begonnen in te nestelen, leidde 
Kardinaal Ottaviani een enquête naar de resultaten van het 
Concilie. De Aartsbisschop legde toen al de schuld bij het 
Concilie zelf. Hij antwoordde dat zich een uiterst serieuze 
crisis openbaarde in de “extreem verwarde ideeën, het 
openbreken van kerkelijke instituten: religieuze ordes, se-
minaries en katholieke scholen… Door de voorbereidende 
commissies had het Concilie zichzelf voorbereid om het 
geloof te verkondigen ten aanzien van deze dwalingen… 
Het was verschrikkelijk om al deze voorbereidingen ver-
worpen te zien, enkel om opgevolgd te worden door de 
ergste tragedie die de kerk ooit heeft ondergaan. We heb-
ben het huwelijk tussen de kerk en de vrijzinnige ideeën 
meegemaakt”.

De Aartsbisschop had een dertigtal ultramontane bis-
schoppen om zich verzameld die overeenkwamen om 
een gemeenschappelijk tijdschrift uit te brengen, waarin 
zij hun ideeën jegens de moderne vleugel zouden bloot-
leggen. Hoewel hij er in slaagde om Fortes in fide op te 
starten, werden zijn medebroeders toch terughoudend 
in hun actieve deelname vanwege de drukte met hun 
eigen problemen. Mgr. Proença Sigaud werd altijd meer 
betrokken bij de politiek in zijn eigen land, en een jaar 
later stemde hij in met de nieuwe mis. Zo niet de bisschop 
van Campos!
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twee oNbeweegbare bisscHoppeN

Ondanks dat Mgr. De Castro Mayer niet direct betrok-
ken was bij Fortes in fide bleef hij toch, zij het dan spora-
disch, in contact met zijn Franse collega met betrekking 
tot vragen die meer en meer cruciaal werden. De Aartsbis-
schop schreef hem in 1968:

“Is het moment wellicht niet aangebroken waarop wij 
zeggen wat we van het Concilie denken; om een onderzoek 
te doen naar ieder schema met als doel om hun onduide-
lijkheden aan te tonen, hun desastreuze tendens; om te 
verzoeken dat er een commissie komt om deze schemata 
te interpreteren en te herzien? Ik, persoonlijk, houd me 
niet in en zeg dat in iedere conversatie… Wat mij betreft, 
zo ben ik er van overtuigd dat wat wij momenteel beleven 
een direct gevolg is van het Concilie. Men kan niet zomaar 
alle waarheden van de Traditie ontmantelen zonder het 
gebouw van de kerk te vernietigen.

“U noemt dan ook een bijzonder zwaarwegend pro-
bleem dat niet langer stilgehouden kan worden, op z’n 
minst in onze privégesprekken, namelijk: de houding van 
de Heilige Vader in een aantal documenten, en in het bij-
zonder in zijn handelen. Hoe het te omschrijven? Hoe 
moeten wij het beoordelen, wanneer de gehele traditie 
van de kerk het veroordeelt?” (De Mattei, The Second Va-
tican Council, p. 538).

Deze brief is interessant omdat beide bisschoppen de 
al te duidelijke conciliaire onduidelijkheden aanspreekt, 
die zij zelf geprobeerd hadden te veranderen; maar hij 
is ook interessant omdat hij de moeilijkheid aanspreekt 
van hoe het handelen van de Paus te rechtvaardigen ten 
overstaan van de Traditie. Evenzo had de bisschop van 
Campos, nadat hij de zogenaamde Ottaviani Interventie 
onder zijn priesters had verspreid – een document dat 
door de actieve groep van theologen van de Aartsbisschop 
was opgesteld – gewetensbezwaren met betrekking tot 
het vraagstuk van de Mis. Hij schreef de Aartsbisschop 
op 5 oktober 1969:

“En zo durf ik wederom toevlucht te nemen tot uw 
liefdadigheid, tot uw advies. De situatie van de kerk zou 
niet erger kunnen zijn! De nieuwe Ordo Missæ gaat niet 
goed samen met dogma. Het is het begin van een capitu-
latie tegenover het Protestantisme. Het is een loochening 
van Trente en van Pius V. Kunnen wij, zielenherders, een 
‘via media’ [middenweg] volgen, zonder iets te zeggen, en 
iedere priester toestaan zijn eigen geweten – of een ge-
brek daaraan – te volgen, met het logischerwijze volgende 
gevaar voor vele zielen? En wanneer wij openlijk zeggen 
wat wij denken, wat zullen dan de gevolgen zijn? Ontslag, 
hetgeen verwarring voor veel gelovigen zal betekenen, en 
aanstoot voor de zwaksten! Ik weet niet hoeveel steun de 
goede zaak in Rome heeft” (De Mattei, The Second Vatican 
Council, p. 538).

Tegen het begin van januari 1970 had hij zijn twijfels 
reeds opgelost. Zijn andere brief aan de Aartsbisschop liep 
slechts vooruit op wat hij later zou moeten doen. Maar het 
toont ook zowel het lijden van een goede zielenherder, als-

ook de sterkte in het nu verschrikkelijk duidelijk gewor-
den dilemma tussen de ogenschijnlijke gehoorzaamheid 
en het Geloof. Zijn laatste beslissing zou ervoor zorgen 
dat de bisschop en zijn bisdom uitgesloten zouden wor-
den door de nationale bisschoppenconferentie, voordat 
de Paus met een machtwoord een andere bisschop op de 
troon van het bisdom zou zetten, waarmee er de facto een 
dubbel bisdom ontstond, en een dubbel parochieleven in 
elk dorp.

“Het komt mij zo toe dat het beter is dat er aanstoot 
genomen wordt, dan dat er een situatie in stand gehou-
den wordt waarin men afglijdt in ketterij. Nadat ik de 
zaak aanzienlijk overwogen heb, ben ik ervan overtuigd 
geraakt dat men niet kan deelnemen aan de nieuwe mis, 
en voor het slechts maar aanwezig zijn moet men al een 
goede reden aan kunnen voeren. Wij kunnen niet mee-
werken aan het verspreiden van een ritus die – ook al zou 
die niet ketters zijn – leidt tot ketterij. Dit is de regel die 
ik mijn vrienden meegeef”. (Tissier de Mallerais, Marcel 
Lefebvre, p. 417)

Wat deze correspondentie weergeeft is de intimiteit 
die tussen deze twee bisschoppen bestond terwijl zij leden 
voor de kerk. Het was omdat zij beiden van dezelfde bron 
hadden gedronken, omdat zij beiden hun bisschoppelijke 
ambt hoger prezen dan ieder menselijk gevoel, dan de 
sympathie van Rome, dat zij dit noodweer met pijn, maar 
standvastig, het hoofd boden.

Al hadden ze een verschillende achtergrond, waren ze 
begenadigd met verschillende gaven, de één een intellectu-
eel, de ander een geboren organisator; en al werkten ze op 
verschillend niveau, de een in een medium-groot bisdom, 
de ander als globetrotter met connecties in Rome; beide ge-
bruikten zij hun bisschoppelijke ambt tot het uiterste, ieder 
op zijn eigen manier. Daarom was het niet verwonderlijk 
om een jubelende bisschop De Castro Mayer zijn taak van 
‘andere getuige’ te zien vervullen op die gedenkwaardige 
30ste juni 1988.

1 Aanmerking van de vertaler: Cœtus Internationalis 
Patrum. Dit was een verband van meer conservatieve 
bisschoppen en andere periti (experts), opgericht tijdens 
het Tweede Vaticaanse Concilie, om tegendruk te bieden 
tegen de liberale en modernistische vernieuwers.

2 Aanmerking van de vertaler: Op een concilie worden normaliter 
van tevoren voorbereide documenten (de zgn. schemata) 
besproken. naar aanleiding van de discussies van de concilievaders 
kunnen de voorbereide teksten vervolgens aangepast worden; 
zulke aanpassingen (modificaties) noemt men modi.
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De rol van de 
bisschoppen in 
de Kerk

E.H. Johnathan loop, FSSPX

Zoals onze vereerde oprichter vaststelde was er 
vanuit het perspectief van Rome geen opvolger nodig 
in het geval dat de Broederschap erkend zou zijn. De 
Broederschap zou dan elke bisschop in de wereld kun-
nen vragen om de sacramenten van Heilig Vormsel en 
het Priesterschap toe te dienen.1 Voor de aartsbisschop 
was dit onaanvaard. In een conferentie voor zijn pries-
ters te St. Nicolas du Chardonnet zei hij op 10 mei: “Dit 
is onmogelijk. Dit is een conditio sine qua non.”2 Om 
die reden ging hij die 30ste juni over tot het consacreren 
van vier jonge priesters tot het episcopaat, zonder de 
goedkeuring van Rome. Bovenal was het voor de aarts-
bisschop noodzakelijk dat er een bisschop uit de traditie 
zou zijn die het werk, dat aan hem was toevertrouwd, 
in zijn geheel zou voortzetten. Waarom?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we kort 
kijken naar wat een katholiek bisschop precies is en wat 
zijn rol is in de kerk. Het canoniek wetboek van 1917 

is kort en krachtig in zijn definitie van het bisschops-
ambt: “Bisschoppen zijn opvolgers van de Apostelen.”3 
Dezelfde heilige canon legt uit dat “zij door goddelijke 
instelling aan het hoofd van specifieke kerken geplaatst 
zijn, die zij beheren met gewone macht [Lat.: potestate 
ordinaria] onder de autoriteit van de Paus.” Met ande-
re woorden: de bisschoppen vervullen in hun territoria 
dezelfde functies die ook door de Apostelen op buiten-
gewone wijze in geheel de wereld vervuld werden. De 
Apostelen waren voornamelijk door Onze Heer geroepen 
om samen met, en onder de leiding van, Sint Petrus de 
kerk te onderrichten, te heilige en te besturen.

Naar waarheid mogen wij opmerken dat van deze 
drie opgaven de belangrijkste opgave is om te onder-
richten in het Geloof. Dit is het eerste en belangrijkste 
in de opdracht van Onze Heer aan de Apostelen, vlak 
voor zijn Hemelvaart: “Gaat dus heen; onderwijst alle 
volken”4. Het is dus geen verrassing, dat toen er een me-

Op 29 juni 1987 bracht aartsbisschop Lefebvre een schok teweeg in de 
katholieke wereld door de aankondiging van zijn intentie om een bisschop 
te wijden die hem zou opvolgen in het providentiële werk van het behoud 
van het katholiek priesterschap. Rome reageerde meteen. Binnen enkele 
maanden had Rome de “onderhandelingen” heropend, waarmee een cano-
nieke regeling moest worden gevonden voor de Broederschap. Het resultaat 
van deze discussies – het fameuze protocol van 5 mei 1988 – zou door de 
aartsbisschop ondertekend worden, maar het kwam bijna direct [daarna] 
in een lastig parket, doordat Rome weigerde om een datum vast te leggen 
waarop een bisschop gewijd zou kunnen worden als opvolger van Monsei-
gneur Lefebvre.
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ningsverschil uitbrak onder de leerlingen over de zorg 
voor de weduwen, de Apostelen besloten om diakens aan 
te stellen, en dat zij zeiden: “Het is niet goed, dat wij 
het woord Gods verwaarlozen, om aan tafel te dienen.”5 
Waarlijk, in sommige gevallen leken de Apostelen zelfs 
bereid om de toediening van sacramenten na te laten, om 
zich volledig over te kunnen geven aan de onderrichting 
in het Geloof: “Want Christus heeft mij niet gezonden 
om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen”6. 
St. Pius X merkt bij dit citaat op dat de Apostel “op deze 
manier aangeeft dat het de eerste taak is van wie ook 
maar enig bestuur in de kerk uitoefent, om de gelovigen 
in de Heilige Leer te onderwijzen”.7 Laten wij daarom 
niet verbaasd zijn wanneer wij St. Paulus tegenover de 
Korinthiërs horen verklaren: “wee mij, als ik het Evan-
gelie niet zou verkondigen”.8

St. Paulus en de andere Apostelen hebben deze heilige 
en fundamentele plicht doorgegeven aan hun opvolgers, 
de bisschoppen van de katholieke kerk. Wij mogen daar-
om dus met zekerheid zeggen dat katholieke bisschop-
pen geen grotere verplichting tegenover God hebben dan 
verkondiging van het Geloof. Zij moeten ervoor zorgen 
dat de aan hen toevertrouwde gelovigen hun katechis-
mus kennen; dat wil zeggen, dat zij Onze Heer Jezus 
Christus kennen. St. Pius X merkte op, terwijl hij daarbij 

St. Carolus Borromeus aanhaalde: “De eerste en belang-
rijkste plicht van herders is om alles te beschermen dat 
te maken heeft met het bewaren van het volledige en 
ongeschonden katholieke geloof, het geloof dat de Hei-
lige Roomse Kerk bezit en onderwijst, zonder welk het 
onmogelijk is om aan God te bevallen”.9 Bisschoppen 
moeten hun territoria op een zodanig manier leiden dat 
ze hun kudde helpen het Evangelie te leven. Zij moe-
ten werken opdat de gelovigen de sacramenten op een 
zodanige manier kunnen ontvangen, dat zij de genade 
van hun Doopsel vruchtbaar maken – het Doopsel dat zij 
ontvingen toen zij de kerk benaderden om het geloof te 
ontvangen – en, daardoor, het eeuwig leven.10

Nu wij in het kort de rol van de bisschoppen in de 
kerk onderzocht hebben, kunnen wij beginnen te begrij-
pen waarom Aartsbisschop Lefebvre de consecratie van 
een uit traditionele kringen stammende bisschop als een 
sine qua non-vereiste zag voor iedere overeenkomst met 
Rome. Het is natuurlijk waar dat de Aartsbisschop nooit 
de bedoeling had om aan de bisschoppen die hij zou 
wijden enig vorm van gewone jurisdictie in de kerk over 
te dragen11; niettemin wilde hij ervoor zorgen dat de 
Broederschap bisschoppen ter beschikking zou hebben, 
wier leer zondermeer orthodox was. De bezorgdheid van 
de Aartsbisschop kende in feite twee zijden, zo kan men 
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zeggen. Aan de ene kant wilde hij ervoor zorgen dat er 
ten minste een paar bisschoppen zouden zijn die het 
volledige geloof zouden willen preken. Aan de andere 
kant wilde hij de Broederschap beschermen voor een 
aantal mensen van de hiërarchie die iets preekten dat 
neerkwam op een nieuw evangelie.

Aartsbisschop Lefebvre schreef in 
zijn brief van 13 juni 1988 aan diegenen 
die hij uitgekozen had om tot bisschop te 
wijden: “Uw functie zal zijn om de sacra-
menten toe te dienen en om het Geloof 
te preken.”12 Toen de Aartsbisschop een 
brief schreef aan Mgr. De Castro Mayer 
om hem voor te stellen om een navolger 
te wijden zonder toestemming van Rome, 
schreef hij: “Waarom zou men zich een 
opvolger voorstellen buiten de gebruike-
lijke normen van het kerkrecht?” Waarop 
hij zelf het volgende antwoord schreef: 
“Ten eerste, omdat de priesters en gelo-
vigen een strikt recht hebben op herders 
die het katholieke geloof in haar volledig-
heid preken, hetgeen essentieel is voor het heil van hun 
zielen; en om priesters te hebben die waarlijk katholieke 
priesters zijn.”13 Aartsbisschop Lefebvre was er duide-
lijk van overtuigd dat het niet genoeg zou zijn om enkel 
priesters te hebben die het katholieke geloof in haar vol-
ledigheid zouden preken. Zo heilig en geleerd als een 
priester ook moge zijn, strikt genomen is hij geen opvol-
ger van de Apostelen. Bisschoppen hebben een speciale 
genade om de gelovigen te verlichten; dit is de reden van 
het speciale vuur dat karakteristiek is voor de preken en 
instructies van getrouwe bisschoppen. Gegeven het feit 
dat wij in een tijd leven, waarin de kerkelijke autoriteiten 
op zijn best falen in de verdediging van het Geloof, en op 
zijn slechtst een hervorming van de kerk voorstaan, die, 
met de woorden van de fameuze Verklaring van 1974, 
“afgeleid van het Liberalisme en het Modernisme [en die 
daarom] volledig vergiftigd is; zij is afgeleid van ketterij 
en loopt uit op ketterij, zelfs wanneer niet alle daden for-
meel ketters zijn”, [in zulk een tijd] is er een nijpendere 
behoefte aan herders die gewild en in staat zijn om de 
kudde naar gezonde weiden te leiden en om haar tegen 
gevaarlijke weiden en roofdieren te beschermen.

Men zou deze nadruk op het leergezag van de bis-
schoppen van de Broederschap kunnen tegenspreken 
door middel van een citaat uit de brief van Mgr. Lefebvre 
aan de vier (toen) aanstaande bisschoppen: “Het voor-
naamste doel van mijn overdragen van de bisschoppe-
lijke waardigheid is dat de genade van het Priesterschap 
blijft voortbestaan, dat het Ware Offer van de Heilige Mis 
blijft voortbestaan, en dat de genade van het sacrament 
van het Heilig Vormsel wordt geschonken aan de kin-
deren en de gelovigen die er om vragen.”14 Met andere 
woorden: de voornaamste taak van de bisschop is niet 

zozeer het onderwijzen, als wel het uitdelen van de sa-
cramenten. We moeten echter begrijpen dat de Aarts-
bisschop hier in eerste plaats sprak over de praktische 
taken van zijn opvolgers. Zouden wij zijn woorden al te 
categorisch opvatten, dan zouden we tot de conclusie 
kunnen komen dat de bisschopswijdingen in strikte zin 

onnodig waren, aangezien al die taken 
net zo gemakkelijk door plaatselijke bis-
schoppen zouden kunnen worden ver-
vuld, zoals dat ook het geval is voor de 
FSSP [Priesterbroederschap St. Petrus].15 
Nee, de aartsbisschop wist zeer wel dat 
het noodzakelijk is dat de sacramenten in 
een geest van geloof worden toegediend, 
opdat zij werkelijk vruchtbaar zijn. In zijn 
toespraak van 10 mei voor leden van de 
Piusbroederschap wees hij de mogelijk-
heid van het ontvangen van sacramenten 
van bisschoppen, die precies die fouten 
preken die ten grondslag liggen aan de 
crisis, af: “Wat zouden deze bisschop-
pen preken? Hun preken zouden altijd 
zijn: ‘Je moet het Concilie aanvaarden, 

je moet de vernieuwingen aanvaarden, je moet aanvaar-
den wat de Paus doet.’” Onvermijdelijk zouden zulke bis-
schoppen stilte aanmoedigen wat betreft de fouten van 
het Concilie, als ook een foute gehoorzaamheid aan de 
Paus: een die gebaseerd is op de persoon van de huidige 
Paus en niet op zijn eeuwig ambt om het overgeleverde 
Geloof onveranderd te verdedigen en te bewaren16. Om 
deze reden schreef de Aartsbisschop aan Paus Johan-
nes Paulus II, om zijn voornemen om door te gaan met 
de bisschopswijdingen van 30 juni bekend te maken: 
 
“Radicaal tegen de vernietiging van ons geloof gesteld, 
en vastberaden om binnen de traditionele doctrine en 
discipline van de kerk te blijven, in het bijzonder wat 
betreft de vorming van priesters en het religieuze leven, 
zien wij ons absoluut genoodzaakt om kerkelijke autori-
teiten te hebben die onze belangen omarmen en die ons 
zullen helpen om ons te beschermen tegen de Geest van 
het Tweede Vaticaanse Concilie en de Geest van Assisi.”17

Om zo vrij als mogelijk te zijn van oversten die geïn-
fecteerd zijn met de geest van Vaticaan II en van Assisi 
was het voor Aartsbisschop Lefebvre noodzakelijk om 
zichzelf opvolgers te verschaffen uit de gelederen van 
de Traditie. Uiteraard maakte de Aartsbisschop duide-
lijk dat hij op geen enkele wijze probeerde om gewone 
bestuursmacht over de priesters van, en de gelovigen bij 
de Broederschap over te dragen. De bisschoppen zouden 
slechts ten dienste van de Broederschap zijn en onder de 
Generaal-Overste van de Broederschap staan, wiens taak 
het zou zijn om met Rome te onderhandelen.18

Vanaf 1987 oordeelde Aartsbisschop Lefebvre dat het 
nodig was dat hij voor zichzelf opvolgers in de bisschop-
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pelijke rang zou hebben, om op die manier het werk 
van de kerk veilig te stellen: te weten, de overhandiging 
van het geloofsgoed, dat ontvangen was van eerdere ge-
neraties trouwe katholieken. Gegeven de onverzoenlijk-
heid van de Romeinse autoriteiten met betrekking tot 
een daadwerkelijke bisschopswijding werd het duidelijk 
dat hij tegen hun wil in zou moeten voortgaan. Ondanks 
dat hij in zijn verstand duidelijkheid had over de nood-
zakelijkheid van deze koers, en ondanks dat hij rust had 
in zijn ziel, was de beslissing voor onze oprichter hart-
verscheurend. Tijdens zijn preek bij de priesterwijdingen 
van 1987, waarin hij zijn intentie om een bisschop te 
wijden uitsprak, kon hij niet helpen om uit te roepen: 
 
“Zeg het mij, bestond er ooit een dergelijke situatie in de 
kerk? De Paus, die zichzelf maakt, zoals ik kort geleden 
gezegd heb, tot een soort van verdediger van het Pan-
theon van alle religies, die zichzelf maakt tot Paus van het 
Liberalisme? Wat moeten wij doen, met zulk een realiteit 
voor ogen? Huilen, zonder twijfel. Oh, wij huilen! Ons 
hart is bedroefd, ons hart is verpletterd door deze situ-
atie! We zouden ons leven geven, we zouden ons bloed 
vergieten om het tij te keren – maar het is een feit.”

Hij was bereid om dat, wat bekend zou worden als 
“Operatie Overleven”, te verwerkelijken. En het is dank-
zij zijn helderheid van geest en de standvastigheid van 
zijn wil dat de afgelopen 25 jaar getrouwe katholieken 
verzekerd zijn geweest van toegang tot bisschoppen die 
hun zielen zouden voeden met het pure en onvervalste 
Geloof en die hen absoluut geldige sacramenten zouden 
toedienen. Niettemin, het jubileum dat we dit jaar vieren 
is bitterzoet, in zoverre dat het een getuigenis is van 
de aanhoudende catastrofe die de kerk kwelt. Zou de 
Aartsbisschop nog onder ons zijn, dan zou hij ons ze-
ker aansporen om te bidden voor de snelle komst van 
de dag waarop “de Zetel van Petrus bezet zal zijn door 
een opvolger van Petrus die in alle opzichten katholiek 
is, en in wiens handen u zonder meer de genade van 
uw bisschopswijding kunt terugleggen zodat hij die mag 
bevestigen.”19

1 Dit is precies wat er met de Priesterbroederschap St. Petrus 
gebeurd is, die nooit een bisschop door Rome toegekend gekregen 
heeft. Hierdoor blijven zij afhankelijk van om het even welke 
bisschop, die wijdingen wil toedienen aan hun seminaristen.

2 Archbishop lefebvre & the Vatican, 2nd ed. 
(Angelus Press, 1999), p. 89.

3 Canon 329, par. 1 CIC/1917. [CIC = Codex 
Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek]

4 Mat. 28:19.

5 Hand. 6:2.

6 1 Kor. 1:17.

7 Acerbo nimis, par. 7, 1905.

8 1 Kor. 9:16.

9 Editæ sæpe, 1910. Paus Pius X ontleent dit citaat aan de Eerste 
Provinciale Synode, die de heilige bisschop van Milaan organiseerde.

10 Aartsbisschop lefebvre merkte graag op dat de eerste vraag, die 
tijdens de doopritus aan de doopkandidaat gesteld wordt, de vraag 
is: “Wat zoekt gij?”, waarop de kandidaat antwoordt: “Het geloof”.

11 Gewone jurisdictie (of: gewone bestuursmacht) is een technische 
term uit het kerkrecht en houdt de macht in om een deel van 
de kerk te besturen op grond van een ambt dat men ontvangen 
heeft. normalerwijze hebben bisschoppen van bisdommen zulk 
een ‘normale jurisdictie’. Aangezien enkel de Paus het recht heeft 
om vast te stellen wie ambten mag uitoefenen waaraan deze 
normale jurisdictie verbonden is, maakte Aartsbisschop lefebvre 
het meer dan duidelijk dat hij op geen enkele wijze zulk een 
jurisdictie trachtte over te dragen op de bisschoppen-elect.

12  Te raadplegen op: sspxasia.com (laatst 
geraadpleegd op 4 april 2013).

13 Brief van de Aartsbisschop van 4 december 1990.

14 Brief van de Aartsbisschop van 29 augustus 1987.

15 Dit jaar, bijvoorbeeld, zullen drie verschillende bisschoppen de 
hogere wijdingen in het FSSP-seminarie Our lady of Guadalupe 
toedienen: Zijne Excellentie James Timlin, bisschop-emeritus 
van Scranton, Pennsylvania; Z.E. Alexander Sample, aartsbisschop 
van Portland, Oregon; Z.E. James Conley, bisschop van lincoln, 
nebraska. Alle drie de bisschoppen zijn devoot (de auteur heeft twee 
van hen ontmoet), maar desalniettemin zijn ze allen beïnvloed door 
de intellectuele rot die heerst binnen het bewind van de kerk. Tijdens 
zijn aan instelling als aartsbisschop Portland zei Alexander Sample 
– een devoot en moedig prelaat – dat Jezus Christus God is en dat 
katholieken Hem behoren te verkondigen; en op hetzelfde moment 
benadrukte hij dat hij samen wil werken met de ‘broeders en zusters’ 
van andere religies! “Ik ben zo ontzettend blij erover dat zo velen van 
onze oecumenische en interreligieuze broeders en zusters aanwezig 
zijn bij deze viering. Ik zal onze vriendschap en verhouding zeer 
waarderen en respecteren en zal hand in hand met onze broeders 
en zusters het ware gemeenschappelijke goed en de waardigheid 
van iedere menselijke persoon promoten” (2 april 2013). Het ware 
gemeenschappelijke goed van de mensen bestaat uit de kennis van 
de ware God, onze Heer Jezus Christus. Hoe kunnen mensen, die 
Zijn goddelijkheid ontkennen, helpen om dat gemeenschappelijke 
goed te promoten? 
Verder identificeerde hij als een van zijn dringendste 
zorgen de noodzakelijkheid om godsdienstvrijheid 
te promoten, een leer die volledig in tegenstelling 
staat tot het Koningschap van Jezus Christus.

16 Aartsbisschop lefebvre had de gewoonte om hoofdstuk 4 van de 
constitutie Pastor Æternus van het Eerste Vaticaanse Concilie te 
citeren [nr. 21]: “Want ook aan de opvolgers van Petrus is de Heilige 
Geest niet zo beloofd, dat zij op grond van Zijn inspiratie een nieuwe 
leer zouden bekendmaken. Zij moeten juist met Zijn bijstand de 
door de Apostelen overgeleverd openbaring, d.w.z. het weggelegde 
geloofsgoed (depositum fidei) heilig bewaren en getrouw uitleggen.”

17 Brief van Aartsbisschop lefebvre aan Zijne Heiligheid 
Paus Johannes Paulus II, 2 juni 1988.

18 Bisschop Tissier de Mallerais merkte eens op dat het de 
voorkeur zou genieten dat de Generaal-Overste van de 
Broederschap geen bisschop zou zijn, om te voorkomen 
dat iemand zou denken dat de bisschop in kwestie enige 
vorm van gewone bestuursmacht (jurisdictie) zou hebben 
op grond van zijn bisschoppelijke waardigheid.

19 Brief van Aartsbisschop lefebvre aan de 
bisschoppen-elect, 29 augustus 1987.
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Volgens de wet hadden ze alle drie op hun eigen 
baan moeten blijven. Motorrijder 3 stierf, omdat hij de 
wet volgde. Motorrijder 2 stierf, omdat hij teveel van de 
wet afweek. Motorrijder 1 redde zijn leven door de wet 
te breken, maar diens geest te volgen. Aan dit voorbeeld 
kunnen we een belangrijk principe ontlenen: tijdens een 
noodtoestand komen zowel zij om, die de [letter van de] 
wet blijven volgen, alsook zij die van de geest van de wet 
afwijken. Slechts zij die de wet breken omwille van de 
wet kunnen zulk soort situaties overleven. Om een oud 
gezegde ietwat aan te passen: noodzaak kent geen letter 
van de wet, maar het moet de geest van de wet kennen. 
Dit is de perfecte balans die we kunnen vinden in de bis-
schopswijdingen van 1988.

terugwijziNg vaN de reforM: eeN NoodzaaK vaN 

geloof

Vijftig jaar na het Tweede Vaticaanse Concilie, en 25 
jaar na de Bisschopswijdingen, is het moeilijk om in te 
zien dat het heil van de zielen niet in een bijzonder ge-
vaar zou zijn gebracht door de vernieuwingen van het 
Concilie. Grof gezegd hebben katholieken het geloof ver-
laten door ofwel de kerk te verlaten, of door het niet 
meer te praktiseren, terwijl ze binnen de grenzen van 
de kerk bleven. Geen enkele objectieve statisticus zou 
durven beweren dat katholieken, die de Conciliaire wet 
hebben gevolgd, op die manier het heil van hun zielen in 
zekerheid hebben gebracht. De weg van de gehoorzaam-

heid was een weg van geestelijke vernietiging. Waarlijk, 
in de afgelopen 50 jaar heeft men, om zijn geloof gezond 
te bewaren, ongehoorzaam moeten zijn aan geboden die 
verlangen dat men een geprotestantiseerde mis bijwoont, 
dat men de Communie in de hand ontvangt, of die verlan-
gen dat men accepteert dat andere religies ook geldige 
wegen naar God zijn.2

Sommigen waren echter niet tevreden met het afdwa-
len van de Conciliaire wet om op die manier trouw te 
blijven aan Gods wet. Toen zij de verwarring zagen die 
door een oecumenisch concilie was ontstaan, gooiden zij 
niet alleen de wetten van de kerkbestuurders overboord, 
maar ook de wetten van de kerkelijke grondwet. Voor de-
zen, de sedesvacantisten, waren alle wetten vernietigd, 
aangezien de kerk niet langer haar attributen zoals de 
zichtbaarheid, de autoriteit en de onfeilbaarheid bezat. 
Zij reden van de Conciliaire weg af en knalden in de kuil 
van de protestantse ecclesiologie.

Voor de Aartsbisschop was het duidelijk dat hij en-
kele fouten in de documenten van het Tweede Vaticaanse 
Concilie kon betreuren, zonder de attributen van de kerk 
zelf af te wijzen. Hij was niet van plan om de Paus weg te 
spoelen met het Conciliaire badwater. Hij zou niet op de 
Conciliaire weg reizen, maar hij bleef wel op de katholieke 
weg. Hij wilde niet afdwalen van Protestantisme door er 
opnieuw in te belanden. De helderheid van het geloof van 
de Aartsbisschop beval hem dat.

Noodzakelijk voor 
het overleven van 
de Kerk

E.H. Paul Robinson, FSSPX

Drie motorrijders reizen tijdens een maanloze nacht op een tweebaansweg. 
Plotseling springt er een hert op de rijbaan. De eerste motorrijder zwenkt 
naar links, de andere baan op, en rijdt veilig aan het dier voorbij. De tweede 
motorrijder wijkt uit naar rechts, raakt van de weg af en belandt in een kuil. 
De derde motorrijder blijft op zijn weghelft en ramt het dier met volle vaart. 
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Voor de bisschopswijdingen was er echter een scherp-
zinnige, bovennatuurlijke voorzichtigheid [prudentia] 
vereist, bovenop een helder geloof3. Het is één ding om 
hervormingen in de kerk af te wijzen die het persoonlijk 
geloof in gevaar brengen; maar het is een geheel ander 
ding om bisschoppen te wijden op het moment dat de 
Paus dit verbiedt.

de wijdiNgeN: eeN NoodzaaK vaN voorzicHtigHeid

Van de vele grote kwaliteiten, waarvoor Aartsbisschop 
Lefebvre terecht door zijn nageslacht wordt geroemd, 
staat zonder twijfel zijn voorzichtigheid aan de top. Ve-
len waren er ten tijde van het Concilie van wie het ver-
stand hen deed aanvoelen dat er iets drastisch mis was; 
maar geen van hen was in staat om dit om te zetten in 
concrete, effectieve handelingen, zoals de Aartsbisschop 
dat deed. Het was zijn geloof dat hem aanstuurde om de 
revolutionaire geest van het Concilie en diens nazaten af 
te wijzen; maar het was zijn bovennatuurlijke voorzich-
tigheid die hem ertoe leidde om een broederschap voor 
priesters op te richten, gevormd door de Thomistische 
principes, en om vier bisschoppen te wijden, om op die 
manier zeker te zijn dat dit werk zou blijven bestaan. 
Om deze laatste daad juist te verstaan is het noodzakelijk 
om zowel de principes te onderzoeken, volgens welke de 
Aartsbisschop handelde, alsook de historische context 
van zijn handeling.

Op 8 juli 1987 voegde de Aartsbisschop de volgende 
woorden toe aan een brief aan Kardinaal Ratzinger: “a) 
De aanhoudende wil om de Traditie weg te vagen is een 
suïcidale wil, b) die, puur door zijn bestaan, ware en 
gelovige katholieken c) wanneer zij afwegingen maken 

die noodzakelijk zijn voor het overleven van de kerk en 
voor het heil van de zielen […]”4.

Deze ene zin bevat drie noodzakelijke voorwaarden 
waaraan voldaan moest zijn, opdat de bisschopswijdingen 
een goede keuze zou zijn:

a) Duidelijke tekenen van de kant van Rome dat men 
vast op weg was om de Traditie te vernietigen, en 
dat men niet van plan was om van deze weg terug 
te keren;

b) Een herkenning van deze feiten door de Aartsbis-
schop, door middel van een proces van door gebed 
gedragen onderscheiding;

c) Het nemen van stappen die noodzakelijk zijn voor 
het overleven van de kerk en voor het heil van de 
zielen, volgend op een dergelijke ontdekking.

De Aartsbisschop zag dat de Priesterbroederschap St. 
Pius X de enige organisatie in de katholieke wereld was 
die traditionele priesters opleidde volgens een niet-Mo-
dernistisch geloof; dat het katholieke geloof en katholieke 
zielen niet kunnen overleven zonder zulke priesters; en 
dat dit werk samen met hem zou sterven wanneer hij 
geen bisschoppen zou wijden.

Maar was Rome werkelijk op het waanzinnige pad om 
de kerk te verbroederen met de revolutie? Indien dit het 
geval was, dan zou de Broederschap de enige plaats zijn 
waar in de afziebare toekomst ware katholieke priesters 
zouden worden opgeleid. Dit was de eerste, voorzichtige 
vraag die de Aartsbisschop zich moest stellen, en de Aarts-
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bisschop verklaart zijn voornemen in de preek die hij hield 
bij de priesterwijdingen in [Écône op 29 juni] 1987:

“[U weet uit hier en daar verschenen publicaties dat] ik 
op tekens van de Voorzienigheid gewacht heb om zaken te 
ondernemen waarvan het mij toeschijnt dat zij noodzake-
lijk zijn voor het overleven van de kerk. Ik moet bevestigen 
dat ik ervan overtuigd ben dat deze tekens er nu zijn.

“Welke zijn deze tekens? Daarvan zijn er twee: Assisi, 
en het antwoord uit Rome op de Dubia [bezwaren] tegen 
de godsdienstvrijheid, die wij hen toegestuurd hadden.

(…) Assisi vond plaats op 27 oktober [1987] en het 
antwoord van Rome op onze bezwaren aangaande de 
fouten van het Tweede Vaticaanse Concilie met betrekking 
tot de godsdienstvrijheid bereikte ons begin maart (…)”5

Nee, Rome zou in de afziebare toekomst haar Moder-
nistische koers zeker niet veranderen, en de Voorzienig-
heid bevestigde dit door een concreet evenement – de 
oecumenische bijeenkomst die wij vandaag de dag Assisi 
I van III noemen, hetgeen laat zien hoe de Modernistische 
koers nog altijd niet veranderd is – en door een principi-
ele stellingname van de kant van het Vaticaan, die haar 
verbintenis met de valse godsdienstvrijheid van Dignita-
tis humanæ uitdrukt, en daarmee met de onttroning van 
Christus Koning.

Doorheen deze tekens was het voor de Aartsbisschop 
mogelijk om een redelijk duidelijk beeld van de toekomst 
te kunnen schetsen, en hij zag daar het volgende: het on-
verminderd voortzetten van de zelfvernietiging van de 
kerk door de kerkelijke hiërarchie; zijn eigen dood, en het 
weigeren van de bisschoppen in de wereld om kandidaten 
van de Broederschap te wijden; het uiteindelijk uitsterven 

van de Broederschap door een natuurlijke dood; en het 
uiteindelijk uitsterven van de kerk door een gewelddadige 
dood.

En, terwijl hij dit vreselijke vooruitzicht overwoog, 
gebaseerd op de feiten van dat moment, begreep de 
Aartsbisschop dat hij ook nu, aan het einde van zijn le-
ven, een verantwoordelijkheid had om ten gunste van 
de kerk op te treden, zoals hij die gedurende zijn gehele 
priesterlijke carrière had gehad. Als hij de genade van 
de bisschopswijding had gekregen, de genade om het 
geloof gedurende de crisis in zijn geheel te bewaren, de 
genade om de enige priesterbroederschap op te richten 
die priesters vormde in het geloof van alle eeuwen, EN 
hij zich nu bewust werd van het feit dat zijn leven op 
zijn einde toeging, zonder dat er een echt antwoord op 
de crisis was, op een enkele groep priesters na, KON hij 
dan ten grave gaan zonder te voorzien in middelen om te 
overleven? Nee, want daarmee zou hij toestemmen met 
de vernietiging van de kerk, en die in feite ondersteunen. 
Zoals hij het zo elegant formuleerde op de dag van “Ope-
ratie Overleven”6: 

“Het komt mij zo toe, beminde broeders, dat ik de 
stemmen hoor van al deze Pausen sinds Gregorius XVI – 
van Pius IX, Leo XIII, St. Pius X, Benedictus XV, Pius XI, 
Pius XII – en zij zeggen ons: ‘Alstublieft, wij smeken u, wat 
gaat u doen met onze leer, met onze prediking, met het 
katholieke geloof? Zult u het laten uitsterven? Wilt u toe-
staan dat zij van de aardbodem verdwijnt? In Gods naam, 
u moet verdergaan met deze schat te bewaren die wij u 
overhandigd hebben! Laat de gelovigen niet in de steek! 
Laat de kerk niet in de steek! Laat de kerk voortbestaan! 
Alle fouten die wij veroordeeld hebben worden nu toch 
door de kerkelijke autoriteiten verkondigd, aangenomen 
en verdedigd! Wanneer u niets doet om de traditie van 
de kerk, wie wij u toevertrouwd hebben, voort te zetten, 
dan zal alles verloren gaan! De kerk zal vergaan, de zie-
len zullen verloren gaan!’ Wij bevinden ons [dus] in een 
noodtoestand.”7

De bisschopswijdingen waren simpelweg een verplich-
ting die door de Goddelijke Voorzienigheid op de trouwe 
Aartsbisschop was gelegd. Maar voordat hij buiten de wet 
zou handelen, moest hij er van overtuigd zijn dat hij niet 
binnen de wet kon handelen. Na de gebeurtenis in As-
sisi, en na het antwoord van Rome, met betrekking tot de 
godsdienstvrijheid, reisde de Aartsbisschop naar Rome en 
smeekte om pauselijke toestemming om door een wijding 
het de kerk reddende werk van de Traditie voort te zetten. 
Het was een praktische vraag, waarop hij een praktisch 
antwoord kreeg: hij zou een leerstellige preambule moeten 
ondertekenen en instemmen met de canonieke structuur 
die Rome voorstelde. De Aartsbisschop was welwillend en 
tekende zelfs een protocol, maar na een slapeloze nacht 
van gebed werd het hem duidelijk dat datgene, waarom hij 
had gevraagd, hem niet zou worden gegeven: het overle-
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ven van de Traditie. Rome wilde hem afschepen, niet zijn 
verzoek inwilligen. Men zou hem noch de naam, noch 
een datum voor de wijding van de bisschop waar hij om 
verzocht toekennen. Zonder zulke garanties, en met een 
gezondheidstoestand die onder de stress van de onder-
handelingen duidelijk achteruit ging, kon de Aartsbisschop 
niet langer wachten: op 30 juni 1988 stelde hij de kerk 
vier traditionele bisschoppen ter beschikking. Het was een 
handeling van volmaakte voorzichtigheid.

coNclusie

Nu, met het zilveren jubileum van de bisschopswijdin-
gen, heeft men een goede positie om te zien hoe noodza-
kelijk de wijdingen waren. Verwijder hen uit de annalen 
van de geschiedenis, en het kerkelijke plaatje anno 2013 
ziet er een stuk duisterder uit: de Broederschap zou in 
haar groei belemmerd zijn, en zou geen stem [invloed] 
hebben in Rome, noch een kerk-brede invloed; er zou 
geen Ecclesia Dei-commissie zijn, noch de oprichting van 
de verschillende “rechtmatige” traditionele – zij het dan 
geboeide – groeperingen; er zou geen Summorum Pontifi-
cum zijn, noch traditionalistische bewegingen van mensen 
wereldwijd. Kortom, een Traditie met een draaierige blik 
en met wiebelige benen, op weg naar zijn graf. In plaats 
daarvan kunnen zowel de auteur, alsook de lezers van 
dit artikel met groot vertrouwen de decennia voor ons 
tegenmoet kijken en een onverminderde groei zien in het 
toch al gezonde lichaam van de katholieke Traditie. De 
Aartsbisschop is de beloning voor zijn volbrachte missie 
tegenmoet gegaan. De Traditie, en dus de kerk zelf, zal 
overleven.

1 Zie voor een korte biografie het einde van het document. 
Alle opmerkingen tussen [vierkante haakjes] stammen van 
de vertaler. Het originele artikel verscheen in The Angelus 
van mei 2013. Zie ook: http://www.angelusonline.org/

2 Zie verder: Aartsbisschop lefebvre’s Verklaring van 1974: “Aangezien 
deze reform van het liberalisme en het Modernisme afgeleid is, 
is volledig vergiftigd. Zij komt van ketterij en zij leidt tot ketterij, 
zelfs dan, wanneer niet alle daden formeel ketters zijn. Het is dus 
voor elke trouwe katholiek, die zich bewust is van deze dingen, 
onmogelijk om deze reform aan te nemen, of om zich op welke 
manier dan ook er aan te onderwerpen. De enige houding van 
trouw zijn tegenover de kerk en de katholieke leer bestaat, omwille 
van ons heil, uit de categorische afwijzing van de reform.”

3 Geloof houdt zich bezig met wat wij geloven; voorzichtigheid 
houdt zich bezig met hoe wij handelen op basis van ons geloof.

4 E.H. François laisney, Archbishop lefebvre and the Vatican, 
tweede editie, Angelus Press, Kansas City, 1999, p. 22.

5 Ibid., p.16. Een opmerking van de vertaler: de Aartsbisschop zelf 
noemde tijdens de preek de maand januari, terwijl het antwoord van 
Rome op de Dubia pas op 18 maart 1987 arriveerde. Waarschijnlijk 
heeft de Aartsbisschop zich tijdens de preek, die hij wel zoals 
gebruikelijk uit het hoofd gehouden zal hebben, vergist in de 
maand. Inhoudelijk gezien maakt het in ieder geval geen verschil.

6 Opmerking van de vertaler: dit is de dag van de 
Bisschopswijdingen, 30 juni 1988, die Mgr. lefebvre in zijn 
preek “opération survie” noemde: Operatie Overleven.

7 Het is één ding om te zeggen dat de Broederschap de kerk is, en een 
ander ding om te zeggen dat de Broederschap noodzakelijk is voor 
het overleven van de kerk. De positie van de Aartsbisschop, en van dit 
artikel, is de laatste, en niet de eerste. De kerk is onfeilbaar, maar God 
wil dat zij dit is doorheen menselijke instrumenten. 
God wilde St. Athanasius gebruiken voor de kerk, opdat zij [zo] 
de crisis van het Arianisme zou overleven; en net zo wil Hij de 
Aartsbisschop en zijn werk voor de kerk, opdat zij zo de huidige crisis 
overleeft. 
Deze laatste realiteit [de huidige crisis] alleen al rechtvaardigt 
de handeling van de bisschopswijdingen van 1988, en het is 
de moeilijkheid – om deze realiteit te doorgronden en er op te 
reageren – die het heroïsche van de Aartsbisschop uitmaakt.
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oNMisbaar voor de voortgaNg

The Angelus: Wat was uw eerste reactie toen u te horen 
kreeg dat Mgr. Lefebvre u gekozen had als een van de 
priesters die zou worden gewijd?

+F: Mijn eerste reactie was: er moeten anderen zijn 
die beter zijn dan ik; als het mogelijk is, laat deze kelk 
dan aan mij voorbij gaan! Mijn tweede reactie ging uit 
naar mijn broeders in het priesterambt – “pro fratribus” 
– want het moge duidelijk zijn dat dit een groot kruis is. 
Het gaat om de inzet voor de anderen.

The Angelus: Kunt u zich herinneren aan uw emoties 
en aan wat er door uw hoofd ging op 30 juni 1988, 
nadat de Aartsbisschop u tot bisschop had gewijd?

+F: Ik kan me niet veel herinneren van mijn eigen 
emoties of van wat ik voelde. Wat ik me herinner is hoe 
alle aanwezigen als het ware elektrisch geladen waren. 
De sfeer was absoluut geladen. Zoiets heb ik in mijn hele 
leven nog niet gezien. Dat herinner ik me. Zo was het 
gedurende de ceremonie, en ook achteraf. Het was één 
grote vreugde, meer niet. Het was overweldigend.

The Angelus: Mgr. Lefebvre beschrijft in zijn 
Itinéraire spirituel een beeld dat hij zag in de 
kathedraal van Dakar. Kunt u iets zeggen over hoe 
de bisschopswijdingen van 1988 als het ware een 
vervulling van dat beeld zouden kunnen zijn?

+F: Vreemd genoeg moet ik u zeggen dat ik zelf ei-
genlijk helemaal geen verband leg tussen deze twee 
zaken. Ik denk dat er in feite helemaal geen ver-

band is. Ik denk dat de beslissing om bisschoppen te 
hebben los staat van het werk zelf. Het was slechts 
een overlevingsbeslissing. Het is niet essentieel voor 
het werk, dat er uit bestaat om priesters op te lei-
den volgens het Hart van Jezus. Dat is de hoofdzaak. 
Het is waar dat we zonder bisschoppen geen priesters 
zouden hebben. Maar het is in zichzelf niet essentieel 
voor het werk. Het is essentieel om te overleven, maar 
voor de natuur van het werk zelf is het niet noodzakelijk.

The Angelus: Aartsbisschop Lefebvre wilde de nadruk 
leggen op de buitengewone aard van zijn beslissing 
om bisschoppen te wijden. Bovendien wilde hij 
aantonen dat het niet ging om een schismatieke daad, 
door te benadrukken dat hij niet probeerde om enige 
jurisdictie door te geven, maar dat het enkel ging om 
het doorgeven van de macht van de wijding. 
Sommigen hebben in de afgelopen 25 jaar hun 
afkeuring uitgedrukt over het feit dat een van de 
bisschoppen tot Generaal Overste gekozen is, omdat 
een dergelijke daad op een claim van bisschoppelijke 
jurisdictie lijkt. Kunt u uitleggen waarom zo’n suggestie 
incorrect is, en waarom het uitoefenen van het ambt 
van Generaal-Overste geen claim van bisschoppelijke 
jurisdictie is?

+F: Ten eerste: waarom wilde de Aartsbisschop 
ten tijde van de wijdingen geen bisschop als Gene-
raal-Overste? Dat was nadrukkelijk zo om de gesprek-
ken met Rome eenvoudiger te maken. De bisschoppen 
werden [immers] door Rome als geëxcommuniceerd 
beschouwd. Dat zou de gesprekken veel lastiger heb-
ben gemaakt dan wanneer bijvoorbeeld Pater Schmid-
berger destijds die functie zou hebben gehad. Dit had 

Een interview 
met Z. Exc. 
Bisschop 
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duidelijk te maken met de omstandigheden; het was 
geen principe. Het was een vraag van voorzichtigheid. 
Het ging er niet om, dat ook in de toekomst nooit 
een bisschop Generaal-Overste zou kunnen worden. 
We moeten echter twee soorten jurisdictie onderschei-
den. Aan de ene kant heb je de jurisdictie van een Ge-
neraal-Overste over zijn leden; en dan is er de “gewone 
jurisdictie” van een bisschop. Als bisschoppen hebben wij 
die “gewone jurisdictie” momenteel niet; als Generaal-
Overste heb ik die andere [vorm van jurisdictie] wel. Die 
twee zijn niet gelijk.

de geest vaN de aartsbisscHop

The Angelus: Heeft u een bijzondere herinnering aan 
de Aartsbisschop die u zou willen delen?

+F: Aan de ene kant zijn eenvoud en zijn gezond vers-
tand; aan de andere kant het feit dat hij alles ook met 
het oog op het bovennatuurlijke beschouwde. Alles had 
ook altijd een bovennatuurlijk aspect. Hij keek altijd naar 
God. Het was duidelijk dat hij geleid werd door gebed, 
door het Geloof, en door de vereniging met God. Voor 
hem was het normaal en vanzelfsprekend dat iemand 
in alledaagse dingen altijd met God verenigd moest zijn.

The Angelus: Hoe prent u in uw seminaristen en 
priesters deze unieke geest van de Aartsbisschop 
in, die geest van priesterlijke devotie, van gezonde 
doctrine en van de contrarevolutionaire actie?

+F: Op de eerste plaats proberen we de seminaris-
ten met de Aartsbisschop zelf in contact te brengen: 
zijn stem, wat hij leerde, zijn boeken, etc. We hebben 
geluidmateriaal van conferenties die hij aan semina-
risten heeft gegeven. De Franstaligen hebben wat dit 
betreft een voordeel! Maar we zijn ermee bezig om 
deze te vertalen, zodat alle seminaristen ervan kun-
nen profiteren. Wat het Engels betreft, zo zijn er al een 
aantal samengevat in een boek: They have uncrow-
ned Him, Priestly Holiness, en The Mass of All Time. 
Daarnaast proberen we de middelen die hij ons zelf ge-
geven heeft in de seminaries zo goed als mogelijk te ge-
bruiken: de organisatie, het studieplan, of bijvoorbeeld 
de lezingen die hij voorbereid heeft. Hij heeft hun opzet 

bepaald en de manier waarop ze geordend zijn. Onze 
filosofie en theologie zijn bijvoorbeeld gestoeld op de leer 
van St. Thomas, zoals de kerk het aanbeveelt. De “Akten 
van het Magisterium” is een cursus die de Aartsbisschop 
bijzonder belangrijk vond en waarin de encyclieken – van 
de pausen van de 19e eeuw tot Pius XIIe – met betrekking 
tot het gevecht tegen de introductie van de principes van 
de Verlichting in de kerk en in de maatschappij gedo-
ceerd worden. Wij doen dit nog steeds, en het draagt 
goede vrucht.

oNtwiKKeliNg siNds 1988

The Angelus: Wat zijn de meest belangrijke 
veranderingen, goed en slecht, wat betreft de 
Broederschap sinds de wijdingen van 1988?

+F: Ik weet niet of er wel zo veel veranderingen zijn. 
We worden iets ouder, maar we zijn nog steeds een jonge 
congregatie. We hebben nu wel bejaarde priesters; die 
hadden we in 1988 nog niet. Dit is een verandering aan 
de buitenkant, zo zou je kunnen zeggen. Toen hadden 
we vier bisschoppen; nu hebben we er drie. We hebben 
meer huizen in meer landen, maar dat is niet zozeer een 
verandering, als wel een normale groei van het werk. 
We blijven trouw aan de lijn die Mgr. Lefebvre had ui-
tgestippeld. Wanneer we naar de afgelopen jaren kijken, 
dan moeten we in feite zeggen dat de Aartsbisschop 
had gezegd dat Rome ons binnen vijf tot zes jaar na de 
wijdingen zou benaderen. Het heeft bijna 24, 25 jaar 
geduurd, maar het is duidelijk dat de tijd nog niet rijp 
is. De veranderingen die de Aartsbisschop in de kerk 
verwachtte, haar terugkeer, hebben nog niet plaatsge-
vonden. Maar het is duidelijk dat wanneer men door-
gaat op de ingeslagen weg, dat de vernietiging ook 
door zal gaan, en dat men op een dag terug zal moe-
ten keren. En op die dag zullen ze ons weer benaderen. 
Aan de andere kant: kijk naar wat er in de afgelopen 
jaren is gebeurd: men heeft toegegeven dat de Mis niet 
afgeschaft was; de excommunicaties van 1988 zijn 
opgeheven, en we hebben een invloed in de kerk zoals 
nooit tevoren! En dan hebben we het nog niet eens over 
de groeiende kritiek op het Concilie, zelfs in Rome, buiten 
de kringen van de Broederschap. Dit is een relatief nieuw 
fenomeen, in ieder geval op deze schaal.

NoodzaKelijK voor groei

The Angelus: Kunt u beschrijven welke werken en 
diensten van de afgelopen 25 jaar onmogelijk zouden 
zijn geweest indien er geen bisschopswijdingen zouden 
hebben plaatsgevonden?

+F: Het is eenvoudig: sinds de wijdingen hebben de 
bisschoppen meer priesters gewijd, dan dat er ten tijde 
van de wijdingen in 1988 waren. Het is dus duidelijk 
dat de wijdingen noodzakelijk waren voor de groei van 
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het werk van de Broederschap. Zonder de bisschoppen 
zouden we een stervende Broederschap zijn. De wijdin-
gen waren levensnoodzakelijk voor de voortgang van 
het werk. Dan zijn er ook de Vormsels, het maken van 
soldaten van Christus, die vechten voor God en voor zijn 
Koningschap. Ten slotte kunnen wij de invloed van de 
wijdingen op de gehele kerk, waardoor de Traditie haar 
rechten moge terugkrijgen, niet ontkennen.

The Angelus: Sommige critici wijzen op de “Ecclesia 
Dei”-gemeenschappen, die allen – op die van Campos 
na – geen eigen bisschop hebben. Zij voeren aan 
dat de wijdingen dus  onnodig waren, aangezien 
deze gemeenschappen ook zonder eigen bisschop 
overleefd hebben. Op welke wijze laat het contrast 
tussen de geschiedenis van de Broederschap en die 
van de “Ecclesia Dei”-gemeenschappen zien dat de 
afweging van de Aartsbisschop in 1988 correct was; 
te weten, de afweging dat een bisschop, voor en uit de 
Broederschap, niet alleen noodzakelijk was voor het 
overleven van het werk, maar ook voor haar missie als 
zodanig?

+F: Ten eerste: alle Ecclesia Dei-gemeenschappen 
begrijpen dat als wij geen eigen bisschoppen zouden 
hebben, dat zij niet zouden bestaan. Direct of indirect 
hangen zij van het leven van de Broederschap af. Dat is 
zeer, zeer duidelijk. En momenteel zijn de vruchten van 
hun apostolaten volledig afhankelijk van de goede wil 
van de lokale bisschoppen. Zij beperken op drastische 
manier iedere vaste wil om een traditioneel katholiek 
leven op te bouwen, door de mogelijkheden daartoe in 
te dammen. Ze zijn verplicht om zich te mengen in de 
vernieuwing van Vaticanum II, de wereld en de Novus 
Ordo. Dit is het grote verschil tussen de Broederschap 
en de Ecclesia Dei-gemeenschappen. Ik zie dat sommige 
Ecclesia-Dei-groepen dichter bij ons komen. Maar dat is 
zeker niet het geval voor alle groepen.

The Angelus: De Aartsbisschop heeft zich in de jaren 
voor de wijdingen uitgeput door als enige traditionele 
bisschop (met als uitzondering Mgr. De Castro Mayer, 
die zijn werkterrein echter voornamelijk beperkte tot 
zijn eigen bisdom) de wereld af te reizen. Als gevolg 
daarvan koos hij ervoor om vier bisschoppen te wijden 
in plaats van één. Het aantal traditionele gelovigen is 
in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl het aantal 
bisschoppen helaas verminderd is naar drie. Zijn drie 
bisschoppen voldoende om het werk van de Traditie 

te vervullen? Is het nodig om op dit moment nieuwe 
bisschoppen te wijden?

+F: We hebben in feite sinds 2009 met drie 
bisschoppen gewerkt. Het moge duidelijk zijn dat 
dit functioneert. Het is dus duidelijk dat het met 
drie te doen valt. Er is dus geen haast of abso-
lute noodzaak om een andere bisschop te wijden. 
Ook als er op dit moment geen noodzaak is, dan moeten 
wij ons toch de vraag stellen wat betreft de toekomst. 
Mijn antwoord is erg eenvoudig: als en wanneer de oms-
tandigheden zich weer voordoen, die de Aartsbisschop er 
destijds toe geleid hebben om dat besluit te vatten, dan 
zullen ook wij op dezelfde manier reageren.

iNitiatief tot NorMalisatie

The Angelus: De bisschopswijdingen hebben, ondanks 
dat Aartsbisschop Lefebvre altijd het verlangen 
behield om op vredige voet te staan met de Roomse 
autoriteiten, een nieuwe fase van vervolging van 
de Broederschap en vijandige behandeling door de 
Roomse autoriteiten ingeluid. U heeft in de afgelopen 
decennia geprobeerd om, op een manier die de 
principes van het werk van de Broederschap op geen 
enkele wijze schond, een oplossing te vinden voor deze 
vervolging en de vijandige behandeling. Tot nu toe 
hebben uw pogingen nog niet tot een oplossing geleid. 
Hoe komt het, denkt u, dat uw goedbedoelde pogingen 
tot nu toe nog geen succes hebben gehad?

+F: Ten eerste zou ik er op willen wijzen dat de po-
ging tot normalisatie door Rome geïnitieerd werd, en 
niet door ons. Niet ik heb de eerste stap gezet. Ik heb 
gekeken of wij [met hen] in zee konden gaan zonder onze 
identiteit op te geven. Dat is duidelijk nog niet het geval. 
Waarom? De autoriteiten blijven nog altijd vasthou-
den aan de gevaarlijke en giftige principes die ten ti-
jde van het Concilie in de kerk ingevoerd werden. Dat 
is de reden waarom we niet [met hen] in zee kunnen. 
Ik heb geen idee hoeveel tijd het nog zal kosten, of hoe-
veel tegenslagen we nog moeten uitzitten, totdat die tijd 
komt. Misschien tien jaar; misschien meer, misschien 
minder. Het is in Gods handen.

The Angelus: Blijft u open staan voor nieuwe pogingen 
van de kant van Rome en in het bijzonder van de kant 
van de Heilige Vader?

+F: Natuurlijk blijf ik daarvoor openstaan! Het is Gods 
kerk. De Heilige Geest staat nog steeds boven alles, en is 
in staat om aan de obstakels van na Vaticanum II voorbij 
te manoeuvreren.  Indien God alles in orde wil maken, 
dan zal hij dat doen. Hij weet wanneer dit zal gebeuren, 
maar wij moeten er altijd voor klaarstaan. Een volledige 
en ware oplossing kan alleen komen wanneer de autori-
teiten weer in die richting werken.
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The Angelus: Op wat voor tekens moeten wij letten om 
te zien of onder de Roomse autoriteiten een bekering 
tot de Traditie heeft plaatsgevonden, of begint plaats te 
vinden?

+F: Het is erg moeilijk om te zeggen waar het zal 
beginnen. Bij paus Benedictus XVI zagen we dat het 
vooral het grote teken van de liturgie was, en wellicht 
van een aantal minder sterke pogingen. Deze vonden 
plaats ten overstaan van zware oppositie. Uiteraard 
heeft het initiatief niet een ontmoeting met het gewen-
ste resultaat, zoals we nu zien. Maar de veranderin-
gen moeten zeker van boven [van de Paus] komen. 
Er zou iets van beneden kunnen komen, van de biss-
choppen, priesters en gelovigen in de Novus Ordo, die 
terug willen keren. Het lijkt mij dat deze tendens al be-
gonnen is, zij het nog niet op grote schaal. Het is nog 
niet de meerderheid, maar het is zeker een teken. Een 
grondige verandering moet van boven komen, van de 
Paus. Het zou van verschillende kanten kunnen komen, 
maar het moet er op neerkomen dat God en Onze Heer 
Jezus Christus weer op de juiste plaats in de kerk wordt 
geplaatst: in het middelpunt.

The Angelus: Als wij uitgaan van een bekering van de 
top, in Rome, hoe zouden de herstelwerkzaamheden 
dan uit kunnen zien?

+F: Dat is erg moeilijk om te zeggen. Op dit moment – 
indien de dingen niet veranderen – zou het kunnen bete-
kenen dat er interne vervolging en grote interne gevech-
ten zouden kunnen plaatsvinden. Indien er iets anders 
zou gebeuren – bijvoorbeeld dat er een vervolging zou 
plaatsvinden, en daarna zou de Paus zich bekeren – dan 
zou de situatie volledig anders uit kunnen zien. God weet 
welke blauwdruk hij gebruikt om de kerk weer terug op 
de juiste weg te plaatsen.

The Angelus: Wat zou er gedaan kunnen worden om 
een terugkeer van de kerk te bespoedigen?

+F: Gebed en offer! Iedereen moet zijn naar zijn le-
vensstaat leven, de devotie tot het Onbevlekt Hart van 
Maria aanmoedigen en de rozenkrans bidden. Wat betreft 
de rozenkrans, zo sta ik open voor een nieuwe kruistocht.

The Angelus: Wat zegt u tegen diegenen die beweren 
dat u van plan was (of bent) om met de na-conciliaire 
kerk een compromis te sluiten wat betreft het Concilie?

+F: Dat is niets anders dan propaganda van men-
sen die de Broederschap wilden splitsen. Ik weet 
niet hoe ze aan deze ideeën komen. Het is duidelijk 
dat ze de bijzonder gevoelige situatie van afgelopen 
jaar hebben aangegrepen om de Overste te beschul-
digen van dingen die hij niet heeft gedaan en ook 
niet van plan was om te doen. Ik ben nooit van plan 

geweest om de Broederschap in gevaar te brengen. 
Trouwens, stel jezelf eens de vraag: wie anders zou het 
dienen dat de Broederschap verdeeld is, als niet de vi-
jand zelf? Zij die de Broederschap door hun redeneringen 
verdelen moeten zich afvragen wat zij eigenlijk van plan 
zijn. Hiermee doel ik op Mgr. Williamson en op diegenen 
die hem volgen.

The Angelus: Als u terugkijkt op het afgelopen jaar, is 
er dan iets dat u anders zou willen hebben gedaan?

+F: Oh, zeker. Na afloop van het gevecht is men al-
tijd wijzer. Ik zou meer hebben benadrukt wat ik altijd 
heb gezegd, maar waarvan ik niet het idee had dat het 
noodzakelijk was om het te benadrukken: in iedere 
overeenkomst zal altijd een sine qua non-conditie zit-
ten waarop wij niets zullen inleveren. Dat [inleveren] 
is absoluut onmogelijk. Wij blijven zoals we zijn. Dat is 
wat ons katholiek maakt, en wij willen katholiek blijven. 
Ik zou ook zeker de communicatie beter hebben gedaan; 
en deze is in feite al verbeterd. Ik was als verlamd door 
het uitlekken van sommige informatie. Dat zou ik nu an-
ders doen.

The Angelus: Afgezien van de relatie met Rome, 
wat is uw hoop voor de komende 25 jaar van de 
Broederschap en van de kerk?

+F: Dat wij in de komende 25 jaar de terugkeer 
van de kerk tot haar traditie mogen zien, opdat wij een 
nieuwe opbloei van de kerk mogen meemaken.

The Angelus: Wat zou u zowel de priesters, alsook de 
gelovigen willen aanraden om het 25-jarig jubileum 
van de wijdingen te vieren?

+F: Om de Aartsbisschop te eren, probeer zijn deu-
gden te imiteren, zijn wondermooie nederigheid, zijn 
armoede, zijn voorzichtigheid, en zijn geloof. Verder: 
studeer de leer van Aartsbisschop Lefebvre, om zo de 
principes die ons leiden te begrijpen: de liefde voor Onze 
Heer, de kerk, Rome, de Mis en het Onbevlekt Hart van 
Maria.
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Fotoalbum 
van het 
jubileum

27 juNi 2013
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Nu wij hier vandaag zijn samengekomen, dan is dat 
om God te danken, allereerst voor de daad die hier, al 
vijfentwintig jaar geleden, is gesteld door onze vereerde 
stichter Mgr. Lefebvre, vergezeld door Mgr. de Castro 
Mayer, - de bisschopswijdingen die Monseigneur toen 
aanduidde als “overlevingsactie”. Met een blik op deze 25 
jaren ziet men goed, hoe waar dit woord niet alleen was, 
maar nog altijd is. Onze dank aan Monseigneur, aan de 
Goddelijke Voorzienigheid en aan al haar instrumenten, 
is groot vandaag.

Toch is er een schaduw: op die dag, vijfentwintig jaar 
geleden, waren wij met z’n vieren. Hier zijn we slechts 
met z’n drieën, en het is waar dat er een bepaalde scha-
duw ligt over dit feit. Men kan zeggen dat het evangelie 
van vandaag, in deze Mis die speciaal door de Kerk ge-
kozen is voor de verjaardag van een bisschopswijdin-
gen, veelzeggend is. In het evangelie genomen uit de H. 
Marcus, hoofdstuk 13, van het begin tot het einde – het 
is evenwel kort –, komt één woord van alle kanten terug 
: “vigilate”. Men voelt heel goed het consigne aan, dat 
gericht wordt tot de bisschop: waak. Wat betekent: waak 
over uzelf, en waak over de zielen. Want Onze Heer komt, 
en we weten niet wanneer. Wanneer Hij wil.

Deze droevige gebeurtenis is voor ons een aansporing 
om elke dag dringend de genade te vragen – want het is 
in de eerste plaats een genade, waaraan we vervolgens 

moeten beantwoorden – van trouw. Het is een genade 
voor de bisschoppen, de priesters en voor de gelovigen, 
het is een genade waarom wij elke dag moeten vragen. 
Het woord “fidèle” (gelovige) zegt het al. Het komt na-
tuurlijk van het woord “foi” (geloof), zij die het geloof 
hebben, maar “fides” betekent ook het gegeven woord, 
wat men ziet bij het doopsel, en ze zijn beide nodig. De 
Kerk geeft het geloof, maar er is een gegeven woord, er 
is een belofte: belofte van trouw, belofte van het doopsel. 
En vandaag smeken wij zeker om de genade van trouw 
voor de toekomst.

Wij menen dat deze dag ook de gelegenheid is om de 
balans op te maken van de situatie van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X in haar relatie met de Kerk, met wat 
er gebeurt in de Kerk. Bij deze gelegenheid hebben wij 
een verklaring opgesteld die ik u nu zou willen doorgeven.

Preek bij gelegenheid 
van de 25ste 
verjaardag van de 
bisschopswijdingen

Tijdens de pontificale H. Mis, opgedragen voor de 25 jaar bisschopswijdin-
gen, heeft Mgr. Bernard Fellay de verklaring, getekend door de bisschoppen 
van de Priesterbroederschap St. Pius X, voorgelezen en ingeleid met de 
volgende woorden:
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Deze tekst tekenen wij vandaag, ter herinnering aan 
het 25-jarig bisschopsjubileum.

Vandaag is het ook het feest van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand, en wij leggen dit episco-
paat nogmaals in haar handen, in de handen van de H. 
Maagd, van het Onbevlekt Hart, opdat zij het bewaart 
voor ons, voor de Priesterbroederschap St. Pius X, voor 
de Kerk, opdat dat alles werkelijk, zoals wij het zojuist 
gezegd hebben, bijdraagt tot de zegepraal van Onze Heer 
en van Onze Lieve Vrouw, tot de glorie van de Kerk en 
het heil van de zielen.

(Bron: FSSPX/MG – DICI nr. 278 van 05/07/13)
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zaterdag 22 juNi

De school van de priorij van Brus-
sel sluit het jaar af met de H. Mis 
van O.L.V. van de H. Hoop. In zijn 
preek wijst eerwaarde P. Cham-
proux nog eens op de rol van de 
ouders bij de opvoeding van de 
kinderen.

In de namiddag voeren de leerlin-
gen enkele dansen uit.

zoNdag 23 juNi

Na de Hoogmis is iedereen wel-
kom op het schoolfeest van de 
Pius X–school in Antwerpen. Na de 
receptie zien wij een prachtige dia-
serie over het voorbije schooljaar. 
Daarna zingen de kinderen en voe-

ren zij een toneel op over de H. 
Dominicus Savio. Het is een plezier 
te zien hoe zij in hun rol opgaan! 
Deze zo geslaagde dag wordt afge-
sloten met koffie en gebak.

doNderdag 27 juNi

In Ecône het zilveren jubileum van 
de bisschopswijdingen, waaraan 
de eerwaarde heren B. Wailliez 
en N. Challan Belval deelnemen. 
De dag erna vinden de traditio-
nele priester- en diakenwijdingen 
plaats.

 

29-30 juNi

Met een rommelmarkt in de ont-
vangstruimte van onze Kapel in 
Leiden wordt er tevens voor de 
buurt aldaar een opendeurdag 
gehouden. Mensen die al vaker 
voorbijgekomen zijn, maakten nu 
van de gelegenheid gebruik om 
de kapel eens van binnen te zien. 
Een woord van dank aan alle hel-
pers voor de gezellige samenwer-
king! Volgend jaar opnieuw? …

MaaNdag 1 juli

Eerwaarde E. Jacqmin draagt in 
Antwerpen de uitvaartmis van 
zijn moeder op, omgeven door de 
geestelijken van Antwerpen, de 
districtsoverste en de communi-
teit van de zusters van Brussel. Zij 
ruste in vrede.

diNsdag 2 juli

In het klooster van de Francis-
canessen van Le Trevoux inkle-
ding van Therese Van Houtte 
die de naam Zr. Marie Victoire 
de l’Eucharistie ontvangt. Naast 
eerwaarde P. Champroux wonen 
ongeveer 80 gelovigen uit België 
deze plechtigheid bij… diep in Br-
etagne!

Kroniek van
het district
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zaterdag 6 juli

Tot onze spijt zien we Zr. Marie-
Thérèse vertrekken naar St-Mi-
chel-en-Brenne. Zij was bijna 3 
jaar op haar post in Brussel.

6 - 20 juli

De Kruisvaarders van Brussel zijn 
op kamp gegaan bij het kasteel van 
Xhos, bij Tavier in de omgeving 
van Luik, waar we altijd zo goed 
ontvangen worden! Een honderd-
tal kinderen heeft zo geprofiteerd 
van uitzonderlijk mooi weer: geen 
druppel regen in 14 dagen… Drie 
seminaristen hadden zich bij de 
leiding van het kamp gevoegd. Er 
kwam ook een diaken langs, eer-
waarde Cyprien Joguet, die ver-
schillende kampen heeft gedaan in 
België en die volgend jaar juni in 
Ecône de priesterwijding zal ont-
vangen.

7 – 18 juli

Het E.K.-Jongenskamp van Ant-
werpen is dit jaar in het mooi 
gelegen Ouren. We kunnen de H. 
Mis lezen in de nabij gelegen kerk 
te Steffeshausen. Het thema is de 
missionering van onze streken en 
zoals de missionarissen beleven 
de jongens ook enkele tochten 
en avonturen. We hebben er een 
schitterend en gezegend kamp!

MaaNdag 8 – zaterdag 13 juli

Retraite in de Hemelstraat te Ant-
werpen, gepreekt door eerwaarde 
J. Verlinden en eerwaarde C. de 
Beer, dit keer voor 4 deelnemers.

Half juli

Eén van de gelovigen, de heer Ver-
beke, knapt een van de klasloka-
len van de priorij op en verjaagt 
de schimmel die zich er verbreidt, 
evenals in de refter van de zusters.

Verschillende leden van de Pries-
terbroederschap komen gedurende 
de zomer langs in de priorij van 
Brussel, onder wie Broeder Juan 
de la Cruz, die momenteel gestati-
oneerd is in Zaitzkofen.

21 juli – 1 augustus

Het E.K.-Meisjeskamp van Ant-
werpen heeft als thema St. Jozef. 
Deze heilige leren we gedurende 
het kamp steeds beter kennen, ook 
bij alle spelen en activiteiten. Tot 
slot doen we een toneelspel over 
zijn leven. Het kamp verloopt in 
een goede en harmonieuze sfeer 
in een echt katholieke omgeving.

 

24 juli – 8 augustus

Het internationale kamp voor ka-
tholieke jongeren is dit jaar beland 
in Marokko, onder leiding van eer-
waarde P. Champroux. Dat heeft 
vooral de gelegenheid gegeven, 
in een katholieke omgeving een 
prachtige activiteit te bieden aan 
jongeren overal vandaan, die geen 
enkele traditionele groep in hun 
land hebben. Zo waren er een Ma-
rokkaan, twee Spanjaarden, een 
Liberiaan die in Marokko woont, 
die hebben kunnen profiteren van 
dit kamp. Een twintigtal personen 
en 14 dagen zon en avontuur.

KROnIEK VAn HET DISTRICT
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zaterdag 3 augustus

Een tweede Belgische ontvangt 
deze zomer de sluier: Sophie de 
Bus de Warnaffe, bij de dominica-
nessen van Brignoles, die voortaan 
Mère Hélène Sophie heet. Enkele 
gelovigen uit België hebben de reis 
gemaakt, onder wie eerwaarde B. 
Wailliez die zich moet zien te red-
den, ondanks vertragingen van 
trein en vliegtuig, om de volgende 
dag in Brussel terug te zijn voor 
de Hoogmis.

 

 

zoNdag 4 – zaterdag 10 

augustus

De fietstocht van Antwerpen naar 
het graf van de HH. Drie Konin-
gen in Keulen verloopt goed, al 
zijn twee personen er niet zonder 
kleerscheuren van afgekomen. 
Wij passeren Scherpenheuvel, 
Diest, en Banneux, klimmen op 
de Bottrange en dalen daarna af 

om via Reichenstein en Heimbach 
in Keulen te komen. Een vriende-
lijke pastoor uit de omgeving van 
Aken toont ons op de terugweg de 
Dom te Aken, waar Karel de Grote 
enkele kostbare relikwieën bijeen-
bracht.

MaaNdag 5 – zaterdag 10 

augustus

Negen personen doen met vrucht 
de Ignatiaanse retraite, gepreekt 
door eerwaarde J. Verlinden en 
eerwaarde D. Fringeli. 

diNsdag 13 augustus

In de priorij van Brussel de komst 
van Zr. Marie Clement ter vervan-
ging van Zr. Jérome die hier negen 
jaar lang goede en loyale diensten 
heeft verleend! Onze gebeden ver-
gezellen de oude en de nieuwe 
overste van de zusters.

doNderdag 15 augustus

Voor de eerste keer organiseren 
wij een bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw van Basse-Wavre, heilig-
dom uit de 11de eeuw. Meer dan 
honderd pelgrims, uit Brussel en 
Namen, antwoorden gunstig op 
deze uitnodiging, onder wie lo-
pers “van 8 tot 80” die de acht km 
helemaal uitliepen. Zowel bij het 
vertrek als bij de aankomst zijn we 
ontvangen door de vroegere pas-
toor en veteraan van de bedevaart, 
eerwaarde Van Namen.

Half augustus

De werkjes in de priorij van Brus-
sel gaan door: spreekkamer, grote 
buitendeuren, ingang van de ka-
pel, enz. Dank aan de heer Richard 
Vivane voor zijn discrete en doel-
treffende hulp.

In Brussel en Namen volgen deze 
zomer de huwelijken en doopsels 
elkaar op, die de jeugd van de Tra-
ditie tonen. 

KROnIEK JUnI - AUGUSTUS 2013



Priesterbroederschap St. Pius X Colofon

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 Gezon-
gen 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: 8.00 uur en 10.00 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-dinsdag: 7u00
woensdag-donderdag: 8u30
vrijdag: 18u30 H. Mis.

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

steffesHauseN (duitstalig)
Herz-jesu-Kirche
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tel. 080 / 42 03 16
Zon- en feestdagen: 8u00 of 10u45 H. 
Mis.

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

Nederland
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

leideN
Kapel o.l.v. van de rozenkrans
Sumatrastraat 197 
2315 BD  Leiden Tel: 040/283 45 05
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Luxemburg 
livaNge
Hotel ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 
(0)621356852 
Zondag v.d. maand: rozenhoedje (en 
biechthoren) 17.00 uur; gezongen H. 
Mis om 17.30 uur.
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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 vormen de enige financiële 
steun voor het apostolaat van de 
Priesterbroederschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hier-
bij ingesloten acceptgirokaart of 
overschrijvingsformulier.

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: BE20 0016 9750 5656
BIC: GEBABEBB
t.n.v. Sint Pius X VZW,
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel

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