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Editorial

“Dat het ware licht 
van de Traditie de 

duisternis verdrijft 
die de hemel van 

het eeuwige Rome 
donker maakt” 

(Mgr. Marcel 
Lefebvre, 

Verklaring van 
21 november 

1974).

Geachte lezers,

Wat een prachtige manifestatie van geloof was de bedevaart van de Priester-
broederschap St. Pius X naar Lourdes! Onder de leiding van mgr. Fellay, in tegen-
woordigheid van de drie andere bisschoppen van de Priesterbroederschap, het 
merendeel van de hogere oversten, van bijna 300 priesters, religieuzen en semi-
naristen, van meer dan 150 zusters en van 20.000 gelovigen uit heel de wereld, 
hebben wij de Onbevlekte uit volle borst bezongen en de heerschappij van Onze 
Heer over de maatschappij gepreekt. Hij is koning: “Oportet Illum regnare. Hij 
moet heersen!”

In zijn slottoespraak heeft pater de Cacqueray, districtsoverste van Frankrijk, 
zich gericht tot onze bisschoppen van wie wij dit jaar de twintigste verjaardag van 
hun bisschopswijding vieren:

“Excellenties, u bent voor ons de garantie van het bewaren en van het door-
geven van de ware katholieke leer, en van onze vrijheid om door te gaan met te 
leven van ons Geloof en in het Geloof. Velen onder ons, hier aanwezig, zijn te-
genwoordig slechts soldaten van Onze Heer Jezus Christus geworden, of zelfs 
priesters van Onze Heer Jezus Christus, door de genade van uw episcopaat.

Maar, om de zielen de overdracht van het Geloof en van de vrijheid om er van 
te leven te kunnen verzekeren, is u raadselachtig gevraagd ten overstaan van de 
Kerk een mysterieuze vernedering te ondergaan, die duurt tot op deze dag. En de 
vernederingen zijn u nooit gespaard. Deze bedevaart van Lourdes heeft tegelij-
kertijd aan al uw priesters en aan alle pelgrims de vreugde van uw aanwezigheid 
gegeven en eveneens de gelegenheid om uitwendig deze straf die uw episcopaat 
ondergaat, gewaar te worden.

Daarom kunnen wij, terwijl wij Monseigneur Périer, bisschop van Tarbes en 
van Lourdes van harte bedanken voor zijn ontvangst en zijn gastvrijheid in dit 
heiligdom, hem ons verdriet niet verhullen, getuigen te zijn geweest van deze 
diepe smart die onze bisschoppen blijven ondergaan”.

Hoewel wij de toestemming hebben gekregen de Mis te hebben in de basiliek 
van Pius X, zoals de vorige jaren, hebben onze bisschoppen, wegens de excom-
municatie, het recht geweigerd gekregen om pontificaal te celebreren. Mgr. Fellay 
heeft zich tevreden moeten stellen met te preken in de plechtige Mis die werd op-
gedragen door de eerste assistent. De Traditie is nog altijd geëxcommuniceerd en 
dus paria, hoewel getolereerd gezien haar groeiend moreel gewicht.

Een maand vroeger, van 22 tot 24 september was Dr. Rowan Williams, “aarts-
bisschop” van Canterbury en primaat van de Anglicaanse gezindte, officieel uit-
genodigd geweest in Lourdes in het kader van een gezamenlijke bedevaart van 
anglicanen en katholieken. (Kardinaal Walter Kaspar, voorzitter van de Pauselijke 
Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen, was natuurlijk van 
de partij). Maar dit soort prinselijke behandeling wordt alleen aangeboden op 
voorwaarde dat men ‘oecumenist’ is…

Wat ons betreft, “zonder enig verzet, enige bitterheid en enige rancune” volhar-
den wij in onze trouw aan de H. Roomse Kerk en wij bidden dat de Heilige Vader, 
dankzij het boeket van rozenkransen, recht doet aan de ten onrechte geëxcommu-
niceerde Traditie en “dat het ware licht van de Traditie de duisternis verdrijft die 
de hemel van het eeuwige Rome donker maakt” (Mgr. Marcel Lefebvre, Verklaring 
van 21 november 1974).

Beste vrienden, een goed en zalig Nieuwjaar, en veel heil tot aan het einde 
van uw dagen!

Pater Benoît Wailliez
Districtsoverste
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Mgr. Lefebvre

Monseigneur Lefebvre heeft al-
tijd het priesterschap verbonden aan 
de heerschappij van Onze Heer Je-
zus Christus over de maatschappij: 
het een is de bron van het ander, het 
tweede vloeit spontaan voort uit het 
eerste.

In het Franse seminarie 
        van Rome
Aan de Via Chiara, waar hij van 

1923 tot 1929 tot priester gevormd 
wordt, leert abbé Lefebvre van pater 
Henri Le Floch, overste van het huis, 
om nooit te scheiden wat verenigd 
moet zijn: de godheid van Onze Heer 
Jezus Christus en zijn heerschappij 
over de maatschappij, de leer van de 
priester en zijn godsvrucht, en ook 
het H. Misoffer en de heerschappij 
van Onze Heer Jezus Christus over de 
maatschappij.

Het onderricht is dat van de pau-
sen in hun encyclieken. Pius IX, Leo 
XIII, Pius X, Pius XI zijn de onderwij-
zers, met kardinaal Pie, Louis Veuillot, 
enz.

“Pater Le Floch”, zal mgr. Lefebvre 
zeggen, “heeft ons in de geschiede-
nis van de Kerk doen binnengaan en 
leven, in de strijd die de verdorven 
krachten leverden tegen onze Heer. 
Dat heeft ons gemobiliseerd tegen dat 
verderfelijke liberalisme, tegen de re-
volutie en de machten van het kwaad, 
aan het werk om de Kerk, het Rijk van 
Jezus Christus, de katholieke staten en 
de christenheid geheel en al omver te 
werpen.”

Deze strijd bracht een persoonlij-
ke keus van iedere seminarist met zich 

mee: “We hebben moeten kiezen. Of-
wel het seminarie verlaten als wij het 
er niet me eens waren – en sommigen 
deden dat – ofwel de strijd aangaan 
en meedoen.”

Maar de strijd aangaan, dat was 
zich eraan verbinden voor het leven: 
“Ik denk dat heel ons leven als pries-
ter – en als bisschop – georiënteerd is 
geweest door deze strijd tegen het li-
beralisme.”

Maar waar bevindt zich het pries-
terschap in deze in essentie politie-
ke strijd? Toen deden de lezingen die 
werden voorgesteld of voor de semi-
naristen werden gehouden, hen met 
Godefroid Kurth beschouwen “het 
mystieke Lichaam van Christus dat 

de heidense maatschappij van het Ro-
meinse Rijk veranderde en de toene-
mende beweging van de erkenning 
van het programma van Onze Heer 
Jezus Christus, Priester en Koning 
voorbereidde”. Zij hielpen hen met 
pater Deschamps1 begrijpen dat “de 
revoluties het uitsluiten van het gezag 
van Christus Koning tot gevolg had-
den met de bedoeling om uiteindelijk 
de Mis en het bovennatuurlijk leven 
van Jezus Christus, de soevereine Ho-
gepriester te verwijderen,” (Denis Fa-
hey, CSSp, Apologia pro vita mea, Ca-
tholic family News, USA, april en mei 
1997).2

Het ‘De Ecclesia’ van pater (ver-
volgens kardinaal) Billot SJ deed hen 
“de betekenis van het koningschap 
van Christus over de maatschappij en 
de gruwel van het liberalisme” begrij-
pen.

In de leerschool van kardinaal Pie 
leerden zij “de volle betekenis van het 
‘uw Rijk kome’, namelijk dat het Rijk 
van Onze Heer niet alleen in de in-
dividuele zielen en in de hemel moet 
komen, maar op aarde door de onder-
werping van de staten en de naties aan 
zijn gezag. De onttroning van God op 
aarde is een misdaad waarin wij nooit 
moeten berusten” (Denis Fahey).

En dan nog dit (Fahey was twaalf  
jaar voor Marcel Lefebvre Romeins se-
minarist in hetzelfde seminarie, on-
der de leiding van dezelfde Père Le 
Floch): “De syllabus van Pius IX en 
de encyclieken van de vier laatste pau-
sen (tot Pius X) waren het voornaam-
ste voorwerp van mijn meditaties over 

Monseigneur Lefebvre,  
het Priesterschap en het Koningschap 

van Onze Heer Jezus Christus 
Mgr. Bernard Tissier de Mallerais

Monseigneur Lefebvre als seminarist, 
samen met zijn broer Michel
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het koningschap van Christus en zijn 
relaties tot het priesterschap.”

Het is nogmaals aan het Franse 
seminarie van Rome dat pater Marc 
Voegtli, CSSP, professor aan Santa 
Chiara, in 1925 de encycliek ‘Quas 
primas’ van Pius XI over het koning-
schap van Jezus Christus over de 
maatschappij becommentarieert, hij 
ontvouwt voor zijn enthousiaste jon-
ge toehoorders het politieke program-
ma van de katholieke Kerk, dat ingaat 
tegen het liberale programma: 1. op 
de eerste plaats de Mis, 2. vervolgens 
het leven in staat van genade, 3. en 
tenslotte Onze Heer Jezus Christus 
opnieuw kronen.

De getuigenissen van de leerlingen 
van pater Voegtli zijn unaniem:

“Zijn leer was eenvoudig, hij sprak 
ons alleen over Onze Heer Jezus 
Christus Koning (…) hij onderwees 
de integriteit van het priesterschap, de 
logica van het priesterschap tot het ui-
terste gebracht: het offer van de pries-
ter (let op de gedachte) voor het Rijk 
van Onze Heer Jezus Christus. Alles 
werd beoordeeld vanuit dit gezichts-
punt. “Beste vrienden, u moet Onze 
Heer Jezus Christus van ganser harte 
verkondigen”.

De kracht van de strijd van mgr. 
Lefebvre voor Christus Koning: 

een eed
Vijftig jaar later getuigde een van 

de zeldzame leerlingen die nog trouw 
waren aan pater Voegtli, Marcel Le-
febvre, ook van de onuitwisbare in-

druk die deze “heel eenvoudige colle-
ges die de woorden van de H. Schrift 
beschouwden en toonden wie Onze 
Heer Jezus Christus is. (…) Dat is ons 
heel ons leven bijgebleven!”

Het was zelfs het onderwerp ge-
worden van de gebeden van de se-
minarist. Hij zei: “Men zal nooit vol-
doende gemediteerd en onderzocht 
hebben wie Onze Heer Jezus Chris-
tus is. (…) Hij zou de richtsnoer van 
ons denken moeten zijn, Hij is de 
oorzaak van onze heiligheid, Hij is 
onze schepper, want niets, niets is ge-
maakt zonder het Woord en dus zon-
der Onze Heer Jezus Christus die het 
Woord is. Dus heel ons denken, heel 
onze beschouwing moet voor Onze 
Heer Jezus Christus zijn. En dat ver-
andert het leven!”

Wat een treffende uitdrukking!

Voor Marcel Lefebvre betekende 
het geloven in de godheid van Onze 
Heer Jezus Christus en bij gevolg in 
zijn recht om alleen te heersen, zich 
persoonlijk engageren in de strijd; dat 
deed hij, zoals vele van zijn medese-
minaristen, in Rome, bij de Çonfes-
sio’ van Sint Petrus, door inwendig 
een leerstellige en strijdende “eed van 
romanité” (romanité is een geheel 
van zeden en gewoonten die de Ro-
meinse beschaving kenmerkten) af te 
leggen. Het getuigenis van abbé Ber-
to3 geeft te verstaan dat een dergelijke 
eed normaal en vanzelfsprekend was. 
Men verbond zich om “altijd in staat 
van actie te zijn” (mgr. Lefebvre).4

Hij wist niet wanneer, noch waar, 
noch in welke onrustige of tragische 
omstandigheden van de Kerk hij in 
het krijt zou moeten treden, en zelf 
een bladzijde zou moeten schrijven 
van deze geschiedenis van de Kerk, 
die men hun toonde in het licht van 
Christus Koning, maar hij wist dat hij 
zich in de strijd zou moeten storten.

Heraut van Christus Koning
Monseigneur Lefebvre gaat, bij 

het concilie, in de naam van Chris-
tus Koning, het hoofd van de weer-
stand tegen de valse godsdienstvrij-
heid worden. Op het ogenblik van de 
presentatie van de twee wedijverende 
schemata: Ottaviani en Bea, tijdens 
de laatste vergadering van de centra-

Prelaten tijdens de derde zitting van het Tweede Vaticaans Concilie in 1964

Mgr. Lefebvre
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le voorbereidende commissie in juni 
1962, zei hij:

Over het schema van kardinaal 
Bea: “Over de godsdienstvrijheid non 
placet (…) want zij baseert zich op 
verkeerde en door de pausen plech-
tig veroordeelde principes, bijvoor-
beeld door Pius IX die deze dwaling 
‘een waanzin’ noemt (Dz 1690).” Het 
schema over de godsdienstvrijheid 
verkondigt Christus niet en schijnt 
dus verkeerd.”

Over het schema van kardinaal Ot-
taviani: “Over de Kerk, hoofdstukken 
IX-X, placet. Maar de presentatie van 
de fundamentele principes zou meer 
in betrekking tot Christus Koning ge-
daan kunnen worden zoals in de en-
cycliek Quas primas. (…) Ons conci-
lie zou als doel hebben Christus aan 
alle mensen te verkondigen en te ver-
klaren dat het aan de enige katholie-
ke Kerk toekomt, Christus authentiek 
te verkondigen: Christus heil en leven 
van de individuen, de gezinnen, de 
beroepsorganisaties en de andere bur-
gerlijke maatschappijen.”

“Het schema van de theologische 
commissie zet de authentieke leer uit-
een op de manier van een these en 
het toont niet voldoende het doel 
van deze leer, dat niet anders is dan 
de heerschappij van Christus. (…) Uit 
het oogpunt van Christus, bron van 
heil en leven, zouden alle fundamen-
tele waarheden uiteengezet kunnen 
worden op “pastorale” manier zoals 
men zegt, en op deze manier worden 
zelfs de dwalingen van het laïcisme, 
het naturalisme, het materialisme, 
enz. verdreven.”

Dat zal hij blijven verklaren na het 
concilie en aan kardinaal Ratzinger 
kenbaar maken op 14 juli 1987:

“U bent voor de ontkerstening, 
maar ik ben voor de kerstening. Wij 
kunnen het niet eens worden. Voor 
ons is Onze Heer Jezus Christus alles, 
ons leven. De Kerk is Onze Heer Je-
zus Christus; de priester is een andere 
Christus; de Mis is de triomf van Je-
zus Christus door het kruis; ons semi-
narie, men is er helemaal gericht op 
de heerschappij van Onze Heer Jezus 
Christus. En u doet het tegenoverge-
stelde, u hebt me zojuist willen aanto-
nen dat Onze Heer Jezus Christus niet 

kan en niet moet heersen, (...).Voor 
ons is Onze Heer Jezus Christus al-
les!”5

Besluit
Voor monseigneur Lefebvre is de 

heerschappij van Christus Koning 
over de maatschappij een gevolg van 
de godheid van Christus, welke wordt 
verkondigd door het priesterschap. 
Dat is wat dom Columba Marmion 
leert, een geestelijke auteur die bij-
zonder gewaardeerd werd door mon-
seigneur Lefebvre:

“Het christendom is niets anders 
dan de aanvaarding van de godheid 
van Christus in de Menswording, in 
al haar leerstellige gevolgen en meest 
verwijderde praktijken; de heerschap-
pij van Christus en, daardoor, de hei-
ligheid, wordt in ons gevestigd in de 
mate van de zuiverheid, de levendig-
heid en de volheid van ons geloof in 
Jezus Christus (...) Als u de godheid 
van Jezus Christus aanneemt, moet u 
dientengevolge zijn wensen, zijn wer-
ken, zijn instellingen, de Kerk, de sa-
cramenten en de realiteit van zijn 
mystiek Lichaam aannemen”.6

En wij zouden eraan toevoegen: 
men moet zijn priesterschap, zijn ko-
ningschap, zijn heerschappij over alle 
dingen, zelfs tijdelijke, over de bur-
gerlijke maatschappijen, hun instel-
lingen en de staten, aannemen. Dat 
is, een praktisch geloof hebben. Het is 
dàt geloof wat aan Rome ontbreekt.7

Bovendien leidt het katholieke ge-
loof, het praktische geloof, noodza-
kelijk tot de strijd voor de heerschap-
pij van Christus over de samenleving: 
niet alleen een strijd van ideeën, een 
platonische strijd, maar een strijd die 
vraagt dat men zich eraan verbindt 
om praktische effecten te verkrijgen:

“Als men het geloof heeft, het ge-
loof in de godheid van Onze Heer 
Jezus Christus, dan wil men dat Hij 
heerst, dat Hij de dwaling verdrijft, 
men stemt er niet mee in dat dezelf-
de rechten verleend worden aan Onze 
Heer Jezus Christus, en aan Luther, 
Boeddha en Mohammed”. (Cospec, 
omstreeks 1973)

In Rome heeft men een heel theo-
retisch geloof in de godheid van onze 

Heer, maar in feite heeft men het ge-
loof niet meer. Zij hebben het ge-
loof verloren, want hun geloof heeft 
geen enkele toepassing in hun poli-
tiek. Voor het recht van Jezus Christus 
om te heersen, voor het recht van zijn 
goddelijke Persoon waarin zijn heili-
ge Mensheid bestaat, die dus een ab-
soluut en universeel recht op regent-
schap heeft, hebben zij de rechten van 
de menselijke persoon in de plaats ge-
steld. De rechten van een abstracte en 
irreële persoon, gehecht aan zijn vrij-
heid, aan zijn autonomie en zijn ge-
weten, wat zijn levenskeuze ook is.

Maar wíj hebben het geloof in 
Onze Heer Jezus Christus. En wij zul-
len werken aan zijn heerschappij over 
de maatschappij. Op de eerste plaats 
door het priesterschap, dat de drie 
punten van het katholieke program-
ma van Christus Koning verkondigt.

1 De geheime verenigingen en de maat-

schappij of Filosofie van de hedendaagse 

geschiedenis (5 delen, 1881, opnieuw uit-

gegeven bij de ed. Delacroix, 2001).
2 Men zal de drie punten van het anti-

Christus programma van het liberalisme 

en van de vrijmetselarij hebben opge-

merkt. De drie progressieve wereldlijke 

karakters van de staat, de Kerk en de zie-

len.
3 Abbé Berto, Notre-Dame de Joie (Nou-

velles Editions Latines, 1974, p. 300).
4 Mgr. Lefebvre, La petite histoire de ma 

longue histoire (Ed. du  Courier de Rome, 

1999, p. 28).
5 Vgl. Marcel Lefebvre, une vie, op. cit. p. 

577.
6 Dom Marmion, Le Christ, vie de l’âme 

5DDB, 1933, p. 171) en Le Christ, idéal du 

moine (éd. de Maredsous, 1930, p. 116).
7 Vgl. Mgr. Lefebvre, Cospec 6-B, begin 

1974 “Deze dwaling van het liberalis-

me is precies een gebrek aan geloof, in 

de praktijk, in het koningschap van onze 

Heer, speciaal in zijn koningschap over de 

maatschappij. Men wil het koningschap 

van onze Heer over de maatschappij be-

perken, ten slotte het woord van onze 

Heer laten verloochenen, dat ons iedere 

dag in het Onze Vader doet bidden: ‘Uw 

Rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zo-

als in de hemel.’ Men wil niet meer dat er 

Mgr. Lefebvre
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Over het lectionarium van het missaal

Over het Lectionarium van 
het Missaal

Naar “La lettre à nos frères prêtres” nummer 38, aangevuld met onderzoek van Ingrid de Crayencour.

Om het lectionarium van het tra-
ditionele missaal beter te begrijpen, 
moeten we in tegenstelling daarmee 
een blik werpen op het lectionarium 
van het missaal van Paulus VI, terwijl 
we bescheiden enkele bedenkingen 
daarover voorleggen.

In het vorige nummer van het Informatieblad  hebben wij het traditionele lectionarium van 

het Romeinse missaal bestudeerd en de situatie van de Heilige Schrift in de Kerk 

van het Westen voor het Tweede Vaticaans Concilie. Wij hebben gezien dat men, 

zowel in het ene als in het andere geval, niet kan spreken van systematische 

onwetendheid over het Oude Testament en dat een serieus onderzoek 

van de feiten een beeld geeft dat sterk verschilt van het algemeen gangbare. 

Tegelijkertijd verwijzend naar de Latijnse traditie en naar de oosterse tradities 

hebben wij gezien dat het Nieuwe Testament overal het leeuwendeel 

voor zich opeist in het lectionarium van het missaal. 

Overigens hebben wij de juiste liturgische opvatting van de lezingen van de H. Schrift 

kunnen afbakenen. Dat is niet die van de exegese noch van het godsdienstonderricht: 

iedere liturgische handeling richt zich eerst tot God om Hem hulde te brengen. 

Uit deze belangeloze cultus, die het feest van de dag verlucht, trekt 

de christenziel, dientengevolge, een groot profijt.

deel 2

Het lectionarium van het missaal van Paulus VI: 
enkele bedenkingen

Beknopte presentatie van het 
nieuwe lectionarium

Dit lectionarium is gebaseerd op 
twee relatief onafhankelijke cycli, die 
van de zondag en die van de week. 
Daarbij voegt zich het klassieke on-
derscheid van de Tijdkring en het Hei-
ligenofficie. 

Het lectionarium van de zondag 
bevat drie lezingen, een uit het Oude 
Testament, een uit het Nieuwe Testa-
ment (Epistels, Handelingen van de 
Apostelen of Apocalyps), een uit het 
Evangelie. 

Het past in het kader van een kring 
van drie jaren (A, B en C), waarbij het 
jaar A (voornamelijk) is gewijd aan 
het Evangelie volgens de H. Mattheus, 
het jaar B aan de H. Markus, het jaar 
C aan de H. Lukas.

Het week-lectionarium bevat ge-
woonlijk twee lezingen, de eerste uit 
de Bijbel in het algemeen (behalve het 
Evangelie), het tweede uit het Evange-
lie. Aangaande de Tijdkring bevat het 
lectionarium een mis voor elke dag 
van het liturgisch jaar.

Binnen deze Tijdkring moet er 
ook nog een onderscheid gemaakt 
worden. Het eerste deel van de Tijd-
kring, dat verband houdt met de grote 
mysteries van het heil (Advent, Kerst-
mis, Vasten, Pasen), past in een jaar-
lijkse kring. Het tweede deel, name-
lijk de vierendertig weken “door het 
jaar”, past voor wat betreft de eerste 
lezing in het kader van een kring van 
twee jaar (even en oneven), terwijl het 
Evangelie daarentegen hetzelfde blijft 
van het ene op het andere jaar.
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Over het lectionarium van het missaal

Wat betreft het Feesteigen van 
de Heiligen, dat vormt een jaarlijkse 
kring. Het aantal lezingen erin vari-
eert volgens de klasse: de plechtighe-
den tellen drie lezingen, de feesten, 
verplichte gedachtenissen en faculta-
tieve gedachtenissen tellen er slechts 
twee.

Korte opmerkingen over 
vergeleken liturgie

De liturgie is natuurlijk geen ma-
teriaal dat iedere generatie naar zijn 
goeddunken zou kunnen manipule-
ren en omvormen; het is een gegeven 
ontvangen van de traditie waarin men 
treedt, om zelf gevormd te worden 
door de Kerk en gemoduleerd door 
de Heilige Geest. Het is ondenk-
baar het lectionarium van het 
traditionele missaal “te recon-
strueren”, de geestelijke schat 
die we van onze voorouders in 
het geloof ontvangen hebben. 
Zoals het ‘Directoire pour la pas-
torale de la messe á l’usage des 
diocèses de France’ (Bonne Pres-
se – Fleurus), in 1956 door het 
Franse episcopaat gepubliceerd, 
in herinnering brengt, “de mis 
is niet een verzameling van riten bij-
eengebracht door de toevalligheden 
van de geschiedenis of de spelingen 
van de liturgische evolutie” (blz. 25). 
Maar het staat vrij, vanuit het oogpunt 
van de vergelijkende liturgie, de “goe-
de ideeën” van deze of gene liturgie te 
onderzoeken: de relevantie van de ‘ta-
bot’1 in de Ethiopische liturgie of van 

de ‘bema’2 in de Chaldeeuwse liturgie 
betekent natuurlijk niet dat ze in de 
Romeinse liturgie ingevoerd moeten 
worden.

Vanuit dit oogpunt is het niet ver-
boden te constateren dat er in het lec-
tionarium van het missaal van Paulus 
VI enkele keuzen zijn, die niet van be-
lang ontdaan zijn. De eerste en voor-
naamste ligt zonder enige twijfel bij 
de missen voor alle dagen van de Ad-
vent, wanneer het traditionele lectio-
narium slechts de Missen van de vier 
zondagen van de Advent kent, als ook 
die van de Vigilie van Kerstmis.

Inderdaad brengt mgr. Pierre Jou-
nel3 ons in zijn ‘missel de semaine’ 
(Desclée, 2006, blz. 16) in herinne-

ring, “hoe belangrijk de viering van de 
feesten van de komst van de Heer on-
der de mensen ook is, men zou haar 
niet gelijk kunnen stellen met die van 
Pasen”. Bovendien, “oorspronkelijk 
was [het feest van Kerstmis] een bijna 
sober feest, een plechtige afkondiging 
van de godheid van Christus tegen-
over degenen die haar ontkenden” 4.

Deze oude visie is de onmiddel-
lijke oorzaak van de relatieve sober-
heid van de Advent in de traditionele 
liturgie.

Maar, “de moderne devotie heeft 
heel legitiem het feest van de Geboor-
te van Jezus opgesierd met de teder-
heid en de typische poëzie die eigen 
is aan de verschijning van het Kind”. 
Als het idee om aan de vier voorbe-

reidingsweken van de Advent een da-
gelijkse mis toe te wijzen, meer voort-
vloeit uit een moderne affectieve 
devotie dan uit de mystagogische (in 
de mysteriën inwijdend, n.v.d.r.) the-
ologie van de Kerkvaders, dan is dat 
op zich dus niet onredelijk. Een der-
gelijke keuze kan, in het bijzonder, 
mogelijk maken de grote messiaanse 
profetieën voorbij te laten komen, die 
ritme en licht hebben gegeven aan het 
volk Gods op zijn weg naar de Verlos-
sing.

De tweede keuze van het lectiona-
rium van Paulus VI die een theoretisch 
belang vertegenwoordigt is de serie 
missen voor iedere dag van de paas-
tijd, terwijl het traditionele missaal al-

leen missen aanbiedt voor het 
octaaf van Pasen en voor het 
octaaf van Pinksteren. Omdat 
de paastijd inderdaad het top-
punt van het liturgische jaar 
is, kan het idee om de rijk-
dom ervan te verdiepen door 
een dagelijkse mis aanlokke-
lijk lijken. Maar een dergelij-
ke keuze levert, als zij streng 
wordt toegepast, het grote na-
deel op van in de praktijk de 

feesten van de heiligen gedurende bij-
na honderd dagen uit te sluiten (van 
Aswoensdag tot het eind van het oc-
taaf van Pinksteren).

Overheersing van de 
individualistische keuzen

Laten we nu overgaan tot enkele 
keuzen van het lectionarium van het 
missaal van Paulus VI, die degene die 
een traditionele liturgie, Romeins of 
niet, gewend is, slechts in de war kun-
nen brengen. 

In de traditionele Romeinse li-
turgie is de mis die de priester moet 
opdragen in het merendeel van de 
gevallen: de celebrant glijdt in deze 
kerkelijke keuze en past zich erbij 
aan. Alleen op de weekdagen waarop 
er geen Mis van de tijdkring en geen 
heiligenfeest is, en die niet de zater-
dag zijn (want de liturgie schrijft de 
Mis van de H. Maagd voor) kan de 
priester naar zijn believen nogmaals 
de Mis van de zondag nemen of een 
votiefmis opdragen. Zelfs dan kan de 
priester niet volgens zijn fantasie “het 
menu samenstellen”: de Kerk verleent 
hem haar votiefmissen.

“De liturgie is geen 
materiaal dat iedere 
generatie naar zijn 
goeddunken zou 

kunnen manipuleren 
en omvormen.”

Tabot
Bema van de Byzantijnse kerk

 in Torcella (Italië)
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De christen die gehecht is aan het 
traditionele missaal voelt dus een 
enorme verbazing bij het ontdekken 
van het zeer belangrijke deel aan sub-
jectiviteit en aan persoonlijke keuze 
die het missaal van Paulus VI karak-
teriseren, en in het bijzonder zijn lec-
tionarium.

Laat ons, bijvoorbeeld, cite-
ren wat het ‘missel de semaine’, 
aangeboden door mgr. Jounel, 
naar aanleiding hiervan zegt: 
“Bij plechtigheden en feesten 
neemt men de integrale tekst 
van de Mis (gebeden, lezingen 
en antifonen). Bij de verplichte 
gedachtenissen neemt men ver-
plicht het gebed of de drie ge-
beden die voorgesteld worden, 
evenals de ene of de andere lezing die 
expliciet melding maakt van de heili-
ge.

Wat betreft andere teksten kan 
men of die nemen, die voor de heili-
ge zijn aangegeven, of die van de Mis 
van de dag die overeenkomt met het 
Tijdeigen. Bij facultatieve gedachte-
nissen kan men de gedachtenis hele-
maal weglaten, het gebed ervan zeg-
gen, bepaalde teksten ervan nemen of 
ze allen overnemen. (…) 

Wanneer de lezingen niet ver-
plicht zijn, zal men de eerste lezing 
en de psalm uit het Eigen van de hei-
ligen kunnen nemen, terwijl men de 
voortdurende lezing van het Evange-
lie verzekert zoals het Tijdeigen haar 
voorstelt.” 5

Aan het begin van de derde, de 
vierde en de vijfde week van de Vasten 
kan men ook “ lezingen ter keuze die 

men kan gebruiken op welke dag van 
de week dan ook” ontdekken, dus in 
de plaats van de vastgestelde lezingen 
voor de dag.

Dit overwicht van de persoonlij-
ke, bijna individualistische keuzen, 
kan de persoon die gewend is aan een 
van de liturgieën die van de Kerkva-
ders gekomen zijn, door de Kerk alge-
meen geregelde riten, slechts verwar-
ren. Deze subjectiviteit schijnt hem in 
tegenstelling tot de grote liturgische 
traditie, waar allen zich klein maken 
voor de bovennatuurlijke handeling 
van Christus.

De drie lezingen van 
    de zondag
Het lectionarium van het missaal 

van Paulus VI heeft, in overeenstem-
ming met het verlangen van het Twee-
de Vaticaans Concilie, “een overvloe-
diger, gevarieerder en beter aangepaste 
lezing van de H. Schrift” willen aan-

bieden”6. Zo heeft het gekozen voor 
drie lezingen op zondag: een uittrek-
sel uit het Oude Testament, één uit 
het Nieuwe Testament (Epistels, Han-
delingen van de Apostelen of Apoca-
lyps), één uit het Evangelie.

Nog vóór elk onderzoek is het dui-
delijk, dat dit lectionarium meer Bij-
belteksten bevat dan het lectionari-
um van het traditionele missaal, in 
de mate dat dit laatste slechts twee le-
zingen biedt. Dit lectionarium vervult 
dus ‘materieel en a priori’ zijn doel-
stelling. Maar waar hoort het in we-
zen toe? Op zich is het idee van meer 
dan twee lezingen absoluut niet in 
strijd met de liturgische traditie, om-
dat sommige Kerken van apostolische 
oorsprong inderdaad in hun liturgie 
drie, zelfs vier lezingen kennen. In het 
Oosten is de situatie echter genuan-

ceerder: tot betrekkelijk kort geleden 
(tot de 16de eeuw) hebben sommige 
liturgieën van het Oosten facultatief 
supplementaire lezingen bewaard, 
die gekomen waren uit lectionaria van 
vóór de 5de eeuw. Na de tridentijnse 
hervorming en de verspreiding van 
de Romeinse ritus in bijna de gehe-
le Kerk van het Westen, is deze prak-
tijk  bijna totaal verdwenen, omdat de 
traditie van Rome sinds op z’n laatst 
de 5de eeuw (maar in werkelijkheid, 
waarschijnlijk, sinds de 3de eeuw) 
op zondag slechts twee lezingen be-
vat. De invoering van een systeem van 
drie lezingen in de Romeinse ritus na 
Vaticanum II is in strijd met deze zeer 
oude Romeinse traditie maar, van een 
andere kant, zou deze maatregel op 
z’n plaats kunnen zijn in de Latijn-
se bisdommen die, vóór het Concilie 
van Trente ofwel een eigen ritus had-
den ofwel een eigen facultatief sup-
plementair lectionarium. Hoe dan 
ook, het voordeel van de drie lezin-

gen is natuurlijk een grotere 
tegenwoordigheid van de H. 
Schrift. Moet men daarom 
blijven staan bij deze realiteit 
van zuiver kwantitatieve orde? 
Want vier lezingen (zoals bij 
de Chaldeeërs of de Kopten) 
zouden evenzeer een grotere 
overvloed en, tenminste op 
het eerste gezicht, een betere 
toegang tot de H. Schrift mo-
gelijk maken. Is de vraag die 

men zich moet stellen niet veeleer: is 
de keuze van drie lezingen een goe-
de keuze, rekening gehouden met de 
liturgische context waarin zij worden 
opgenomen, en met de betrokken 
toehoorders?

De liturgie kan de bijbelcatechese 
niet vervangen

Om antwoord te geven op deze 
vraag moet men zich herinneren dat 
de liturgie de tekorten van de chris-
telijke opvoeding niet aanvullen, dat 
het niet haar taak is een plaatsvervan-
gende bijbelcursus te worden. Het is 
waarschijnlijk dat een groot aantal 
bisschoppen, in de hoop, ondanks 
alles, heel de H. Schrift te doen ken-
nen aan steeds onwetender gelovigen, 
op het Tweede Vaticaans Concilie ge-
stemd zullen hebben voor artikel 51 
van de Constitutie over de Liturgie, 

“De traditie van Rome 
bevat sinds op z’n 
laatst de 5de eeuw 
op zondag slechts 

twee lezingen”
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verlangend dat “men in een vastge-
steld aantal jaren het voornaamste 
deel van de H. Schrift leest voor het 
volk”.

Maar de liturgie is niet een cursus 
om vertrouwd te raken met de Bijbel: 
zij veronderstelt in tegendeel deze eer-
ste kennismaking. Als deze gebrekkig 
is, dan hoort dat tot de kwestie van de 
catechese, waarover heel wat te zeggen 
en te schrijven zou zijn (men hoeft 
maar te denken aan de Nederland-
se “Nieuwe catechismus” van 1966). 
Maar het is niet mogelijk en niet ver-
standig een catechese die faalt 
aan te vullen door “een te zware 
last op te leggen”.  Een dergelijk 
plan houdt in dat men de litur-
gie een last laat dragen die niet 
tot haar gebied behoort en die 
haar verplettert. Zoals wij im-
mers hebben uitgelegd in het 
eerste deel van deze studie (in 
het voorgaande nummer van 
dit tijdschrift), zijn de lezin-
gen uit de H. Schrift die gelezen 
worden in het Offi cie en in de Mis al-
lereerst uitroepen die gericht zijn tot 
God, aan wie de Kerk een eredienst 
brengt door haar woord. Door te luis-
teren naar “God die spreekt”7, be-
schouwt de Kerk zijn gelaat. Daarom 
worden in sommige ritussen, waaron-
der de Romeinse ritus, de perikopen 
niet gelezen of gezongen met het ge-
zicht naar het volk. In de Byzantijn-
se ritus, bijvoorbeeld, worden zij ge-
proclameerd naar het Oosten, dat wil 
zeggen naar het altaar en naar de op-
gaande zon, symbool van de verrezen 
Christus. 

Op de tweede plaats, het is dui-
delijk dat dit zingen van het woord 
van God nuttig is voor de instructie 
van het christenvolk, op dezelfde ma-
nier als ‘jubilus’ van het Alleluia van 
de Missen vocalises van zuivere jubel, 
zuivere lofprijzingen van God zijn, 
die natuurlijk dienen tot stichting van 
hen die er naar luisteren. Met andere 
woorden, de belangeloze lofprijzing 
van de goddelijke majesteit verheft 
ons, voedt ons en instrueert ons over 
God door ons te verenigen met zijn 
trinitaire leven. Het is belangrijk dit 
perspectief goed te defi niëren, en het 
niet om te keren. Op de eerste plaats 

komt, God te loven op onbaatzuchti-
ge manier. Hier is volledig van toepas-
sing het beroemde woord van Chris-
tus: “Zoekt eerst het rijk Gods en zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u wor-
den geschonken als toegift”8.

Welnu, de geest die de overhand 
had in grote delen van de liturgische 
beweging vóór het Tweede Vaticaans 
Concilie met betrekking tot het lecti-
onarium, en die de overhand heeft ge-
had in het liturgische ‘aggiornamen-
to’ van Paulus VI, was juist een optiek 
met een voorkeur voor instructie van 

het volk. Mgr. Gamber heeft het in 
één zijn talrijke analyses van het nieu-
we Romeinse missaal onderstreept: de 
“nieuwe organisatie [van de lezingen] 
is heel duidelijk uitgewerkt geweest 
door exegeten en niet door liturgis-
ten”9. Het is veelzeggend dat deze ana-
lyse bevestigd is geworden door een 
wetenschapper die tegelijk exegeet en 
liturgist is, lid van de werkgroep be-
last met het lectionarium van het mis-
saal, kanunnik André Rose, van wie 
hiervoor sprake is geweest. Dit is zijn 
getuigenis: in de hervorming van het 
lectionarium in het ‘Consilium’, “de 
exegeten waren de baas. […] En waar 
blijft het gevoel voor de pastoraal als 
de exegeten de boventoon voeren over 
de liturgisten!”10

Ziehier, hoe in de traditionele ri-
ten deze missie wordt verzekerd, die 
aan de liturgie is gegeven, om eerst op 
onbaatzuchtige manier de goddelijke 
lof te zingen: de verdeling van de peri-
kopen (passages) dient om de feesten 
van het liturgische jaar te illustreren. 
Het is deze illustratie van het kerkelijk 
jaar (en niet een systematische pre-
sentatie van de Bijbel) die op de twee-
de plaats in staat stelt de gelovigen te 
instruéren over de mysteries van het 

heil, een beetje zoals de zon niet al-
leen de mensen verlicht, die zich di-
rect aan haar stralen blootstelt, maar 
eveneens elke persoon die haar licht 
door weerkaatsing ontvangt. “Aan de 
andere kant, zegt mgr. Gamber nog, 
in overeenstemming met de opvatting 
van de protestantse eredienst, dient 
de nieuwe organisatie van de lezingen 
op de eerste plaats tot de instructie en 
tot de stichting van de toehoorders”.11

Te veel lezingen stompt 
     het lezen af
Vervolgens is het passend de capa-

citeit van luisteren, begrijpen 
en opnemen door de gelovi-
gen te beschouwen. Zijn zij 
gemakkelijk in staat drie op-
eenvolgende lezingen in hun 
geest te ordenen? Mgr Gamber 
geeft uitleg over de redenen 
van zijn scepticisme: “De exe-
geten hebben niet nagedacht 
over het volgende: het meren-
deel van de gelovigen begrijpt 
dit knippen uit de Bijbel niet 

omdat zij om zo te zeggen geen en-
kele kennis hebben van de heilsge-
schiedenis voor de komst van Chris-
tus. Daarom zegt de Pentateuch of 
het Boek van de koningen hun bijna 
niets. Daarom gaat het grootste aan-
tal van de lezingen door de week in 
de nieuwe indeling van de lezingen, 
die getrokken zijn uit het Oude Testa-
ment, over de hoofden van de gelovi-
gen heen”12. Is deze keuze van drie le-
zingen niet, zoals men tegenwoordig 
zegt, het prototype van het “het ver-
keerde goede idee”? Als men aanvoert 
dat mgr. Gamber een algemeen be-
kend tegenstander was van het litur-
gische aggiornamento, dan zal men 
moeten erkennen dat ook specialis-

“En waar blijft het gevoel 
voor de pastoraal als de 
exegeten de boventoon 

voeren over de 
liturgisten.”
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ten van wie het engagement vóór de 
nieuwe liturgie niet in twijfel getrok-
ken kunnen worden, dit na een eerste 
experiment van mening zijn geweest.

“Niemand betreurt dat de litur-
gie van vandaag ‘de gelovigen de tafel 
van het Woord van God met grotere 
overvloed’ biedt, “en dat zij de schat-
kamers van de Bijbel wijder voor hen 
opent” (CSL 51). Niemand verlangt 
een terugblik. Maar men kan zich vra-
gen stellen over de verhouding tussen 
de veelheid aan gelezen teksten in de 
Mis, en de toegang van de gelovigen 
tot de schatkamers van de Bijbel. Met 
andere woorden, blijkt de tafel van 
het Woord van God niet teveel voor-
zien naar verhouding van de eetlust 
en de mogelijkheden van het meren-
deel van de mensen?”13.

“Men kan zich met recht afvragen 
of een veel te overladen ritueel niet ge-
deeltelijk verduistert wat het aan het 
licht zou moeten brengen. Bijvoor-
beeld, de Bijbelse serie: Oude Testa-
ment, psalmen, Epistel, Evangelie, die 
de historische diepgang van de Open-
baring tegelijk in haar eenheid en haar 
verscheidenheid zou moeten aanto-
nen: vormt zij in feite een gemakke-
lijk verteerbaar voedsel? Als deze le-
zingen al niet vertrouwd zijn bij de 
toehoorders, dan brengen zij als het 
ware een stortvloed van frasen voort 
die wegstromen zonder dat het aan 
twee kanten snijdend zwaard van het 
Woord van God ze aan een zeer kri-
tisch onderzoek komt onderwerpen, 
dat de waarheid zal openbaren, waar-

aan men niet zal kunnen ontkomen 
en waarvan geen enkele veinzerij de 
waarheid zal kunnen verbergen”. 14

“ Terwijl men in het algemeen blij 
kan zijn met de rijkdom van de lecti-
onaria die sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie gemaakt zijn, vraagt men 
zich niet zonder reden af, of de ge-
lovigen er de verwachte vruchten uit 
halen. Zou het niet beter zijn de tijd 
te nemen om één tekst goed te lezen 
en te begrijpen, in plaats van lezingen 
te vermeerderen die snel gelezen wor-
den en die onderling niet altijd (verre 
van dat) duidelijke specifieke banden 
hebben?”15. “Deze massale lezing van 
de H. Schrift in de vieringen veroor-
zaakt tamelijk dikwijls onduidelijk-
heid”16.

“Het betere is dikwijls de vijand 
van het goede”, bevestigt precies het 
gezegde. Men heeft het beter willen 
doen dan het traditionele lectionari-
um; moet men niet met de H. Paulus 
(I Kor. 3, 1-2) erkennen dat wij, chris-
tenen, nog vaak kinderen in Christus 
zijn, aan wie men beter melk te drin-
ken kan geven dan een vast voedsel 
dat moeilijk in de context op te ne-
men is? Het lijkt tenminste legitiem 
zich hierover vragen te stellen.

Wordt vervolgd

Voetnoten:

1.De tabot is een houten tafeltje, over-

trokken met kostbare stoffen, dat de Ta-

fels van de wet voorstelt, en waarvan men 

in elke Ethiopische kerk een exemplaar 

vindt.

2. Bij de Assyro-Chaldeërs, is de bema een 

verhoogde tribune die in het midden van 

het schip van de kerk staat, waar men het 

woord van God verkondigt tijdens de vie-

ringen. Het is het symbool van Jeruzalem, 

centrum van de wereld, waar Jezus heeft 

onderwezen.

3. Als een van de invloedrijkste en meest 

geleerde leden van de liturgische bewe-

ging werd hij, in het ‘Consilium’ consul-

tor van zeer veel ‘coetus’ of werkgroepen, 

onder andere de Coetus X, die belast was 

met het ordinarium en de Mis, en van de 

Coetus XI, belast met het lectionarium 

van het missaal, dat ons hier aangaat.

4. Desclée, 2006, blz. 16.

5. Ibid. blz. 1542.

6. Sacrosanctum Concilium nr. 35.

7. Aankondiging, plechtig gezongen door 

de Armeense diaken voor hij de psalmo-

die van het Evangelie begint.

8 Matt. 6, 33.

9. Klaus Gamber, La réforme liturgique en 

question, Le Barroux, Editions Ste-Made-

leine 1992, blz. 61.

10. Interview in Le Courier de Rome, juni 

2004.

11. Klaus Gamber, idem.

12. Klaus Gamber, idem. [Vertaling enigs-

zins aangepast door de redactie].

13. Robert Gantoy, “De functies van het 
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et liturgie nr. 3, mei-juni 1972, blz. 198.
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Cerf, 1976, blz. 151-152.

15. “Liminaire”, Communautés et litur-

gies nr. 1, januari-februari 1977, blz. 1.
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Brief III 

Beste Galsem,
Wat je me vertelt over de verhou-

ding van die jonge man tot zijn moe-
der doet me veel genoegen. Maar je 
moet je terreinwinst uitbuiten. De Vij-
and zal van binnenuit naar de buiten-
kant gaan werken, stukje bij beetje het 
doen en laten van je patient meer en 
meer op het nieuwe levenspeil bren-
gen, en zo kan Hij ieder ogenblik het 
terrein bereiken van zijn verhouding 
tot de oude dame. Zorg, dat jij er eer-
der bij bent. Houd voortdurend voe-
ling met onze collega Glijmepek, die 
over de moeder gaat, en construeer sa-
men in dat gezin een stevig gewortelde 
gewoonte van wederzijdse ergernissen, 
dagelijkse speldeprikken. De volgende 
methoden zijn praktisch:

1. Richt zijn denken op het inner-
lijk leven. Hij denkt dat zijn bekering 
iets is binnen in hem en daarom is zijn 
aandacht op het ogenblik voorname-
lijk gericht op zijn eigen geestesgesteld-
heid — of liever gezegd, op de veredel-
de voorstelling ervan; meer dan dat 
moet je hem niet laten zien. Stijf hem 
daarin. Houd zijn denken weg van de 
meest voor de hand liggende plichten 
en richt het op die, welke veraf en gees-
telijk zijn. Verstevig die allernuttigste 
menselijke karaktertrek: afkeer en ver-
onachtzaming van al wat voor de hand 
ligt. Je moet hem in een toestand bren-

gen, waarin het kan gebeuren, dat hij 
een uur lang met zichzelf bezig is zon-
der van zichzelf datgene in de gaten te 
krijgen, wat er duimendik opligt voor-
ieder, die ooit met hem heeft samen-
gewoond of op hetzelfde kantoor met 
hem heeft gewerkt.

2. Natuurlijk kun je niet voorko-
men, dat hij voor zijn moeder bidt, 
maar we hebben middeltjes om die ge-
beden onschadelijk te maken. Verze-
ker je ervan, dat zijn gebed altijd erg 
‘geestelijk’ is, dat hij zich altijd bezorgd 
maakt over haar zieleheil en nooit over 
haar reumatiek. Dat levert twee voor-
delen op. Vooreerst dit, dat zijn aan-
dacht gevestigd zal zijn op wat hij be-
schouwt als haar zonden, en met een 
klein beetje leiding van jouw kant kun 
je wel maken, dat hij hiermee al haar 
daden bedoelt, die niet in zijn kraam 
te pas komen of die hem irriteren. Zo 
kun je de verdrietelijkheden van de dag 
nog wat schrijnender maken, zelfs als 
hij op zijn knieën ligt. Dat karweitje is 
helemaal niet moeilijk en je zult zien, 
dat het heel komiek is. In de tweede 
plaats zijn zijn denkbeelden over haar 
ziel heel oppervlakkig en dikwijls er 
naast, en daardoor zal hij tot op zeke-
re hoogte bidden voor een denkbeel-
dig iemand; nu zal het jouw taak zijn 
om te maken, dat die denkbeeldige 
persoon iedere dag minder op de ech-
te moeder gaat lijken (de oude dame, 
die aan ‘t ontbijt al een scherpe tong 

heeft!). Na verloop van tijd kun je de 
kloof zo breed maken, dat hetgeen hij 
denkt of voelt in zijn gebeden voor de 
moeder van zijn verbeelding nooit in-
vloed heeft op zijn omgang met de 
echte moeder. Ik heb zelf patienten 
zó goed in de hand gehad, dat ik ze in 
een enkel ogenblik zonder blikken of 
blozen kon laten omzwaaien van een 
hartstochtelijk gebed voor de ‘ziel’ van 
een vrouw of een zoon naar een pak 
slaag of een belediging van de echte 
vrouw of zoon.

3. Als twee mensen vele jaren heb-
ben samengewoond, komt het heel 
vaak voor, dat elk in de klank van zijn 
stem en in zijn gelaatsuitdrukking iets 
krijgt dat onverdragelijk irriterend voor 
de ander is. Ga daar op door. Maak dat 
die speciale manier, waarop zijn moe-
der haar wenkbrauwen optrekt (en 
waar hij in de kinderkamer al zo het 
land aan had), voor de patient een ob-
sessie wordt, en zorg dat hij er over 
gaat nadenken, hoe onaangenaam hij 
dit wel vindt. Laat hem geloven, dat ze 
wéét hoe vervelend dat is en dat ze het 
expres doet — als jij je vak verstaat zal 
het niet in hem opkomen hoe buiten-
gewoon onwaarschijnlijk die veronder-
stelling is. En, natuurlijk, zorg dat hij er 
nooit een vermoeden van krijgt dat hij 
precies zo accenten en blikken heeft, 
die haar ergeren. Aangezien hij zichzelf 
niet kan zien of horen is dat gemakke-
lijk in orde te maken.
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Brief IV 

De dilettanterige voorstellen in 
je laatste brief zijn me een waarschu-
wing, dat het de hoogste tijd voor me 
is om je eens uitvoerig te schrijven over 
het pijnlijke onderwerp: gebed. Je had 
me het commentaar kunnen besparen, 
dat mijn advies aangaande ziin gebe-
den voor zijn moeder ‘al heel ongeluk-

heeft eens gezegd, dat hij niet bad ‘met 
prevelende lippen en gebogen knieën’, 
maar alleen maar ‘zijn geest open zet-
te voor liefde’ en zich overgaf aan ‘een 
gevoel van smeking’. Dat soort gebed 
hebben we nu net nodig; en aange-
zien het een oppervlakkige gelijkenis 
vertoont met het gebed in stilte, zoals 
zij dat plegen te doen die gerijpt zijn 
in de dienst van de Vijand, kunnen in-
telligente en luie patiënten er voor een 
hele tijd mee beetgenomen worden. 
Het minste is al dat je ze wijs maakt, 
dat de houding van hun lichaam niets 
te maken heeft met hun gebed; want 
ze vergeten altijd maar weer - en daar 
moet jij aan denken - dat ze dieren zijn 
en dat alles wat hun lichaam betreft z’n 
invloed heeft op hun ziel. Grappig, zo-
als stervelingen zich altijd verbeelden 
dat wij dingen in hun gedachten bren-
gen, terwijl we in werkelijkheid op ons 
best zijn als we dingen uit hun gedach-
ten weghouden.

Mislukt dit, dan moet je je toe-
vlucht nemen tot een verfijnder mis-
leiding van zijn bedoelingen. Telkens 
wanneer ze zich richten op de Vijand 
zelf, zijn we verslagen; maar er zijn 
middelen om dat te verhinderen.

De eenvoudigste manier is, hun blik 
van Hem af te wenden naar henzelf. 
Houd hun aandacht constant gericht 
op hun eigen geest en laat hen probe-
ren daar gevoelens te kweken door de 
werking van hun eigen wil. Als ze Hem 
willen vragen om barmhartigheid, laat 
hen dan in plaats daarvan pogingen in 
het werk stellen om zelf barmhartige 
gevoelens voort te brengen, zonder dat 
ze merken wat ze doen.

Als ze willen vragen om moed, laat 
hen dan in werkelijkheid proberen 
zich moedig te voelen. Als ze zeggen, 
dat ze vergeving vragen, laat hen dan 
proberen te voelen, dat hun vergeving 
geschonken is.

Leer hun de waarde van ieder ge-
bed te schatten naar de mate waarin 
ze er in geslaagd zijn het begeerde ge-
voel op te wekken, en laat hen nooit 
vermoeden hoezeer dergelijk succes 
of mislukking ervan afhangt of ze zich 
op dat ogenblik goed of ziek, fris of 
moe voelen.

Je liefhebbende oom Schroefstrik

kig bleek te zijn’.  Zo iets schrijft een 
neef niet aan zijn  oom - en een aspi-
rant-verleider aan de ondersecretaris 
van een departement helemaal niet. 
Ook blijkt daaruit een onaangename 
poging om de verantwoordelijkheid 
van je af te schuiven; je moet leren voor 
je eigen blunders op te draaien.

Het beste is om, indien enigszins 
mogelijk, de patiënt helemaal af te 
houden van de ernstige bedoeling om 
te bidden. Is hij een volwassene, die 
pas bekeerd is tot de partij van de Vij-
and, zoals dat met jouw man het geval 
is, dan bereik je dat het beste door te 
maken, dat hij zich herinnert - of zich 
verbeeldt zich te herinneren - hoe hij 
in de gebeden van zijn kindertijd maar 

wat napraatte. Als reactie daarop kun 
je hem er toe brengen te streven naar 
iets dat geheel en al spontaan is, inner-
lijk, onconventioneel en niet in regels 
vastgelegd. En voor een beginneling zal 
dat in wezen betekenen een poging om 
in zichzelf een vaagvrome stemming 
te kweken, waarbij waarachtige con-
centratie van wil en verstand geen rol 
speelt. Een van hun dichters, Coleridge, 

Linkerkant van de rechterdeur van de 
kathedraal van Straatsburg: de dwaze 

maagden en de verleider.

4. In het leven van beschaafde men-
sen komt de haat tussen gezinsleden 
gewoonlijk tot uiting in dingen, die op 
papier doodonschuldig schijnen (de 
woorden kwetsen niet!), maar die op 
zo’n toon of op zo’n ogenblik gezegd 
worden dat ze niet veel verschillen van 
een klap in het gezicht. Om dit spel-
letje op gang te houden moeten jij en 
Glijmepek er op toezien, dat die twee 
dwazen er allebei een soort dubbele 
maatstaf op nahouden. Je patient moet 
verlangen dat al zijn eigen uitlatingen 
opgevat zullen worden in hun letterlij-
ke zin en eenvoudig beoordeeld naar 
wat hij zegt, zonder meer; maar onder-
tussen moet hij bij de beoordeling van 
alles wat zijn moeder zegt, aan haar 
toon en de samenhang van haar woor-
den en aan de bedoeling, waarvan hij 
haar verdenkt, de meest overgevoelige 
uitleg geven. Zij moet worden aange-
moedigd hetzelfde te doen ten opzich-
te van hem. Dan kunnen ze er na iede-
re scène van overtuigd zijn, of althans 
zo goed als, dat zij geen schuld hebben. 
Je weet wel hoe dat gaat: ‘Ik vraag haar 
nota bene alleen maar hoe laat we eten 
en daar wordt ze woedend om.’ Als dit 
eenmaal een vaste gewoonte is gewor-
den, heb je de verrukkelijke situatie, dat 
een mens dingen zegt met het voorop 
gezette doel om te kwetsen, en dat hij 
toch op z’n tenen getrapt is, als ze als 
een belediging worden opgevat.

Tenslotte: vertel me iets over de 
godsdienstige opvattingen van de oude 
dame. Is ze soms jaloers op dat nieu-
we element in het leven van haar zoon? 
Soms gepikeerd, dat hij van anderen 
— en zo laat ! — geleerd zou hebben 
wat hij van haar (dat vindt ze tenmin-
ste) zo mooi had kunnen leren in zijn 
jeugd? Vindt ze dat hij er een boel kou-
de drukte over maakt, of dat hij er op 
heel makkelijke voorwaarden aan ge-
komen is? Denk aan de oudste broer in 
dat verhaal van de Vijand.
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De kruistochten : 

Alfred Denoyelle, Doctor in de Geschiedenis.

Plan

- de verschillende kruistochten en de balans van deze ondernemingen

- de eerste kruistocht

- de tweede kruistocht

- de derde kruistocht

- de vierde kruistocht

Deel 2

De verschillende 
kruistochten en de balans van 

deze ondernemingen
In feite was het aantal kruistoch-

ten veel groter dan de acht “grote” in 
de schoolhandboeken vermeld, en 
waarover ook de meeste boeken han-
delen :
- de eerste kruistocht (1095-1099)
- de tweede kruistocht (1146-1149)
- de derde kruistocht (1187-1192)
- de vierde kruistocht (1199-1204)
- de vijfde kruistocht (1215-1221)
- de zesde kruistocht (1227-1229)
- de zevende kruistocht (1245-1254)
- de achtste kruistocht (1270-1272)

Indien men een balans van deze 
ondernemingen moest maken, dan 
zou men alvast moeten vermelden - 
aan de zijde der activa en winsten - de 
aanwinst voor het Westen van de zee-
kaart, van het kompas, van het astrola-
bium, van luxeartikelen zoals parfum, 
zijden en katoenen stoffen, tapij-
ten, bewerkt leder en metalen, parels, 
smaragden, gouden muntstukken en 
de vroegste banktechnieken, spece-
rijen en suikergoed, tot dusver onbe-
kend fruit zoals de abrikoos, nieuwe 
geneeskrachtige kruiden, originele 
handschriften uit de Oudheid in ver-
band met filosofie, geneeskunde, wis-
kunde, astrologie, gastronomie, kunst 

en architectuur,... om dan nog te zwij-
gen over auteurs en Griekse Kerkva-
ders die nog niet of nog niet goed ge-
kend waren in het Westen, tenzij in 
Latijnse vertaling, en vooral dan het 
uitblijven van nieuwe invallen in Eu-
ropa, precies dank zij de kruistochten, 
hetgeen de buitengewone culturele 
ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt 
waar kastelen, kathedralen, het grote 
aantal religieuze orden en abdijen, de 
theologische summae, de uitbreiding 
van de steden en het opbloeien van 
alle kunsten van getuigen.

Daarentegen - aan de zijde der 
passiva en verliezen - zou men, als ba-
lans van deze ondernemingen, moe-
ten vermelden : de uiteindelijke poli-
tieke mislukking met het ineenstorten 
van de Kruisvaarderstaten van de Le-
vant, onder meer wegens onenigheid 
en zelfs conflicten tussen Christenen, 
bovenop de gracht die (in plaats van 
gedempt te worden) nog vergroot 
werd tussen Byzantijnen en Latijnen 
omwille van de vele relikwieën die in 
de kerken van Constantinopel en el-
ders waren gestolen,... om dan nog te 
zwijgen over het indrukwekkend aan-
tal slachtoffers bij de niet-strijders, 
over de gevangenen als slaven ver-
kocht op de oosterse markten en met 
geweld geïslamiseerd omdat zij niet 

allen konden vrijgekocht noch naar 
huis verscheept worden.

Dat zijn historisch vaststaande fei-
ten die onloochenbaar zijn en waar-
voor men bezwaarlijk de ogen mag 
sluiten.

Laten we nu de meest markante 
feiten van elke kruistocht in chrono-
logische volgorde bekijken.

De eerste kruistocht
Wanneer men spreekt over de eer-

ste kruistocht, dan denkt men door-
gaans aan de expeditie die tussen 
1095 en 1099 met zwier onderno-
men werd onder leiding van roemrij-
ke heren zoals Godfried van Bouillon, 
Boudewijn van Boulogne, Raymun-
dus van Sint-Gillis, Boudewijn van 
Bourg, Raymundus van Toulouse, Bo-
hemundus en zijn neef Tancredo van 
Tarente. Eigenlijk is dat slechts een 
deel van de waarheid. Het terhulproe-
pen door de Byzantijnse keizer, aan 
wie de paus kracht bijzette, had niet 
enkel gehoor gevonden bij de vrijge-
vigheid van edellieden voor gevech-
ten getraind. Terwijl deze zich aan het 
klaarmaken waren om te vertrekken 
langs vier reiswegen in de loop van 
de zomer van 1096, waren verschil-
lende benden zonder enige organisa-
tie reeds vertrokken in de richting van 
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het Oosten. Deze popu-
laire “kruistocht” om-
vatte vele niet-strijders 
onder dewelke kinde-
ren en jongelui, wezen, 
landlopers en anderen, 
onbewust van het ge-
vaar, maar gefanatiseerd 
door de prediking van 
Pieter de Kluizenaar die 
-- een meestal verzwe-
gen feit -- bij het be-
seffen van zijn onvoor-
zichtigheid, gauw naar 
Constantinopel terug-
ging om -- veel te laat -- 
een gewapende bescher-
ming af te smeken van 
de Byzantijnse keizer.

Hij zal zijn reisweg 
evenwel niet herne-
men : hij zal rustig ster-
ven in 1115 in een ab-
dij van de Maasvallei, 
te Neumoustier (nabij 
Hoei). De jongeren ech-
ter zullen door de Tur-
ken worden afgeslacht nabij Nicea. 
De overlevenden zullen als slaven en 
genotsvoorwerpen worden verkocht 
op de oosterse markten. De anderen, 
met name de gewapende mannen in 
deze talrijke benden die van alle kan-
ten oprukten, waren onder meer roof-
ridders die slechts op buit bedacht 
waren, zoals Emich von Leisingen die, 
terwijl hij oostwaarts paardreed, alle 
Joden op zijn reisweg ombracht en 
hun goederen in beslag nam. Aange-
zien zo’n expeditie nogal renderend 
was, en zelfs een ondoordachte steun 
vanwege de bevolking kreeg omwille 
van de ontplooide kruistochtvaandels, 
werd Emich von Leisingen door ande-
ren vervoegd, zoals Clarembaud van 
Vendeuil, Thomas van Marle, Drogon 
van Nesle en Guillaume Charpentier, 
de burggraaf van Melun, terwijl Gau-
tier zonder Bezit alsook andere leiders 
zonder militaire uitrusting op weg gin-
gen langsheen verschillende andere 
reiswegen. Vermits Emich von Leisin-
gen geen gehoor gaf aan het herhaal-
de protest van de Duitse bisschoppen, 
ontstond vrij snel een consensus om 
hem onschadelijk te maken : hij werd 
ingehaald en omgebracht in Honga-
rije, samen met zijn benden vogelvrij 
verklaarden. Dat dient er geantwoord 

aan degenen die beweren dat de eerste 
kruistocht, die de Muzelmannen be-
oogde, terloops ook enkele pogroms 
van Joden zou hebben ingericht. 

De officiële kruistocht is met de 
pauselijke zegen vertrokken. De kruis-
vaarders kwamen samen nabij Con-
stantinopel en zetten hun tocht ver-
der met de hulp van de Byzantijnse 
troepen. Terwijl zij de ene zege na de 
andere behaalden in Klein-Azië, ont-
scheepten andere kruisvaarders op 
de palestijnse kust. Jaffa werd inge-
nomen, hetgeen toeliet proviand en 
hulpgerief voor de kruisvaarders op te 
slaan. Ik laat hier de haast kinderach-
tige geschillen tussen de leiders van 
de kruisvaarders over wie deze of gene 
stad zou besturen, buiten beschou-
wing. Er werd eenstemmigheid be-
reikt over Jeruzalem. Op 8 juli van het 
jaar des Heren 1099 begon de belege-
ring met een processie rond de stad, 
naar het voorbeeld van Josuë weleer 
rond Jericho. Daarop antwoordden 
de Muzelmannen met een verfoeilij-
ke provocatie door heiligschennissen, 
misdaden en ontwijdingen te bedrij-
ven vanop de walmuren. Bij het zien 
dat de ruiters van Allah zomaar dron-
ken uit gestolen kelken, Christenen 

de keel oversneden of 
ze onnoembare mis-
handelingen toe-
brachten, met daarbij 
de aanwending van 
cibories waarvan de 
inhoud eerst aan ka-
melen en andere die-
ren was toegegooid, 
is het verzamelde le-
ger kruisvaarders diep 
verontwaardigd ge-
weest. De leiders van 
de kruisvaarders kon-
den dan ook de woes-
te weerwraak niet be-
letten toen de heilige 
stad werd ingenomen 
op 15 juli 1099, maar 
zij slaagden er even-
wel in, de gevangenen 
tegen afrekening te be-
schermen. Vervolgens 
dient nog opgemerkt 
dat, alhoewel het van-
uit Kaïro ter hulp ge-
snelde Egyptische le-

ger nabij Ascalon op 12 augustus 1099 
zal verpletterd worden, het toch vast-
staat dat de domme onenigheid tus-
sen de leiders van de kruisvaarders be-
kwam dat deze strategische kuststad 
pas in 1153 zal ingenomen worden. 
De eerste kruistocht, althans de offici-
ele, kreeg desondanks (veel later) “de 
veroverende” als bijnaam.

Ondertussen had het voortzet-
ten van de kruistochten zich als een 
vitale noodzaak voor de Europese 
veiligheid opgedrongen wegens de 
uitgesproken bedoeling van de Mu-
zelmannen, ieder jaar hun invallen te 
hernemen, zoals onder meer blijkt uit 
een djihâd-tractaat omstreeks 1105 te 
Damascus door Al-Sulamî opgesteld. 
Daarin leest men : “Het is absoluut 
noodzakelijk dat de bevelhebber er 
zich op toelegt, ieder jaar het grond-
gebied van de ongetrouwen binnen te 
vallen en ze uit te drijven.” Het per-
spectief was nogal ruw, maar heel dui-
delijk gesteld : het was wij ginds om 
ze bij hen te bedwingen, ofwel -- vol-
gens hun eigen onomwonden uitge-
sproken bedoeling -- zij hier om ons 
uiteindelijk uit ons vaderland te ver-
drijven. Dat hadden onze christe-
lijke broeders uit de middeleeuwen 
heel goed begrepen. Een dergelijke 
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bedreiging moest bezweerd worden. 
Zij hoopten daarin te slagen door de 
kruistochten.

Vertelt U mij eens in welk school-
handboek of in welke syllabus voor 
studenten men deze verwijzing kan 
vinden ! Zo’n islamitische bron is 
een grote “politiek correcte” taboe in 
sommige ideologisch bevangen mid-
dens : men weigert er melding van te 
maken, men wil er niet horen over 
spreken en men matigt zich zelfs aan, 
te verbieden om er nog over te spre-
ken. In plaats van de objectiviteit in 
de informatie en bij de opvoeding 
van de jeugd te bevorderen, is men 
er klaarblijkelijk op uit, het beeld van 
een agressieve Christenheid aan de 
man te brengen : zij zou behoefte ge-
had hebben, zich te storten op bra-
ve mensen met vredelievende bedoe-
lingen, die nooit enig kwaad deden, 
maar altijd braaf thuis in hun land ge-
bleven waren. Historische leugens ten 
dienste van een hedendaags politiek 
opportunisme is geen wetenschappe-
lijk geldige noch eerlijke methode om 
aan te tonen hoe het middeleeuws 
verleden eigenlijk geweest is. Een ern-
stig historicus is van geen enkele po-
litiek knecht. Hij belemmert zijn on-
derzoek niet met taboes, wat zij ook 
mogen wezen : hij betracht enkel de 
historische waarheid.

 
De tweede kruistocht
Een tweede grote kruistocht zou 

plaatsvinden (1146-1149). Oorzaak 
ervoor was het leger van Zengî Ata-
beg van Mossoul dat in 1144 Edessa 
had ingenomen. Deze stad heeft be-
staan als hoofdstad van de Staat uit 
de Levant met dezelfde naam (graaf-
schap Edessa) van 1098 tot 1146, 
maar heeft eveneens talrijke kinder-
achtige geschillen onder Christenen 
moeten betreuren. De heilige Bernar-
dus had deze kruistocht gepredikt op 
verzoek van paus Eugenius III. De ko-
ning van Frankrijk Lodewijk VII en de 
Duitse keizer Koenraad III hadden er 
wel gevolg aan gegeven, maar eens ter 
plaatse, zijn ze in botsing gekomen 
met een sterke weerstand vanwege de 
Turken en zijn ze er niet in geslaagd 
overeen te komen met de leiders van 
de kruisvaarders die potentaten in de 
andere Staten van de Levant waren ge-
worden.

Bovendien hadden zij reeds bij 
hun aankomst in Constantinopel 
de vijandigheid van de “orthodoxe” 
Grieken moeten ervaren, die het bij-
zonder op de Duitse kruisvaarders ge-
munt hadden. Om deze eigenaardige 
toestand te begrijpen, moet men we-
ten dat de Byzantijnse keizer Manuel 
Comnenius de schoonbroer van de 
Duitse keizer Koenraad III was, en dat 
hij de afschuw voor deze overdroeg 
op alle Duitse kruisvaarders. Afgezon-
derden onder hen werden in de stad 
stelselmatig omsingeld en de keel 
overgesneden. Daarbij kwam nog dat 
de Byzantijnen voor de commerciële 
verhandelingen een valse kruistochts-
munt hadden gemaakt, waarmee de 
Duitsers werden betaald wanneer zij 
iets verkochten, maar die geweigerd 
werd wanneer zij iets wensten te ko-
pen ! Vervolgens werden de kruisvaar-
ders bedrogen door hun Griekse gid-
sen, die de afstanden in Klein-Azië 

vervalsten. Nadat de gidsen zich ‘s 
nachts in volle woestijn uit de voe-
ten hadden gemaakt, werden onge-
veer 30.000 personen aan de dood 
wegens honger en vooral dorst bloot-
gesteld. Toen de overlevenden uitein-
delijk de rotsachtige bergpassen nabij 
Dorylea in Anatolië naderden, vielen 
zij in een hinderlaag en werden zij af-
geslacht door de Turken die door de 
devote “Orthodoxen” over hun aan-
komst waren ingelicht. Aldus blijkt 
dat laatstvernoemden allesbehalve 
dankbaar waren voor de hulp die het 
Latijnse Westen hun verschaft had tij-
dens de eerste kruistocht en die hen 
dan nog aanzienlijk verrijkt had. Het 
zag er niet naar uit dat een toenade-
ring om een einde te stellen aan het 
schisma van 1054 te verhopen was !

Keizer Koenraad III, die met zijn 
lijfwacht aan het bloedbad had we-
ten te ontkomen, verzamelde de ver-
spreide resten van zijn strijdkrachten 
en vervoegde de Franse kruisvaarders. 
Vanuit Jeruzalem poogden de ver-
enigde kruisvaarders vergeefs Damas-
cus en Edessa in te nemen. De Duitse 
keizer sloot de rekening af en keerde 
naar zijn land terug in de zomer van 
1148. De koning van Frankrijk verwijl-
de nog wat in Palestina om er aan re-
ligieus toerisme te doen, en onthaald 
te worden door de koninkjes van de 
Levant. Zij lieten niet na, hem eer te 
bewijzen door prachtige feestmalen, 
maar bij de vaststelling dat het niet 
mogelijk bleek er versterkingen van 
te bekomen, keerde Lodewijk VII naar 
Frankrijk terug. Deze tweede officië-
le kruistocht wordt door alle historici 
beschouwd als “de ondoeltreffende” 
aangezien zij hoegenaamd niets be-
kwam, zelfs niet vanwege de dierbare 
Byzantijnse “afgescheiden broeders” 
die zich ontpopt hadden als bedrieg-
lijke en moorddadige valse broeders.

De derde kruistocht
Om te begrijpen wat de aanleiding 

was tot de derde officiële kruistocht, 
dient eerst de aandacht gevestigd op 
de ondoeltreffendheid van de twee-
de, die aan de Muzelmannen deed ge-
loven dat Allah met hen was om die 
“christelijke honden” buiten te smij-
ten. Van 1146 tot 1174, zal Nur-al-
Dîn, zoon van Zengî Atabeg van Mos-
soul, dan ook onophoudelijk strijden 
tegen de Staten van de Levant. Tegen 
het einde van zijn leven greep een vi-
zier van kurdische oorsprong evenwel 
de macht in Egypte (1171) : hij riep 
zichzelf tot sultan uit, maakte een ein-
de aan het chiitisch kalifaat van de Fa-
timieden, knoopte terug aan met de 
onderdrukte soenieten, ondernam 
de verovering van Arabië en van Sy-
rië, drong zijn gezag op aan de kleine 
prinsjes van Mesopotamië en Klein-
Azië, om uiteindelijk voor eigen re-
kening de suzereiniteit van de Turkse 
prins Nur-al-Dîn bij diens dood op te 
eisen. Met Sala-el-Dîn Youssouf ibn-
Ayoub, bij ons beter bekend onder de 
naam Saladin, zal de strijd van de -- 
thans verenigde -- Muzelmannen dus 
harder en harder met de Christenen 
hervatten. In feite zal de hoogmoed 
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en het niet willen nakomen van het 
gegeven woord vanwege een leider van 
de Christenen de gebeurtenissen ver-
haasten. Door de weigering om een in 
vredestijd buitgemaakte karavaan van 
Saladin terug te geven, draagt Renaud 
de Châtillon de verantwoordelijkheid 
voor de gewelddadige reactie van de 
benadeelde. Saladin verzamelde een 
ontzaglijk leger dat de toegang tot het 
meer van Galilea bezette. Het op de 
hoogten van Hattin dorstige leger der 
Christenen werd door Saladin aange-
vallen en vernietigd (4 juli 1187). En-
kel Raymundus III van Tripoli en en-
kele ridders waren er in geslaagd de 
omsingeling te doorbreken. Guy de 
Lusignan werd gevangen en nadien 
bevrijd, maar Saladin zal eigenhandig 
Renaud de Châtillon terechtstellen et 
zal eveneens ongeveer driehonderd 
soldaten-monniken Tempeliers en 
Hospitaalridders laten onthoofden.

Aangezien de meeste christelijke 
versterkte plaatsen op dat ogenblik 
slechts nog door enkele soldaten ver-
dedigd werden, zullen zij zonder veel 
moeite ingenomen worden. Daarente-
gen zullen de steden Tyr, Tripoli, An-
tiochië, alsook de Krak van de Ridders 
en een paar andere versterkte kaste-
len voorlopig in de handen van Chris-
tenen blijven. In enkele weken tijd 
slaagt Saladin er in, Acra, Sidon, Asca-
lon en Nazareth te bezetten. Hij doet 
zijn intrede in Jeruzalem op 2 oktober 
1187. De afschaffing van het christe-
lijke koninkrijk Jeruzalem betekende 
de ineenstorting van een eeuw kruis-
tochten. Behalve de reeds vermelde 
versterkte plaatsen, bleef er voor de 
Christenen slechts “klein Armenië” 
en een gearceerd deel van het vorsten-
dom Antiochië (gaande van Tarsus tot 
Lattaquié).

Toen het nieuws daarvan het Wes-
ten bereikte, gaf dit aanleiding tot de 
derde grote kruistocht (1187-1192), 
deze van “de drie koningen”, met 
name Philips-August van Frankrijk, 
Richard Leeuwenhart van Engeland 
en Frederik Barbarossa van Duitsland. 
Laatstvernoemde zal eigenaardig ster-
ven door verdrinking bij het overste-
ken van een rivier in Klein-Azië (10 
juni 1190). Byzantijnse gezanten, ja-
loers wegens het succes van de homo-
loog van hun meester, zouden daar-

aan niet helemaal vreemd zijn. De 
koning van Frankrijk vond de onder-
neming te riskant voor zijn gezond-
heid, en gaf de kruistocht schoorvoe-
tend op. Wat nu Richard Leeuwenhart 
betreft, die zijn bijnaam van de Mu-
zelmannen had gekregen omdat zijn 
religieuze dapperheid in de strijd hun 
achting had gewekt, hem bejegende 
Saladin met een uitzonderlijke eer-
bied en zelfs een vreemde vorm van 
vriendschap tussen vijanden : zonder 
wederdienst te eisen, kwam hij met 
hem overeen over een bestand van 
drie jaar, tijdens hetwelk de Christe-

nen heel de kuststreek van Jaffa tot 
Tyr terugkregen, en aan de bedevaar-
ders de vrijheid gegarandeerd werd 
om het H. Graf te bezoeken. Nog geen 
jaar later zou Saladin sterven (4 maart 
1193), misschien met vergif omge-
bracht door een weerwraak nemende 
Chiiet. Het was in ieder geval één van 
de edelste figuren uit de geschiedenis 
van de Islam. Meer dan eens gaf hij 
bewijzen van een oprechte verdraag-
zaamheid door te beletten dat fana-
tici de Heilige Oorden met de grond 
gelijk zouden maken. Hij gaf blijken 
van hoffelijkheid jegens christelijke 
dames in het heroverde Jeruzalem. 
Hij organiseerde zelf de terugtocht 
van de Europese bevolking naar de 
kusthavens die nog in handen van de 
kruisvaarders waren. In de christelijke 
middeleeuwse literatuur wordt Sala-
din beschouwd als een rechtschapen 
vijand en een model van ridderlijke 
deugden, zodanig dat de dichter Dan-
te Alighieri de islamitische veroveraar 

in zijn Divina Commedia plaatst in 
een geprivilegieerde afdeling van de 
Hel waar zich de verdwaalde zielen 
bevinden die enkel het ongeluk had-
den Christus en de verlossing die hij 
ons aangeboden heeft, te miskennen. 

Bovenop dit bestand dat van nog-
al korte duur was, van de magere over-
blijfselen van de Staten der kruisvaar-
ders in de Levant, en van hun versterkte 
plaatsen, bezaten de Christenen toch 
als grote aanlegplaats, basis voor een 
strategische terugtocht en voor provi-
andering, het eiland Cyprus dat aan 
de weinig betrouwbare Byzantijnen 
door Richard Leeuwenhart ontnomen 
was. Gezien de toestand, was een her-
overing van Palestina echter wenselijk 
: het zou de Muzelmannen aldaar be-
zighouden, en het zou tegelijkertijd 
beletten dat Europa opnieuw geteis-
terd werd door invallen die de Imams 
wensten.

 
De vierde kruistocht
De herovering van Palestina zou 

moeten gebeurd zijn door de vierde 
officiële kruistocht (1199-1204). Paus 
Innocentius III had dit gewenst. Nu 
was het zó dat het Oostromeinse rijk, 
dat grote winst had gemaakt dank zij 
de kruistochten, vermits het zijn gezag 
had kunnen herstellen in een groot ge-
deelte van Klein-Azië, opnieuw moei-
lijkheden had ondervonden, thans op 
intern vlak. De laatste keizer van de 
dynastie der Comnenen, Andronicos, 
onder invloed van de Griekse hande-
laars die jaloers waren wegens de con-
currentie, had de afslachting van de 
Venetiaanse handelaars te Constanti-
nopel georganiseerd. Vandaar dat hij 
van de troon gestoten was door Is-
aac Angelos in 1185. Er volgden pa-
leisintriges, omkeringen van situaties 
en onverwacht nieuws waarvan het 
Oosten het geheim bezit. In het jaar 
1198, toen Innocentius III de taak van 
Petrus’ opvolger had, en de voorbe-
reidselen voor een nieuwe kruistocht 
bezig waren, was Alexios, zoon van Is-
aac Angelos die op zijn beurt van de 
troon gestoten was, door zijn eigen 
broer dan nog wel, naar Venetië ko-
men onderhandelen om te bekomen 
dat de kruisvaarders zouden helpen 
om zijn vader op de troon te herstel-
len, vermits zij toch te Constantino-
pel zouden moeten aanleggen. Van 
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zijn kant zou hij ze betalen voor die 
hulp en hun vervolgens de ondersteu-
ning van de Byzantijnse troepen be-
zorgen om Jeruzalem te heroveren en 
de christelijke Staten van de Levant te 
herstellen.

Aangezien de kruisvaarders onvol-
doende vermogen hadden voor trans-
portschepen, stelde de doge van Vene-
tië voor, daarvan de kosten voor zijn 
rekening te nemen, in ruil voor hun 
diensten om Zara in Dalmatië (thans 
Zadar), een havenstad aan de kust van 
het huidige Croatië, zopas ingeno-
men door de Hongaren, te heroveren. 
Er was daar een afwijking van het be-
grip zelf van de kruistocht, ten voor-
dele van een louter militaire expeditie 
met een commercieel oogmerk voor 
Venetië. De kruisvaarders stemden 
er desondanks mee in, dat allemaal 
even “voorbijgaand” te verrichten en 
zij namen dus Zara, een andere chris-
telijke stad, in. Toen de paus dit ver-
nam, sprak hij de banvloek uit over 
deze expeditie.

Het is dus als geëxcommuniceer-
den dat de kruisvaarders vervolgens 
Constantinopel innamen om er de 
gewezen keizer Isaac Angelos op de 
troon te herstellen (17 juli 1203). 
Terwijl de kruisvaarders zich aan het 
voorbereiden waren om hun reis ver-
der te zetten en vergeefs wachtten op 
de betaling voor hun dienst, alsook op 
de beloofde hulp van de Byzantijnse 

troepen, bereikte hen het nieuws van 
een paleisrevolutie (opnieuw) : de kei-
zer en zijn zoon Alexios waren zopas 
omgebracht. De kruisvaarders namen 
dus andermaal Constantinopel in, 
maar nu voor eigen rekening (12 april 
1204). De stad werd helemaal leeg-
geplunderd, maar -- in tegenstelling 
tot wat er doorgaans wordt onderwe-
zen -- was er geen totale vernieling : 
er werd bij de plundering afgezien van 
de kunstwerken, die ongeschonden 
bleven. Slechts een klein deel daarvan 
werd, samen met bepaalde uit kerken 
vereerde relikwieën, naar het Wes-
ten verscheept. De brutale handelwij-
ze tijdens de inname van de stad kan 
worden verklaard, zonder ze uiteraard 
te rechtvaardigen, door de collectieve 
herinnering aan de moorddadige vals-
heid van de “orthodoxe” Byzantijnen 
tijdens de tweede kruistocht. Deson-
danks uitte paus Innocentius III zijn 
volkomen oneens zijn met een der-
gelijke handelwijze door een nieuwe 
excommunicatie tegen de kruisvaar-
ders uit te spreken. Maar de leiders 
onder hen schenen er zich niets van 
aan te trekken : hun bezorgdheid van 
het ogenblik was de verdeling onder 
hen van het Oostromeinse rijk. Ter-
wijl een deel van de Griekse prinsen 
op de vlucht waren naar Klein-Azië 
om er het keizerrijk van Nicea te stich-
ten met Theodoros Lascaris, alsook de 
vorstendommen van Trebizondus en 

Epirus met wat overbleef van de oude 
dynastie van de Comnenen, stichtten 
de kruisvaarders het Latijnse keizerrijk 
van Constantinopel (1204-1261). 

Zij wensten echter allen een 
stuk van de taart te krijgen. Tenslot-
te kwam het tot een akkoord tussen 
twaalf baronnen en zes venetiaan-
se vertegenwoordigers : men richtte 
verschillende kleine koninkrijkjes op 
voor Bonifatius van Montferrat, Geof-
froy de Villehardouin, Guillaume de 
Champlitte, Otton de la Roche... ter-
wijl de graaf van Vlaanderen, Boude-
wijn, tot keizer werd benoemd, en Ve-
netië zich meester mocht maken van 
de Griekse eilanden, evenals van som-
mige kustplaatsen om er handelspos-
ten te installeren. Dandolo, de zeer 
sluwe doge van Venetië, bekwam zelfs 
van de paus dat de excommunicaties 
zouden worden opgeheven door te la-
ten gelden dat het schisma van 1054 
nu weldra zou kunnen worden beëin-
digd, en dat men thans over een gro-
tere uitvalsbasis kon beschikken voor 
de toekomstige kruistochten. Voor de 
historici geldt deze vierde kruistocht 
evenwel als “de afgewekene” of “de 
afgewende” omdat zij haar doel niet 
bereikt heeft, maar zich met dingen 
heeft bezig gehouden, die aanvanke-
lijk niet voorzien waren op het pro-
gramma van de expeditie.

Wordt vervolgd
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Wat doen de zusters van de 
  Priesterbroederschap toch?

Deze vraag is ons dikwijls gesteld. 
Want al er zijn in ons religieuze leven 
heel bekende, voor iedereen zichtbare 
aspecten, een groot gedeelte blijft een 
beetje in een schaduwgebied dat niet 
altijd goed begrepen wordt.

Laat ons allereerst duidelijk ma-
ken dat wij, bijvoorbeeld, geen kar-
melietessen en geen benedictinessen 
zijn. Deze zijn in de Kerk als de uit-
straling van het contemplatieve leven 
van Maria. Zij leven opgesloten ach-

ter tralies die hen beschermen tegen 
de geest van de hoogmoedige en ge-
notzoekende wereld, om alleen God 
te beminnen en te dienen en gena-
den van bekering aan te trekken over 
de wereld. Zonder zich in de wereld 
te mengen, bidden zij, offeren zich op 
en werken voor hen die “strijden”; en 
heel bijzonder voor de priesters, de 
apostelen van hun broeders op de aar-
de. Maar u weet, evenals “er verschil-
lende woningen zijn in het huis van 
mijn Vader”, zoals Onze Heer zei, zo 

zijn er ook verschillende soorten roe-
pingen in het aan de dienst van Chris-
tus gewijde leven. Dat zijn de verschil-
lende facetten van hetzelfde juweel: 
de totale gave van een menselijk leven 
aan de oneindige Liefde, aan alle in-
tenties waarvoor het H. Hart van Jezus 
zich voortdurend op het altaar opof-
fert door de handen van de priester.

Monseigneur Lefebvre heeft de 
congregatie van de zusters gesticht, 
om volgens hun bekwaamheden, de 

Het afleggen van de geloften op zondag Quasimodo

Een van de zusters uit de priorij in Brussel.
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priesters van de Priesterbroederschap 
te helpen. Hun rol lijkt op die van de 
heilige vrouwen die, onder leiding van 
de allerheiligste Maagd Maria, Onze 
Heer en de apostelen volgden, terwijl 
zij hen hielpen bij hun werk om meer 
beschikbaar te zijn voor het aposto-
laat bij de zielen. Maar natuurlijk wa-
ren deze nederige werken een onop-
houdelijk gebed, verlevendigd door 
een vurige liefde. Om de liefde van 
Onze Heer volgden zij Hem en dien-
den zij Hem en hun ziel was voort-
durend in vereniging met Hem. Onze 
Lieve Vrouw gaf hun het voorbeeld.

Dit deel van het leven van de ziel 
is verborgen voor de mensen, maar 
het is het belangrijkste. Anders is men 
niet meer dan “een klokgelui dat la-
waai maakt”, zoals de H. Paulus zei. 
Ook wij wijden dus een groot deel 
van onze tijd aan het gebed:

- gebed van aanbidding van Onze 
Heer in het Allerheiligste Sacrament; 
aanbidding die eerherstel wil geven 
voor de talrijke beledigingen, hei-
ligschennissen en onverschillighe-
den die Hij ontvangt van de mensen, 
soms zelfs van de gewijde zielen. Wij 
wijden er iedere dag een uur aan, ge-
woonlijk verdeeld in twee halve uren, 
het ene ’s morgens, het andere ’s mid-
dags;

- gebed van lofprijzing en van 
voorbede, samen met de priesters: 
dat is het officiële gebed van de Kerk. 
Wij bidden ’s morgens om 6.30 u. de 
Prime, tussen de middag de Sext en ’s 
avonds komen we bij elkaar voor het 
zingen van de Completen. Op zondag 
en grote feestdagen, psalmodiëren we 
de Lauden in plaats van de Prime en 
zingen we in de kerk de mooie Ves-
pers.

- Vóór het H. Misoffer keren we 
in onszelf, in tegenwoordigheid van 
God, voor een stil gebed van een 
half uur, dat is wat men de medita-
tie noemt. Dan stellen wij, met het 
woord van de H. Bernardus “Waarom 
ben je hier gekomen?”, in gedachten, 
onze ziel in het licht van God, terwijl 
wij Hem alle genaden afsmeken om 
concreet altijd zijn Wil te doen uit 
liefde voor Hem.

- Daarna bieden wij ons aan, in 
gezelschap van Onze Lieve Vrouw 
van Zeven Smarten, onze heilige pa-

trones, met het Slachtoffer Jezus in 
het H. Misoffer, zon van onze dagen. 
Met Hostie Jezus in ons hart zal Hij 
door ons werken als wij er geen belet-
sels aan stellen. Hij zal stralen over de 
zielen met wie wij in aanraking zul-
len komen en de zielen die ons zijn 
toevertrouwd. Dan kan het werk be-
ginnen.

Tijdens het schooljaar hebben 
wij de genade te beginnen met cate-
chismuslessen, die gegeven worden 
in de verschillende klassen. Wat een 

vreugde om deze zuivere kinderzielen 
te wekken voor de kennis van God! 
Vervolgens vervult ieder de taak die 
de gehoorzaamheid haar heeft opge-
legd: het onderhoud van linnen van 
de sacristie en van het huis. Dat be-
tekent veel werk en talrijke uren strij-
ken. Voor het altaar en alles wat voor 
de eredienst dient, moet het linnen 
smetteloos zijn, gesteven en heel goed 
gestreken. Staat u ons, in het voorbij-
gaan, toe de dames van goede wil te 
bedanken, die een gedeelte van hun 
tijd komen wijden aan het huishou-
den, het strijken, naaien en koken. 
Moge Onze Lieve Heer hen belonen 
voor hun discrete hulp. Zonder deze 
hulp zouden we heel wat moeite heb-
ben om alles te doen.

We hebben gesproken over het 
doen van de huishouding – het huis 
is groot -, over de hulp in de keuken, 
het naaiwerk, de lessen op school en 

al het onvoorspelbare van een huis: 
boodschappen die gedaan moeten 
worden, telefoons die beantwoord 
moeten worden, personen die ontvan-
gen moeten worden, en alle onvoor-
ziene zaken die op de een of andere 
manier een beroep op ons kunnen 
doen.

Deze werken worden gedaan in 
stilte zoals de regel het vraagt, om er 
een gebed van te maken en ze zo goed 
mogelijk te doen. Zal de stilte moge-
lijk zijn voor de zusters die voor de 
klas staan (één van ons heeft er een 
volledige baan, andere zusters ge-
ven enkele lessen)? Dat zal mogelijk 
zijn als het uitleggen van de lessen 
niet met onnodige woorden gepaard 
gaat en als men niet zichzelf zoekt. 
Als men zich eenvoudigweg van deze 
taak kwijt uit gehoorzaamheid aan 
God die het vraagt, dan kan men er 
heel zijn ijver voor het welzijn van de 
kinderen in leggen, en dan zal de stil-
te van het inwendige gebed in acht ge-
nomen worden. 

Na het angelusgebed van 12 uur 
gaan we naar de refter van de zus-
ters, die zich in het slot bevindt. Wij 
zijn geen slotzusters, maar we hebben 

een gedeelte van het huis dat voor 
ons is gereserveerd onder de naam 
“slot” die men op bepaalde deuren 
kan zien staan. Tijdens onze maal-
tijd doet beurtelings een van de zus-
ters een geestelijke lezing. Maar deze 
lezing duurt niet de hele maaltijd, be-
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halve op dagen van retraite of recol-
lectie. Tegen het eind van de maaltijd 
geeft de overste de toestemming om 
de stilte te verbreken, waarbij zij ons 
met een woord uitnodigt God te zege-
nen. Dan komen de tongen los in de 
liefde, we delen onze vreugden of ons 
verdriet, amusante anekdotes of ge-
bedsintenties die men ons heeft me-
degedeeld. Na de afwas hebben we 
nog een korte tijd recreatie samen.

Om 13.30 u. begint de school 
weer. Als het einde van de recreatie 
geklonken heeft, herneemt het stil-
zwijgen zijn rechten en een kort be-
zoek aan Onze Heer in de kapel stelt 
ons in staat met edelmoedigheid ons 

werk van de namiddag te hernemen, 
na onze intenties gelouterd te hebben 
en de zegen te hebben ontvangen van 
Hem voor wie wij leven, Jezus, de Ko-
ning van het huis. Deze bezoekjes aan 
het H. Sacrament worden vaak her-
nieuwd in de loop van onze dagen. 
Wat ontvangen wij dan een genade! 
De H. Pastoor van Ars heeft dit heer-
lijke woord: “Wanneer u de kerk bin-
nenkomt en u wijwater neemt, wan-
neer u uw hand naar uw voorhoofd 
brengt om het kruis te maken, kijk 
dan naar het tabernakel: Onze Heer 
Jezus Christus doet het op hetzelfde 
moment een stukje open om u te ze-
genen!”

We hernemen dus onze activi-
teiten volgens de taken die ons zijn 
toevertrouwd. In schooltijd ziet de 
woensdagmiddag een groep kinde-
ren van andere scholen komen om 
onderwezen te worden in de christe-
lijke leer. We hebben ieder een groep-
je kinderen om catechismusles aan 
te geven. Zodra we kunnen, gaan we, 
volgens het programma, bejaarden of 
zieken bezoeken, die aan huis gebon-
den zijn. De goede heilige Vincentius 
a Paolo is ons speciaal als patroon ge-
geven voor onze werken van naasten-
liefde als ook voor de verhoudingen, 
doortrokken van eerbied en van een-
voud, die wij hebben met de priesters 
van de priorij.

In de avond, na onze ziel gevoed 
te hebben met een goede geestelijke 
lezing, gaan wij naar Jezus Christus 
voor ons laatste half uur aanbidding 
en het bidden van het rozenhoedje. 
Op vrijdag doen wij samen de kruis-
weg voor het rozenhoedje. Dit wordt 
altijd gebeden voor de intenties van 
onze weldoeners, op die manier onze 
schuld van dankbaarheid tegenover 
hen aan Onze Lieve Vrouw toever-
trouwend!

De lezing die tijdens het avond-
eten gedaan wordt, is genomen uit de 
delen van Dom Guéranger “Het litur-
gisch jaar” geheten, om onze zielen 

voor te bereiden op het feest dat de 
volgende dag gevierd zal worden.

Na het zingen van de Completen 
om 20.45 u., dat de twee communi-
teiten van de priesters en de zusters 
verenigt, keert ieder in zichzelf voor 
een ogenblikje van stil gebed, van hart 
tot hart met Jezus Christus. Aan zijn 
voeten leggen wij alle momenten van 
onze volbrachte dag, wij vertrouwen 
ze toe aan zijn barmhartigheid en aan 
zijn voorzienigheid vertrouwen wij 
de volgende dag toe, onze goede be-
sluiten en alle intenties die wij Hem 
willen aanbevelen. Om 21.45 u. luidt 
voor ons de “avondklok”, dus, wij bie-
den onze slaap aan in vereniging met 
de slaap die Onze Heer wilde nemen 
toen Hij op aarde was, onder de moe-
derlijke blik van onze goede hemelse 
Moeder en wij vertrouwen aan onze 
engel de taak toe, over ons allen te wa-
ken door Jezus in het tabernakel ge-
zelschap te houden en tot Hem te bid-
den  in onze plaats. Zo zal onze slaap 
een gebed zijn dat doorgaat. “Bidt on-
ophoudelijk”, zei Onze Heer.

Ons leven is heel eenvoudig, sa-
mengesteld uit kleine dingen zon-
der schittering. Soms zullen er “ex-
tra’s” zijn. Een dergelijk werk zal onze 
werkzaamheden meer onder de aan-
dacht van de mensen brengen. Maar 
we weten, voor God zal altijd de vol-
ledige overgave van onszelf tellen, dat 
is onze liefde voor Hem en voor onze 
naaste, dat is ons leven van vereniging 
met zijn Heilig Hart en met het On-
bevlekt Hart van Maria naar zijn voor-
beeld en in zijn gevolg. Maar speciaal 
voor ons is het de vereniging met het 
Smartvol en Onbevlekt Hart van Ma-
ria, onze Moeder aan de voet van het 
kruis, Moeder van alle mensen, Moe-
der vooral van de priesters van zijn 
goddelijke Zoon, die zij ons helpt die-
nen op aarde zoals zij het zelf heeft 
gedaan. “Credidimus Caritati”, “Wij 
hebben geloofd in de Liefde”. Moch-
ten wij dit mooie devies van monseig-
neur Lefebvre, dat hij ons heeft nage-
laten in onze constituties, iedere dag 
meer beleven!

Tijdens een zomerkamp
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handelt zonder de Vader, ofwel geef 
toe dat de Vader ook geboren is, dat 
Hij heeft geleden, dat Hij is gestorven 
en dat Hij is verrezen. Er is geen mid-
denweg, het moet het een of het ander 
zijn: - Wel! ik wil het een nog het an-
der. Ik zal niet toegeven, dat de Zoon 
iets doet zonder de Vader, want dat 
zou liegen zijn; ik zal evenmin toege-
ven dat de Vader is geboren, dat Hij 
heeft geleden, dat Hij is gestorven en 
dat Hij is verrezen: dat zou eveneens 
liegen zijn. Men zal zeggen, hoe redt u 
zich uit deze moeilijke situatie?

(…) De Vader is niet geboren uit 
de Maagd, dat is de Zoon, maar deze 
geboorte is het werk van de Vader en 
van de Zoon. De Vader heeft niet gele-
den op het kruis; maar het lijden van 
de Zoon is het werk van de Vader en 

van de Zoon. De Vader is niet verrezen 
uit de doden, maar de verrijzenis van 
de Zoon is het werk van de Vader en 
van de Zoon. Dat is het onderscheid 
van de personen en de eenheid van de 
handelingen. Wachten we ons ervoor, 
te zeggen dat de Vader iets doet zon-
der de Zoon of de Zoon iets zonder 
de Vader. Zult u zich afvragen of Je-
zus onder zijn wonderen er niet enke-
le heeft gedaan zonder de Vader? Wel! 
hoe zou het met deze woorden staan: 
“Mijn Vader, die in mij blijft, verricht 
zelf mijn werken (Joh. 14, 10)?”

Wat wij zojuist gezegd hebben, 
was duidelijk, het hoefde slechts ge-
formuleerd te worden; er was geen 
enkele inspanning nodig om het te 
begrijpen, het was voldoende het in 
herinnering te brengen.

heid en kracht dat de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest een onafscheide-
lijke Drie-eenheid vormen, één God 
en niet drie Goden: één God, zonder 
dat, evenwel de Zoon de Vader is en 
zonder dat de Vader de Zoon is, zon-
der dat de Heilige Geest de Vader of 
de Zoon is, want Hij is de Geest van 
de Vader en van de Zoon. Deze on-
uitsprekelijke Godheid, deze onuit-
sprekelijke Drie-eenheid, die in zich-
zelf blijft en die nochtans alle dingen 
vernieuwt; die schept en herstelt, toe- 
zendt en terugroept, die oordeelt en 
vergeeft, wij weten dat zij niet min-
der onafscheidelijk is dan onuitspre-
kelijk.

Maar wat is dat? De Zoon komt ge-
scheiden met zijn menselijke natuur; 
gescheiden daalt de Heilige Geest 

uit de hemel onder de gedaante van 
een duif, en weer gescheiden roept 
de stem van de Vader van boven uit 
de hemel: “Deze is mijn welbeminde 
Zoon.” Hoe is de Drie-eenheid dan 
onafscheidelijk?

(…) U hebt beweerd, kan men mij 
zeggen, dat de Vader niets doet zon-
der de Zoon, en de Zoon niets zon-
der de Vader; u hebt de H. Schrift ge-
citeerd; de Vader doet niets zonder 
de Zoon, hebt u gezegd, want door 
de Zoon is alles gedaan (Joh. 1, 3); 
en er is niets geleid zonder de Zoon, 
want Hij is de Wijsheid van de Vader, 
“met kracht reikend van het ene uiter-
ste naar het andere en alles met zacht-
heid ordenend” (Wijsh. 8, 1). Maar 
bent u nu niet in tegenspraak met 
uzelf? De Zoon, zegt u, is geboren uit 
een maagd, en niet de Vader; de Zoon 
heeft geleden, de Zoon is verrezen, 
maar niet de Vader. Zo doet de Zoon 
iets wat de Vader niet doet. Een van 
de twee: geef toe dat de Zoon soms 

Jezus komt en Hij wordt gedoopt 
door de H. Johannes; de Heer ont-
vangt het doopsel van de dienaar 

om ons een voorbeeld van nederig-
heid te geven, want de nederigheid is 
de volheid van de rechtvaardigheid; 
Hijzelf heeft het onderwezen, op deze 
woorden van Johannes (Matt. 3, 13): 
“Ik moet door U gedoopt worden, en 
U komt tot mij!” antwoordt Hij: “Laat 
het nu toe, want zo betaamt het ons, 
alle gerechtigheid te vervullen.”  Toen 
dus Jezus gedoopt was, opende de he-
mel zich, en de Heilige Geest daalde 
neer op Hem in de vorm van een duif. 
Vervolgens hoorde men deze stem uit 
de hemel: “Deze is mijn welbemin-
de Zoon, in wie Ik mijn welbehagen 
heb.” Zien wij hier niet duidelijk de 
Drie-eenheid? In de stem horen wij 
de Vader, wij aanbidden de Zoon in 

de man die het doopsel ontvangt, en 
de Heilige Geest in de duif. Het is vol-
doende het in herinnering te brengen; 
niets is gemakkelijker te begrijpen. 
Wat is er duidelijker? Wat meer over-
tuigend? Hier is zeker de Drie-een-
heid. Immers, wie hier naar Johan-
nes komt in de gedaante van dienaar, 
Onze Heer Jezus Christus is zeker de 
Zoon van God, men kan niet zeggen 
dat Hij de Vader of de Heilige Geest 
is. “Jezus kwam”, zegt ons de gewij-
de tekst, het is ongetwijfeld de Zoon 
van God. Kan men anderzijds aarze-
len over de duif? Wie kan er vragen 
wat zij is, als het Evangelie uitdrukke-
lijk zegt: “De Heilige Geest daalde op 
Hem neer in de vorm van een duif?” 
Men zou evenmin kunnen betwijfe-
len dat de stem die van de Vader is , 
omdat zij zegt: “Gij zijt mijn Zoon” 
(Marc. 1, 11). De Drie-eenheid is hier 
dus duidelijk.

(…) Het ware geloof verzekert ons 
met een onvergelijkelijke nauwkeurig-

Homilie

Preek van de H. Augustinus
 

over de H. Drie-eenheid
 

(uittreksels)
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De roem van deze grote heilige is, 
dat hij de weg naar de woestijn ge-
baand heeft voor talloze generaties 
kluizenaars en dat hij door niemand 
is overtroffen in de praktijk van het 
gebed en van de boete. Hij werd gebo-
ren aan de rand van Thebe, in Egypte. 
Vanaf zijn twaalfde jaar was hij wees 
en bezat hij een zeer groot erfgoed. 
Hij verliet alles om aan de goddelij-

ke ingeving te gehoorzamen. Toen hij 
ver doordrong in de woestijn, kwam 
hij bij een diepe grot in de helling 
van een berg. In de grot stroomde een 
heldere bron. Hij ging van deze plek 
houden en besloot er zijn leven door 
te brengen. Een palmboom die in de 
buurt stond voorzag hem van zijn 
eten en zijn kleding; het heldere wa-
ter van de bron was zijn enige drank.

Sint Paulus, de eerste kluizenaar
(229-342)

15 januari

Paulus was 22 jaar toen hij zich te-
rugtrok uit de wereld; hij leefde in de 
woestijn tot de leeftijd van 113 jaar. 
Hij bracht dus 91 jaar door onder de 
ogen van God en ver van de blikken 
van de mensen, en niemand zal ons 
ooit de wonderen van de deugd die 
hij heeft gedaan, noch de onuitspre-
kelijke heerlijkheden van zijn boet-
vaardige en contemplatieve leven, 
kunnen vertellen. Toch zijn ons twee 
feiten bekend.

Paulus was 43 jaar oud toen God 
zichzelf ermee belastte, hem te voe-
den door hem iedere dag, door een 
raaf, de helft van een brood te zen-
den. Op de leeftijd van 113 jaar ont-
ving hij bezoek van de H. Antonius.

Antonius, 90 jaar oud, was be-
proefd door een bekoring van ijdele 
eer, waarbij de duivel hem probeer-
de te suggereren dat hij de volmaakt-
ste van de kluizenaars was. Maar God 
had hem in de droom bevolen, ver-
der de woestijn in te gaan, een klui-
zenaar tegemoet die veel volmaakter 
was dan hij. 

Na twee dagen en een nacht lo-
pen volgde Antonius het spoor van 
een wolvin, dat hem bracht tot bij de 
grot waarin Paulus woonde. Het kost-
te grote moeite eer de heilige zijn deur 
wilde openen voor de onbekende rei-
ziger. 

Eindelijk deed hij open; de twee 
grijsaarden omhelsden elkaar, noem-
den elkaar bij de naam en brachten 
lange uren door met God te zegenen.

Op die dag bracht de raaf hun 
een heel brood; zij dankten de Heer 
en gingen aan de rand van de fontein 
zitten om hun sobere maaltijd te ne-
men. 

Toen Antonius terugkwam in zijn 
afzondering zei hij tegen zijn leerlin-
gen: “Wee mij, zondaar, die onwaar-
dig ben dienaar van God genoemd te 
worden! Ik heb Elias gezien, ik heb 
Johannes gezien in de woestijn, in 
één woord, ik heb Paulus in het para-
dijs gezien.” 

Paulus stierf in datzelfde jaar, en 
zijn graf werd gegraven door twee 
leeuwen uit de woestijn. Zijn abso-
luut authentieke leven werd geschre-
ven door de H. Hiëronymus.

Heiligenleven
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De H. Scholastica was de zus 
van de H. Benedictus, patri-
arch van de monniken van 

het Westen. Toen zij nog jong was 
maakte zij, in het ouderlijk huis, gro-
te vorderingen in de deugd. Zij volg-
de niet de droombeelden na van de 
meisjes van de eeuw, maar zij ging 
voorbij aan de schoonheid, de rijk-
dommen, het huwelijk met de groot-
ste prinsen om zich te binden aan Je-
zus Christus. 

Haar enig verlangen was Benedic-
tus te volgen in de afzondering. Van 
kindsbeen af wijdde zij zich toe aan 
God, en zij voegde zich bij haar broer, 
toen hij zich gevestigd had op Mon-

te Cassino, om van zijn lessen en zijn 
voorbeeld te profiteren.

Benedictus wilde zijn zus slechts 
eenmaal per jaar zien, voor de vas-
ten, en dan kwam de heilige uit haar 
klooster, en haar broer van zijn kant 
ging dan zijn zus tegemoet, zij ont-
moetten elkaar op de helling van de 
berg. Men ziet daar nog het kleine 

H. Scholastica, maagd
(480-543)

10 februari

heiligdom dat, naar men gelooft, is 
opgericht op de ruïnes van het huisje 
waar de H. Benedictus en de H. Scho-
lastica hun laatste, zo beroemd geble-
ven, gesprek hadden.

Op 9 februari 543 was Scholastica 
zoals gewoonlijk haar broer gaan be-
zoeken. De dag verliep in heilige ge-
sprekken, en de nacht brak aan zon-
der dat zij het bemerkten. “Het is te 
laat om u terug te trekken, zei de hei-
lige tegen haar broer; laten we tot de 
dageraad doorpraten over de vreug-
den van het eeuwig leven.” “Wat zegt 
u dat, mijn zuster?” hernam Benedic-
tus; “Ik kan de nacht niet doorbren-
gen buiten mijn klooster.”

Verdrietig over deze weigering, 
boog Scholastica zich over de tafel 
en bad met het hoofd in de handen 
tot God, terwijl zij overvloedige tra-
nen vergoot. Haar gebed werd zo snel 
verhoord, dat de donder al rommelde 
toen zij haar hoofd ophief, en dat de 
regen met stromen neerviel, hoewel 
de lucht tevoren helder en wolkeloos 
was. ”Wat hebt u gedaan, zuster?” 
zei de man Gods “Ik heb gesmeekt”, 
zei Scholastica, “en u hebt niet wil-
len luisteren, ik heb Onze Heer aan-
geroepen, en ziedaar hoe Hij me ver-
hoort.”

In de onmogelijkheid om te ver-
trekken, bleef Benedictus noodge-
dwongen; de twee heiligen bleven de 
hele nacht op en spraken over het ge-
luk van de uitverkorenen. De volgen-
de dag keerde de vrome maagd te-
rug naar haar klooster, en Benedictus 
naar zíjn klooster; maar op de derde 
dag zag de man Gods in zijn cel, toen 
hij naar boven keek, de ziel van zijn 
zus omhoogvliegen onder de gedaan-
te van een duif.

Benedictus wilde het lichaam 
van zijn zus laten neerleggen in het 
graf dat hij voor zichzelf had klaar-
gemaakt, opdat hun lichamen in de 
dood verenigd zouden zijn zoals hun 
zielen het waren geweest in het leven.

Heiligenleven
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Namen
Eind 1965 komen de gelovigen 

van Condroz bijeen in Ciney om de 
sociale leer van de Kerk diepgaand 
te bestuderen onder aansporing van 
Eerwaarde Scheerens, pastoor van An-
thée. De nieuwe mis, genoemd de mis 
van Paulus VI, die op 29 november 
1969 is opgelegd, is vurig ontvangen 
door een groot deel van de christen-
heid, dat de dubbelzinnigheid van de 
liturgische formules niet opmerkte. 
De reactie laat niet op zich wachten 
in de tijdschriften “Itinéraires”, “Forts 
dans la Foi”, de “Courrier de Rome” 
en zelfs door kardinaal Ottaviani. In 
België behouden enkele leden van de 
seculiere en de reguliere clerus de li-
turgie van hun wijding. De weinige 
gelovigen die trouw zijn aan de Mis 
van altijd zien zich gedwongen naar 
Luik, Haversin, Anthée, Seerville, Stef-
fenhausen, Porcheresse, Brussel enz. 
te gaan om naar de Mis te gaan.

In 1985 krijgt M. Jacquet van 
een militaire aalmoezenier de toe-
stemming om een keer per maand ’s 
avonds de Mis op te dragen in de kerk 

van Wartet, niet ver van Namen. Pa-
ter François neemt de taak op zich er 
dienst te doen; pater Albert Jacqemin 
zal catechismusles geven in Florée 
bij de heer Mossoux. Omdat het een 
provisorische oplossing is, is het ver-
standig een permanente lokaliteit te 
vinden om de mis op te dragen. De 
gelovigen zoeken rondom Namen 
een gebouw dat passend is voor hun 
behoeften. De heer Jacquet ontdekt 
een pand aan de rue Delvaux nr. 10 
te Namen, niet ver van het station. Na 
enkele verbouwingen kan dat geschikt 
zijn. Door de prior wordt een budget 
van 600.000 francs geleend. In augus-
tus 1988 wordt er een huurcontract 
getekend dat een maandelijkse huur 
van 15.000 francs voorziet. Onder lei-
ding van pater Peignot zijn de vrijwil-
ligers druk in de weer met de verschil-
lende taken: opruiming, timmerwerk, 
elektriciteit, verwarming, schilder-
werk, parket… De pater stroopt zijn 
mouwen op; hij werkt terwijl hij de 
verschillende activiteiten coördineert. 
De antiquairs worden bezocht door 
de pater die het interieur inricht van 
de kapel, de sacristie en de catechis-

muszaal: kandelaars, beelden, lam-
pen…; zo goed dat de inzegening 
van de kapel voorzien wordt op 5 fe-
bruari, met de Mis van Maria Licht-
mis. Een team van de tv. van Namen 
wordt uitgenodigd evenals de lokale 
pers. Ongeveer 150 personen persen 
zich in de kapel om de Mis te volgen. 
Iedere zondag bezoekt een zestigtal 
personen deze kerkgelegenheid, uit 
de provincie en van elders. De pater 
geeft aan een vroegere parochiaan van 
Charleville opdracht om een mooi al-
taar te maken, dat het provisorische 
altaar zal vervangen.

15 Augustus 1993: vertrek van pa-
ter Peignot naar Conflans-Sainte-Ho-
norine.

Pater de Maillard, pas gewijd, 
wordt verantwoordelijk voor de ka-
pel. Als getalenteerd musicus wil hij 
graag dat de feesten van o.a. Pasen en 
Kerstmis luister bijgezet worden door 
de begeleiding van viool, trompet en 
zelfs klavecimbel. Als dichter maakt 
hij zich tot de vertolker van het god-
delijk Kind in de hemel om de gelo-
vigen te bedanken voor het mooie 
kerstfeest.

Hij leert Louis en Antoine Boch-
koltz de Mis te dienen. Als hij in 
maart 1997 ziek wordt zal hij vele 
malen vervangen worden door pater 
Simonot.

15 augustus 1997: pater Simonot 
bedient de kapel Saint-Aubin. De Sa-
cramentsprocessie in Namen wordt 

Het jaar 2000: pater Pellouchoud in het gebouw in Namen, dat tot een kapel omge-
bouwd zal worden.
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afgeschaft ten gevolge van het afne-
men van het aantal deelnemers.

1 mei 1999: gezongen Mis bij ge-
legenheid van het tienjarig bestaan; 
een dertigtal gelovigen ontmoeten el-
kaar weer in de abdij van Floreffe voor 
de maaltijd en het bezoek aan de ab-
dij.

15 augustus 1999: pater Pellou-
choud, een Zwitser uit Fully in het 
Wallis wordt verantwoordelijk voor 
de kapel. 

12 februari 2000: aankondiging 
van de aankoop van het lege gebouw 
dat grenst aan de kapel dankzij een le-
gaat van een parochiaan.

5 juli 2000: twee parochianen be-
ginnen met het afbreken van de over-
bodige infrastructuur.

11 november 2000: pater Pellou-
choud haalt met het houweel de lam-
brisering weg van de gang waar het 
beeld van St. Jozef wordt geplaatst om 
zijn bescherming te vragen tijdens de 
toekomstige werken.

9 mei 2003: na de parochiemaal-
tijd worden de gelovigen uitgenodigd 
om de plannen te bekijken die zijn 
aangeplakt in de gang van de toekom-
stige kapel; zegening van de werken.

13 juli 2003: pater Pellouchoud 
kondigt aan dat Louis Bochkoltz naar 
het seminarie in Flavigny gaat.

De Petrusbroederschap krijgt van 
de bisschop van Namen de kapel St. 
Theresia van het Kind Jezus.

1 juli 2004: begin van het ruwe 
werk van het afbreken van de afdek-
plaat van gewapend beton en van de 
woonruimten (boven de huidige bin-
nenplaats).

11 juli 2004: de werken binnen 
nemen een aanvang.

15 augustus 2004: vertrek van pa-
ter Pellouchoud naar de kapel van 
Délémont (Zwitserse Jura) en benoe-
ming van pater Brunet, neomist.

6 februari 2005: tijdens deze 
maand legt pater Wegner de tegelvloer 
in het sanitair en op andere plaatsen.

3 april 2005: praktisch alle vak-
groepen haasten zich om het werk 
klaar te krijgen. Gedurende de week 
werken de “zogenaamde technici” 

met bezems en dweilen; andere gelo-
vigen organiseren en richten de bui-
ten dienst gestelde vroegere kapel om 
er het banket te organiseren.

19 april 2005: inzegening van de 
nieuwe kapel door pater Wegner.

2 september 2007: pater Abbet 
bedient de kapel van Namen. Pries-
terjubileum van Eerwaarde Daniël 
Van Namen.

17 februari 2008: bestrating van 
de binnenplaats en van de gang.

8 maart 2008: abbé Louis Boch-
koltz ontvangt de subdiakenwijding 
in Ecône.

30 maart 2008: parochiesouper 
onder het prieel; regen, verkoudhe-
den, bronchitis…

27 juli 2008: abbé Louis Boch-
koltz ontvangt de diakenwijding in 
Ecône. Hij zal bij ons zijn voor de vie-
ring van het twintigjarig bestaan op 
zondag 1 februari.

Lourdes (1858-2008)
In dit jubileumjaar hebben meer 

dan 150 pelgrims uit ons district de 
weg naar Lourdes genomen om zich 
aan te sluiten bij de internationale be-
devaart die georganiseerd werd door 
de Priesterbroederschap Sint Pius X 
tijdens het laatste weekend van okto-
ber. Begunstigd door een schitterend 
weer werd deze bedevaart van het be-
gin tot het eind bezield door de ge-
voelens van een echte vroomheid, een 

diepe liefde en een heilige vreugde! 
Voor de ongeveer 20.000 deelnemers 
zullen deze dagen lang in de herinne-
ring gegraveerd blijven…

Zaterdag 25 oktober
Het eerste indrukwekkende mo-

ment van deze bedevaart was de 
kruiswegoefening op de heuvel die 
uitsteekt boven de basiliek van de On-
bevlekte Ontvangenis. Ondanks de 
toevloed van pelgrims, verliep deze in 
een grote vurigheid en een indrukwek-
kende ingekeerdheid. Bij het uitgaan 
van de kruisweg gingen de gelovigen 
snel naar de ondergrondse St. Pius X 
basiliek om het begin van de plech-
tige Mis bij te wonen, waarbij onze 
vier bisschoppen een ereplaats had-
den. De gelovigen, gekomen uit de 
vijf werelddelen, konden met vreugde 
en emotie vaststellen dat het gebouw 
overvloedig gevuld werd. (Deze basi-
liek, een van de kerken met de groot-
ste capaciteit ter wereld, kan ongeveer 

25.000 personen bevatten.) Van toen 
af was er geen twijfel meer mogelijk! 
In dit Christus Koningweekend werd 
Lourdes voor enkele uren het domein 
van de katholieke Traditie. Jongeren, 
ouderen, talrijke families, leken, cle-
rici, zieken of gezonden… zij waren 
er allemaal, verenigd door een zelf-
de geloof, om hun trouw aan de eni-
ge Koning der koningen te betuigen. 
Wat een troost! In zijn preek voerde 
pater Le Roux de toehoorders mee om 

Tientallen pelgrims brachten de nacht door aan de voeten van Onze Lieve Vrouw.
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de wonderen van Onze Lieve Vrouw 
te beschouwen. ’s Avonds trok de 
lichtprocessie zoveel gelovigen dat 
de meeste gedurende heel de cere-
monie op hun plaats moesten blij-
ven staan… Na deze eerste dag, rijk 
aan emoties, brachten tientallen pel-
grims de nacht door aan de voeten 
van Onze Lieve Vrouw.

 

Zondag 26 oktober
De plechtige Hoogmis van Chris-

tus Koning, opgedragen door de eer-
ste assistent van de Priesterbroeder-
schap, pater Niklaus Pfl uger, begon 
om 9 uur en eindigde drie uur la-
ter! Helemaal niet in de war gebracht 
door de indrukwekkende menigte ge-
lovigen, hield monseigneur Fellay een 
prachtige preek in vijf talen. Hij maak-
te gebruik van de gelegenheid om de 
gelovigen aan te sporen om de rozen-
kranskruistocht te hervatten om van 
Rome het opheffen van de excommu-
nicatie te verkrijgen. Vervolgens her-
nieuwden de bisschoppen de toewij-
ding van de Priesterbroederschap St. 
Pius X en van al haar werken aan het 
Onbevlekt Hart van Maria. Aan het 
eind van de plechtigheid begaf een 
processie, geopend door de clerus, de 
religieuzen en de zieken zich naar de 
grot om er het rozenhoedje te bidden. 
De processie kon zich met moeite een 
weg banen door de massa pelgrims 
die aan de kant van de weg stond. Aan 

de voet van de grot van Massabielle 
stegen duizenden enthousiaste Wees-
gegroeten ten hemel onder het ver-
rukte en bewonderende oog van ver-
schillende pelgrims die niet bij onze 
groep hoorden. De namiddag was 
heel druk! Na de vespers van Chris-
tus Koning, gezongen om 14.30 u. in 
de ondergrondse basiliek, nam groot 
en klein zijn plaats in voor de sacra-
mentsprocessie door de straten van 
de stad. Omdat de menigte nog altijd 
even dicht was, moest een deel van de 
pelgrims bijna drie kwartier wachten 
alvorens op gang te kunnen komen. 
Het begin van de processie keerde te-
rug bij het heiligdom door de St. Jo-
zefpoort, toen de staart van de groep 
nauwelijks de esplanade had verlaten 
door de St. Michaëlpoort! Na ons ge-
loof te hebben uitgezongen in de stad 
volgde het ontroerende moment van 
het zegenen van de zieken. Ook zij 
waren talrijk gekomen… “Heer, red 
ons, wij vergaan! Heer, als U wilt kunt 
U ons genezen! Hosanna, Zoon van 
David!” In deze ogenblikken van die-
pe ingekeerdheid was de aanwezig-
heid van Onze Heer bijna tastbaar… 
Ondanks de vermoeienis van de dag 
werden de pelgrims uitgenodigd nog-
maals een weinig van hun slaap op te 
offeren om Jezus in de Hostie te ko-
men omringen in de nachtaanbid-
ding. Tot het aanbreken van de dag 
kwamen vele gelovigen elkaar afl os-
sen in de ondergrondse basiliek om 
onze Goddelijke Verlosser gezelschap 
te houden.

Maandag 27 oktober
Terwijl verschillende groepen pel-

grims de terugreis al hadden moeten 
aanvaarden, bracht een laatste plech-
tige Mis de gelovigen die nog aanwe-
zig waren. Deze werd gevolgd door 

het bidden van het rozenhoedje, met 
het gezicht naar de grot, aan de andere 
kant van de Gave. Ten slotte bedank-
te pater de Cacqueray  vóór de slot-
zegen namens alle gelovigen van de 
Traditie de bisschoppen voor hun be-
schikbaarheid, hun strijd, hun trouw 
en hun verschillende apostolaten en 
richtte nog enkele ontroerende woor-
den van geloof en enthousiasme tot 
de verzamelde menigte. Na deze nieu-
we kracht gevende toespraak moesten 
we, helaas, al weer denken aan het af-
scheid nemen van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes en van de grot van Mas-
sabielle. Afscheid? Vergist u niet! Een 
vurig “Tot ziens”.

“Tot volgend jaar, goede en tedere 
Moeder! Dat is beloofd, wij zullen er 
zijn, als God het wil!”

Ander nieuws

Zondag 26 oktober
In Brussel patroonfeest van Chris-

tus Koning. De zuster organist en 
verschillende leden van de schola 
zijn naar Lourdes… Een gelovige is 
zo goed om de plaats van de zuster 
aan het orgel in te nemen terwijl een 
groep jachthoornspelers ,evenals de 
afgelopen jaren aanwezig is om de ce-
remonie op te luisteren.

Dinsdag 28 oktober
Terugkomst van de bedevaart naar 

Lourdes.
De loodgieter heeft het probleem 

aan de verwarming niet gevonden en 
de communauteit  van de priorij van 
Brussel heeft geen warm water meer 
om zich te douchen.

Vrijdag 31 oktober
In Brussel geeft onze Rizo, die het 

mededelingenblad en de Kruisvaar-
der maakt, de geest. Zij heeft twaalf 
jaar dienst gedaan. De reparateur zegt 
ons, dat het te duur zal worden om 
haar te repareren. Gelukkig heeft pa-
ter Champroux uit Zwitserland een 
printer meegebracht die zal kunnen 
voldoen.

Zaterdag 1 november
Allerheiligen.
Plechtige Mis in de Sint Jozefkerk, 

opgedragen door pater Pfl uger, eerste 
assistent van de Algemeen Overste.

Voor de laatste keer in processie 
naar de grot

Mgr.  B. Fellay
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Start van de rozenkranskruistocht 
van een miljoen rozenhoedjes voor 
het opheffen van de excommunica-
tie.

Zondag 2 november
Pater B. Wailliez, de districtsover-

ste van de Benelux, bezoekt onze 
kerkgemeenschap in Den Haag. Na-
dat hij het H. Misoffer heeft opgedra-
gen, benut hij de gelegenheid om met 
de gelovigen te spreken.

Woensdag 5 november
Vanuit Gerwen wordt een bezoek 

gebracht aan de Sint Willibrorduskerk 
in Utrecht. De vandaag spontaan ge-
legde contacten hebben later een be-
zoek vanuit het aartsbisdom aan onze 
priorij in Gerwen tot gevolg.

In Brussel, bezoek van pater Ber-
nard osb, die de volgende morgen 
naar de toekomstige benedictijnse 
stichting bij de Belgisch-Duitse grens 
gaat. 

De pater gaat bij alle klassen langs. 
De kinderen zijn opgetogen, een ech-
te monnik te zien.

Vrijdag 7 november
Aankomst van pater Loschi, die 

enkele dagen in België komt door-
brengen. Hij bezoekt met name de 
Grand-Place van Brussel en de stad 
Brugge, van welke plaats hij niet al-
leen de architectuur maar ook de li-

turgische schat van de kerken bewon-
dert.

Zaterdag 15 november
Rozenhoedje vóór de kathedraal 

van Brussel als eerherstel voor de mis-
daad van de abortus. Rozenhoed-
je dat door het lawaai van de anar-
chisten verstoord wordt. Ons groepje 
blijft kalm en de jongeren gaan weg, 
ze hebben genoeg van hun eigen on-
zin… en godslasteringen. Op het nip-
pertje worden zij opgepakt en naar de 
politiepost gebracht.

Koningsfeest. Gezongen Mis met 
Te Deum en gebed voor de koning in 
de Sint Jozefkerk.

Zondag 16 november
Pater Wailliez gaat in de namiddag 

naar Camblain om aanwezig te zijn 
bij het eind van de opleidingstijd van 
Jeunesse France Civitas en Belgique & 
Chrétienté. Hij profiteert daarvan om 
een ontmoeting te hebben met pater 
de Cacqueray, zijn Franse confrater.

Woensdag 19 tot 
 zondag 23 november
Mgr. Fellay is in Quiévrain waar 

hij de retraite preekt voor de zusters. 
De volgende dag vieren de zusters het 
feest van hun patroon, Sint Jan van 
het Kruis.

Zondag 23 november
De priorij in Gewen krijgt bezoek 

van twee belangrijke personen. Pater 
B. Wailliez draagt bij gelegenheid van 
het Sint Clemensfeest in de aan hem 
toegewijde kerk het H. Misoffer op en 
ontmoet later in de namiddag Sinter-
klaas, die onze kinderschaar in de pri-
orij hartverwarmend toespreekt. 

Voordien werd er door pater de 
Beer een diapresentatie gegeven over 
de achtjarige geschiedenis van de Be-
devaart Gorcum – Brielle, die een 
week later op de Nederlandse televi-
sie aan de orde zal komen.

In de namiddag wordt het hele dis-
trict bekleed met een prachtige mantel 
van sneeuw. Ongelukkig voor hen die 
op de weg zijn. Er vormen zich heel 
wat opstoppingen op de snelweg, die 
de priesters van de St. Jozefkerk belet-
ten op tijd terug te zijn voor het lof. 
Na de vespers stellen de gelovigen 
zich dus tevreden… met een sneeuw-
ballengevecht met de zusters!

Rozenhoedje vóór de kathedraal van Brussel als eerherstel  
voor de misdaad van de abortus

Sint Nicolaas en Zwarte Piet in Gerwen

Kroniek van het district
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Is kardinaal Martini katholiek?

Een nieuw boekinterview van kar-
dinaal Martini, “Nachtelijke gesprek-
ken in Jeruzalem”, toont ons eens te 
meer dat het niet volstaat Romeins 
prelaat te zijn om katholiek te zijn.

We kiezen enkele uitspraken:
“Men kan God niet katholiek ma-

ken. God staat boven de grenzen en 
de definities die wij stellen. Wij heb-
ben er behoefte aan in het leven, dat 
is duidelijk, maar we moeten ze niet 
doen samenvallen met God”. Met an-
dere woorden, God is niet zo klein-
geestig als de katholieke theologie.

Dinsdag 25 november
In onze kerk te Gerwen zingt het 

Russische Neva-Ensemble geestelijke 
liederen. Vreemd publiek bezet de rij-
en en leert onze kerk kennen. 

Hopelijk vinden enkelen van hen 
ook de weg naar onze kerk als het H. 
Misoffer wordt opgedragen.

Donderdag 27 november
Zeer kwalijke verrassing in de St. 

Jozefkerk: de aannemer die aan de re-
novatie van de zaal werkt, verandert 
de sloten en oefent chantage uit, op-
dat wij onmiddellijk een achterstalli-
ge factuur betalen. Een beetje diplo-
matie maakt een einde aan de crisis, 

die des te lastiger is, omdat wij toe-
gang tot de zaal moeten hebben voor 
de voorbereiding van de kerstmarkt.

Donderdag 4 tot 
 zondag 7 december
Kerstmarkt in de St. Jozefkerk: uit-

stekende versiering van de zaal en 
presentatie van de artikelen. Kleine 
schrik bij het begin: een storing van 
de elektriciteit brengt alle inspannin-
gen van de laatste weken in gevaar. 
Het is koud; de bezoekers zouden 
graag wafels en warme wijn bij ons 
kopen, maar we kunnen ze niet tevre-
den stellen… De werklieden van het 
bouwterrein naast ons komen met 
hetzelfde verzoek; men komt tot een 
goede overeenkomst: zij sluiten onze 
apparaten tijdelijk aan op hun elek-
triciteitsbron en wij bieden hun gratis 
de wafels aan!

Maandag 8 december
Vergadering van de priesters van 

het district in Antwerpen, waar wij 
heel goed ontvangen worden (zoals 
altijd) door pater Verlinden.

’s Avonds, plechtige H. Mis in de 
St. Jozefkerk en fakkelprocessie in de 
straten van Brussel.

De kardinaal stelt de Bergrede voor 
als een handvest van de rechten van 
de verdrukten. De rechtvaardigheid is 
“het fundamentele attribuut van God” 
en “de maatstaf van onderscheid” vol-
gens welke Hij ons oordeelt. De hel 
“bestaat en hij is al op aarde”: in de 
prediking van Jezus was hij “waar-
schuwing” die aanspoorde om op aar-
de niet teveel hel te veroorzaken. Ook 
het vagevuur is “een beeld” dat ont-
wikkeld is door de Kerk, “een mense-
lijke voorstelling die toont hoe men 
voor de hel bewaard kan worden”. De 
uiteindelijke hoop is “dat God ons al-
lemaal opneemt”, wanneer de recht-

IB240.indd   28 10-12-2008   11:20:27



Informatieblad   Nr. 240  januari - februari  2009   29

Nieuws uit de Kerk en de wereld

vaardigheid zal wijken voor de barm-
hartigheid.

Eén hoofdstuk van het boek 
neemt als expliciet doel “Humanae 
Vitae”(1968) van Paulus VI over het 
huwelijk en de voortplanting. Mar-
tini beschuldigt hem ervan “een ern-
stige fout” te hebben gemaakt door 
de kunstmatige anticonceptie te ver-
bieden: veel mensen zijn van de Kerk 
verwijderd en zij heeft zich verwijderd 
van de mensen. “Het is een teken van 
zielengrootheid en van zekerheid van 
zichzelf, als men zijn dwalingen en 
de kleingeestigheid van zijn inzich-
ten van gisteren weet te erkennen. De 
Kerk zal geloofwaardigheid en com-
petentie herwinnen”.

Herinvoering van de Mis met de 
rug naar het volk?: “detail en 

kleingeestige discussie”
De “Opera omnia”van Ratzinger 

in 16 delen zijn zojuist begonnen te 
verschijnen in het Duits bij de uitge-
ver Herder, in Fribourg-en-Brisgau. In 
het eerste deel, gewijd aan de litur-
gie, schrijft de paus de volgende inlei-
ding:

“Dit deel omvat nu alle korte wer-
ken, en werken van gemiddelde leng-
te, waardoor ik, in de loop van de 
jaren, stelling heb genomen over litur-
gische kwesties in verschillende om-
standigheden en vanuit verschillende 
gezichtshoeken. Na al de teksten die 
geschreven zijn in die gevallen, ben 
ik er tenslotte toe gebracht een totaal-
beeld te tonen, gepubliceerd in 2000, 
het jubeljaar, onder de titel ‘De geest 
van de liturgie’ en dit vormt de kern-
tekst van dit deel.”

Helaas hebben alle recensies be-
trekking gehad op één hoofdstuk: 
“Het altaar en de oriëntatie van het 
gebed in de liturgie”. Zij die het heb-
ben gelezen, hebben er uit moeten af-
leiden, dat het hele werk alleen maar 
handelde over de oriëntatie van de ce-
lebratie en dat de inhoud ervan zich 
beperkte tot het willen herinvoeren 
van het opdragen van de Mis “met de 
rug naar het volk”. Door deze verteke-
ning heb ik een ogenblik overwogen 
dit hoofdstuk (van nauwelijks 9 blad-

zijden op een geheel van 200) weg te 
laten om de discussie te kunnen te-
rugbrengen tot het echte onderwerp 
dat me interesseerde en blijft interes-
seren in het boek. Ik zou het des te ge-
makkelijker gedaan kunnen hebben, 
omdat er intussen twee uitstekende 
werken zijn gepubliceerd, waarin de 
kwestie van de oriëntatie van het ge-
bed in de Kerk van het eerste millen-
nium op overtuigende wijze wordt 
toegelicht. Ik denk op de eerste plaats 
aan het belangwekkende boekje van 
Uwe Michael Lang, “Zich wenden tot 
de Heer. Essay over de oriëntatie van 
het liturgisch gebed” en heel speciaal 
aan de uitgebreide bijdrage van Ste-
fan Heid, “Attegiamento ed orienta-
tio della preghiera nella prima epoca 
cristiana”(in “Rivista d’Archeologica 
Cristiana” 72, 2006), waarin de bron-
nen en de bibliografie over de kwestie 
rijkelijk worden opgegeven en aan het 
licht gebracht.”

Het resultaat is heel duidelijk: de 
gedachte dat de priester en het volk, 
in het gebed, tegenover elkaar zouden 
moeten staan is slechts opgekomen 
in het moderne christendom, zij is 
helemaal vreemd aan het oude chris-
tendom. Het is zeker duidelijk dat de 
priester en het volk niet naar elkaar 
toegewend bidden, maar naar de eni-
ge Heer. In het gebed kijken zij dus 
dezelfde richting uit: hetzij naar het 
Oosten, kosmisch symbool van de 
Heer die komt, of, als dat niet moge-
lijk is, naar een beeld van Christus in 
de apsis, naar een kruis, of eenvoudig-

weg naar de hemel, zoals de Heer het 
heeft gedaan tijdens het hogepriester-
lijk gebed, de avond voor zijn Lijden 
(Joh. 17, 1). 

In ieder geval wint het voorstel, 
geformuleerd aan het einde van het 
hoofdstuk in kwestie van mijn boek, 
steeds meer terrein: niet overgaan tot 
nieuwe veranderingen, maar eenvou-
dig in het midden van het altaar het 
kruis plaatsen waarheen de priester en 
de gelovigen zich samen kunnen wen-
den, om zich op die manier naar de 
Heer te laten leiden, tot Wie wij allen 
samen bidden.

Maar misschien heb ik weer teveel 
over dit punt gesproken, dat nauwe-
lijks een detail van mijn boek vormt 
en dat ik zelfs zou kunnen weglaten. 
Het essentiële doel van het werk was 
de liturgie - boven dikwijls kleingees-
tige kwesties met betrekking tot deze 
of gene vorm - te plaatsen in haar be-
langrijke verhouding, die ik heb pro-
beren te beschrijven, met drie gebie-
den die ieder thema omvat. Daar is 
eerst het sterke verband tussen het 
Oude en het Nieuwe Testament; zon-
der de band met de oudtestamenti-
sche erfenis is de christelijke liturgie 
absoluut onbegrijpelijk. Het tweede 
gebied is het verband met de wereld-
godsdiensten. Het derde ten slotte is 
het kosmische karakter van de litur-
gie, dat iets meer voorstelt dan de na-
tuurlijke bijeenkomst van een min of 
meer talrijke groep menselijke we-
zens; de liturgie wordt gevierd in het 
hart van de omvang van de kosmos, 
zij omvat tegelijk de schepping en de 
geschiedenis. De oriëntatie van het ge-
bed betekent dat de Verlosser tot wie 
wij bidden ook de Schepper is en dat 
er, in de liturgie, altijd evenzeer een 
liefde voor de schepping en een ge-
voel van verantwoordelijkheid tegen-
over haar bestaat. Ik zou gelukkig zijn 
als deze nieuwe uitgave van mijn ge-
schriften ertoe zou kunnen bijdragen, 
de grote perspectieven van onze litur-
gie te laten zien en ‘bepaalde klein-
geestige discussies over uitwendige 
vormen’ tot hun juiste plaats te laten 
terugdringen”. 

Verklaart dit waarom de Heili-
ge Vader sinds zijn aanvaarden van 
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woensdag 25 februari   Aswoensdag (geboden vasten en onthoudingsdag)

 BELGIË
 
maandag t/m zaterdag   16 t/m 21 februari Geestelijke Oefeningen voor dames 
        (Fr.) in Antwerpen

maandag en dinsdag   23 en 24 februari Veertigurengebed in Antwerpen

 NEDERLAND

zondag         4 januari Bijeenkomst JKI na de Hoogmis in Den Haag
 

het pontificaat de traditionele mis 
nog niet publiekelijk heeft aangebo-
den ondanks zijn Motu proprio? Men 
weet dat de Mis van altijd erin is ge-
lijkgesteld met de moderne Mis in die 
zin dat zij slechts twee vormen van 
eenzelfde ritus zouden zijn…

Obama en de 
  ethische kwesties
Dr. Alvera King, nicht van de fa-

meuze vermoorde zwarte politicus, 
heeft verklaard: “De droom van Mar-
tin Luther King van volledige gelijk-
heid blijft slechts een droom, zolang 
de kinderen die geboren zullen wor-
den behandeld blijven als handels-
waar”. Men weet immers dat Barack 
Hussein Obama op 27 oktober 2007  
voor de Amerikaanse Family Plan-
ning had verklaard: “Het eerste wat ik 
zal doen, als ik tot president gekozen 
ben, zal zijn de Freedom of Act teke-
nen.” Dit wetsontwerp heeft als doel 
iedere beperking van staatswege op 
het federale recht op de abortus te be-
lemmeren en hiervoor een publieke 
financiering te garanderen. Kortweg, 
om behoudende staten zoals Florida 
te verhinderen de abortus te beper-
ken of te verbieden. Men weet dat de 
UNO van de abortus een mensenrecht 
zou willen maken. De verkiezing van 
Obama komt juist van pas. Als zij ten-
minste niet was voorbereid…

Volgens wat John Podesta, voor-
man van de overgang van de geko-
zen president naar het Witte Huis, zal 
Obama vrij spel geven aan verschil-
lende projecten, waaraan de huidige 
president George Bush een limiet had 
gesteld tijdens zijn presidentschap, 
in het bijzonder het onderzoek op 

de menselijke embryo’s (en ook de 
financiering van de UNFPA, orgaan 
van de UNO dat bevolkingscontro-
le bevordert, de vermindering van de 
vruchtbaarheid en de abortus in de 
hele wereld).

De voorzitter van de pauselijke 
Raad voor het pastoraat van de ge-
zondheid, kardinaal Javier Lozano 
Barragán, heeft dadelijk opnieuw ver-
klaard dat dit soort onderzoek een 

aanval op de ethiek vormt. Over het-
zelfde team heeft professor Alberto 
Ugazio, coördinator van het departe-
ment van kindergeneeskunde van het 
hospitaal Bambino Gesù van Rome, 
onderstreept dat, als stamcellen van 
embryo’s zijn gebruikt, “geen enkele 
studie positief resultaat heeft opge-
leverd”. Integendeel, heeft hij eraan 
toegevoegd, er zijn levens gered met 
stamcellen die zijn afgenomen in an-
dere streken van het lichaam.

We vernemen ook dat Barack Oba-
ma besloten heeft de vroegere leider 
van de democratische meerderheid 
in de Senaat, Tom Daschle, als se-
cretaris voor de Gezondheid en voor 
de sociale diensten te benoemen. 
Daschle is een algemeen bekend te-
genstander van iedere maatregel vóór 
het leven. Als leider van de meerder-
heid heeft hij het verbod op de par-
tial-birth abortus (abortus in een late 
fase van de zwangerschap waarbij de 
foetus gedeeltelijk uit de baarmoeder 
wordt gehaald waarna de schedelin-
houd wordt verwijderd) geblokkeerd, 
gestemd vóór het gebruik van publie-
ke fondsen voor militaire abortussen, 
en een plan gesteund dat de Amerika-
nen gedwongen zou hebben te beta-
len voor de verstrekking van de mor-
ning-after pil aan tienermeisjes. 
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Priesterbroederschap St. Pius X Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     

Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
Tel:  040/283 45 05 
Fax: 040/284 71 17

zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

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

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

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag 
v.d. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de 
school-vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            

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

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en medi-

tatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 
 Margaretha-Maria Alacoque     

 €   4,75

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

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

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

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

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

Colofon

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 
Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, ziekencom-
munies en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Ge!rwen.

Nederland
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Inhoud

Een zoektocht door de 
wereld van het paranormale
door Martie Dieperink

De theologe en schrijfster drs. Mar-
tie Dieperink neemt ons mee op een 
tocht door de wereld van het para-
normale. Zij belicht verschillende oos-
terse godsdiensten en voert zo de le-
zer tot de bevrijding van het Evangelie.

€ 7,50

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

Nederlsandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een 
Kartuizer over het wezen van 
het gebed en de juiste manier van bid-
den. De basisgedachte daarbij is de 
intensieve beschouwing van de liefde 
van God, waar alles uit voortkomt en 
waar alles naar toe streeft.

€ 6,50

Handschrift uit het vagevuur

Als ik naar het vagevuur ga, 
zult gij er mij uit verlossen...

Deze schets, die zuster Marie-Gabrielle 
richtte tot haar overste, Moeder Maria 

van het Kruis, werd door de Heer 
letterlijk genomen.

Hoe zal Moeder Maria van het Kruis de 
verlossing bekomen van haar 

gezellin, overleden in 1871 
op de leeftijd van 36 jaar?

€  4,-

ISSN: 0924-6762

EDITORIAL
“Dat het ware licht van de Traditie 
de duisternis verdrijft die de he-
mel van het eeuwige Rome don-
ker maakt” (Mgr. Marcel Lefebvre)
Pater Benoît Wailliez

MONSEIGNEUR LEFEBVRE
Monseigneur Lefebvre, het Pries-
terschap en het Koningschap van 
Onze Heer Jezus Christus
Mgr. Bernard Tissier de Mallerais

OVER HET LECTIONARIUM VAN HET 
MISSAAL deel 2
Om het lectionarium van het tra-
ditionele missaal te begrijpen 
moeten we in tegenstelling daar-
mee een blik werpen op het lecti-
onarium van het missaal van Pau-
lus VI.
Naar “La lettre à nos frères prêtres” num-

mer 38, aangevuld met onderzoek van In-

grid de Crayencour.

BRIEVEN UIT DE HEL
Brief III en IV uit de “Screwtape 
Letters”.
C.S. Lewis

DE KRUISTOCHTEN; 
CHRISTELIJKE ONDERNEMINGEN?
De verschillende kruistochten en 
de balans van deze ondernemin-
gen.
Alfred Denoyelle, Dr. in de Geschiedenis.

WAT DOEN DE ZUSTERS VAN DE 
PRIESTERBROEDERSCHAP TOCH?
Een van de zusters uit de priorij in Brussel

HOMILIE
Preek van de H. Augustinus over 
de H. Drie-eenheid

HEILIGENLEVEN
Sint Paulus, de eerste kluizenaar.
H. Scholastica

KRONIEK VAN HET DISTRICT

NIEUWS UIT KERK EN WERELD 

AANKONDIGINGEN
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