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EDITORIAL

“De liberale 
katholiek is 
een eeuwige 
schizofreen: 
aan de ene 

kant 
katholiek, aan 

de andere 
liberaal.”

Herman Van Rompuy is dus gekozen als eerste voorzitter van de Europese Raad. Ik had 
juist, enkele weken daarvoor, de gelegenheid gehad, een conferentiedebat bij te wonen over 
de encycliek van Benedictus XVI: “Caritas in veritate”, in de universiteit van Luik, waarbij de 
voornaamste spreker, precies de heer Van Rompuy was.

Hij heeft in eerste instantie gesproken als christen en als filosoof (hij is bachelor in de 
filosofie van de Katholieke Universiteit Leuven), en dat was heel interessant en hij kreeg 
overigens veel applaus. Daarna kwamen de vragen. Omdat zij gericht werden tot de Bel-
gische eerste minister, kregen zij geen antwoorden meer van de christelijke filosoof, maar 
van de politicus.

Hij had zeker gepleit voor het behoud van de passage over “de christelijke waarden van 
Europa” (in de Europese Grondwet) maar maakte, in antwoord op zijn afwijzing, de op-
merking dat een tekst of een titel niet erg belangrijk is. Wat telt, is de werkelijkheid die er-
achter zit.

Hij heeft zich openlijk verheugd over de scheiding van Kerk en Staat en is zelfs zó ver 
gegaan, te zeggen, dat het edict van Constantijn (van Milaan in het jaar 313) (ten gevolge 
waarvan zijn opvolgers van de katholieke godsdienst de staatsgodsdienst maakten) het erg-
ste was, dat de Kerk overkomen was! En dit in aanwezigheid van de nuntius, van de bis-
schop van Luik en van een groot aantal geestelijken. Maar de heer Van Rompuy liep niet het 
risico, tegen gesproken te worden, in zoverre het naar de geest, zo niet volgens de tekst van 
Vaticanum II is. Wat is het tegenwoordig moeilijk werkelijk en volledig katholiek te zijn, nu 
veel geestelijken het nog slechts in naam zijn …

Is het nodig er aan toe te voegen, dat de heer Van Rompuy het schandelijke besluit van 
de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers had goedgekeurd (binnen zijn partij), 
dat de voorstellen van de paus over de aids (die het voorwerp van een officiële protestnota 
waren geweest) veroordeelde. Hij had zelfs laten weten, dat hij een mening had “die sterk 
afweek van de mening van de paus” op het gebied van aidspreventie, maar zijn opvatting 
deelde “op het vlak van de genezing”.

Dat is een katholieke politicus van vandaag, dat wil zeggen een christendemocraat; met 
andere woorden, een liberale katholiek.

Onder Wilfried Maertens, ook een Vlaamse christendemocraat, was de abortus er door-
gekomen in België, ondanks de (zeker onvolmaakte) actie van onthouding van de koning, 
die slechts vroeg om nagevolgd te worden door zijn sociaalchristelijke ministers, die de 
meerderheid vormden in deze regering. Hetzelfde scenario speelde met betrekking tot de 
stemming over de euthanasie met groothertog Henri van Luxemburg, in december 2008. 
Ook dan is het een “katholieke” eerste minister (Jean-Claude Juncker, van de christen-so-
ciale partij CSV en persoonlijk terughoudend met betrekking tot het “alledaags maken van 
de daad van euthanasie”) die deze misdadige wet heeft laten slagen.

De heer Van Rompuy heeft het voorwoord geschreven van het laatste werk van kardi-
naal Danneels en was tegenwoordig naast hem tijdens de presentatie van het boek aan de 
pers. “Wij zullen u missen als officiële vertegenwoordiger van de Kerk”. Men weet dat kar-
dinaal Danneels een waardig opvolger is geweest van kardinaal Suenens, alle twee in hoge 
mate verantwoordelijk voor de afbraak van het katholicisme in België.

Herman Van Rompuy is nu dus voorzitter van de Europese Raad. Als zijn functies (hoe-
wel verschillend van die van het Europese Hof van de rechten van de mens) hem ertoe 
brengen zich uit te spreken over het kruisbeeld in Italië, welk kamp zal hij dan kiezen? Zal 
hij ons zeggen, dat hij persoonlijk vóór de religieuze kentekens is, maar dat hij als Euro-
pees voorzitter de beslissing van het Hof van Straatsburg respecteert en zal verdedigen, en 
dat het uitwendige teken van zijn godsdienst er, in ieder geval, weinig toe doet? Dat het er 
toe doet, zijn geloof in zijn hart te hebben?

Begrijp me goed: ik heb niets persoonlijks tegen de heer Van Rompuy. Integendeel, 
zoals veel mensen, bewonder ik in hem die menselijke kwaliteiten van kalmte, van werk-
kracht, van het “compromis à la belge” tegenover de kleine geesten die van bekrompen ge-
schillen houden. Maar de heer Van Rompuy is juist het type van de liberale katholiek die 
de Kerk nooit echt dient, ondanks zijn verlangen het te doen en zijn verzekering, dat hij 
het doet.

De liberale katholiek is een eeuwige schizofreen: aan de ene kant katholiek, aan de an-
dere liberaal. “Tussen de twee, aarzelt mijn hart”… Een soort Janus, de Romeinse god met 
twee hoofden…
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MGR. LEFEBVRE

Er is geen groter sektariër 
dan een liberaal

Een verdeeld college 
  van kardinalen
“(…) In de centrale voorberei-

dende Commissie – waarvan ik deel 
uitmaakte – tijdens de laatste zitting 
– juist voor het Concilie, is er een hef-
tige tegenstelling geweest tussen kar-
dinaal Bea en kardinaal Ottaviani. 
Kardinaal Bea, die de liberale opvat-
ting van de godsdienstvrijheid verde-
digde, en kardinaal Otta-
viani, die de traditionele 
opvatting van de gods-
dienstvrijheid verdedig-
de. Natuurlijk had kar-
dinaal Ottaviani gelijk, 
hij vertegenwoordigde 
heel de Traditie. En kar-
dinaal Bea is opgestaan 
en heeft zijn vinger naar 
kardinaal Ottaviani uit-
gestoken en gezegd: 
“Eminentie ik ben te-
gen uw opvatting van de 
godsdienstvrijheid”. Wij 
hebben elkaar aangeke-
ken. 

Er waren 70 kardi-
nalen aanwezig in deze 
Commissie, een twin-
tigtal aartsbisschoppen 
en bisschoppen – van 
wie ik deel uitmaak-
te als Voorzitter van de 
Bisschoppenconferentie 
van West-Afrika – en vier 
algemene oversten van 
orden. Dat waren leden 
– maar zij maakten geen 
deel uit van de Commis-
sie – die luisterden en 
aantekeningen maakten. 
Over het algemeen werd 
de zitting voorgezeten 
door de paus, paus Jo-
hannes XXIII. Maar die 
keer was hij er niet bij. 

Mgr. Lefebvre1

Wij hebben elkaar aangekeken: twee 
kardinalen, die zich tegen elkaar keer-
den over een fundamentele kwestie. 
Nogmaals, een geloofskwestie. Het 
gaat erom te weten, of Onze Heer nog 
wel, of niet meer moet heersen over 
de wereld. Toen is kardinaal Rufini, 
van Palermo, opgestaan en heeft ge-
zegd: “Wij worden erg in verlegenheid 
gebracht doordat wij zien, dat onze 

twee medebroeders zich tegen elkaar 
keren over zo’n belangrijke kwestie, 
wij zullen verplicht zijn ons daarover 
tot het hogere gezag te wenden”. Het 
hogere gezag boven de kardinalen, 
wie was dat? De paus. En de paus was 
er niet. Hij wilde – denk ik – deze dis-
cussie stoppen, het probleem uitslui-
ten en zeggen: Wel, wij zullen ons tot 
de paus wenden. En het was klaar. 

Maar kardinaal Bea 
wilde daar niet van 
horen. Hij heeft ge-
zegd: “Nee, nee, nee, 
wij gaan stemmen. Ik 
vraag een stemming. 
Dus, goed, men is tot 
de stemming over-
gegaan, tot de stem-
men”. En men heeft 
kunnen opmerken, 
dat er een aantal 
stemmen voor kardi-
naal Ottaviani waren. 
Dat waren vooral, in 
het algemeen, Zuid-
Amerikanen, Span-
jaarden – de Latijnen 
zoals men kan zeg-
gen – de Italianen, 
de Romeinen. Die 
waren allemaal vóór 
kardinaal Ottaviani. 
Maar de Amerikanen, 
de Angelsaksers, de 
Duitsers, de Hollan-
ders, de Fransen en 
die allemaal waren 
vóór kardinaal Bea. 
Men heeft gemerkt, 
dat het college van 
kardinalen – 70 kar-
dinalen – verdeeld 
was over een funda-
mentele kwestie. En 
dat aan de vooravond 
van het Concilie.
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De paus aan de kant van 
  de vernieuwers
Hoe zal dit Concilie verlopen?... 

Het is ongelofelijk. Men staat aan de 
vooravond van de opening van het 
Concilie en over zo’n ernstige kwestie, 
zo belangrijk als de godsdienstvrij-
heid, nemen twee kardinalen stelling 
tegenover elkaar, het kardinaalscollege 
in tweeën verdeeld. Wat zal dat doen 
met het Concilie? Welnu, het Conci-
lie is het evenbeeld geweest van deze 
strijd. Het Concilie is tijdens de vier 
jaren die het duurde een vechtpartij 
geweest. Maar men moet wel zeggen, 
zeker erkennen: de paus heeft aan de 
kant van de vernieuwers gestaan. Hij 
stond niet aan de kant van de conser-
vatieven. Daarin heeft heel het pro-
bleem gelegen. Als de paus gezegd 
had: “Ik ben het eens met de conser-
vatieven, dan had het probleem kun-
nen veranderen, dan zou de Traditie 
hebben kunnen voortgaan zoals voor-
dien. De paus heeft, integendeel, ge-
bogen ten gunste van de vernieuwers, 
voor kardinaal Bea. Toen hebben de 
vernieuwers de overhand gekregen.

Dat was een drama voor de Kerk. 
U kunt het lezen in het boek “Ze heb-

ben Hem onttroond” – als u de gele-
genheid hebt om het te lezen, zult u 
zien wat de pausen zeggen over het 
liberalisme. Alle pausen van de 19de 
eeuw en van het eerste deel van de 
20ste eeuw veroordelen, wat nu offici-
eel is erkend door de Kerk.

Ga iets begrijpen! Wij staan voor 
een absoluut ongelofelijk probleem. 
En zoals zij zich meester gemaakt 
hebben van het Concilie – het moet 
wel gezegd worden – zij hebben on-
middellijk de commandoplaatsen in-
genomen. Evenals in een staat: wan-
neer de socialisten winnen, stuurt 
men onmiddellijk allen weg, die het 
socialisme niet gunstig gezind zijn 
en vervangt ze door socialisten. Dat 
is duidelijk. En dat heeft men in het 
Vaticaan gedaan. Vanaf het moment 
dat de liberalen hebben gewonnen, 
zijn alle conservatieven onmiddellijk 
weggewerkt uit de Curie van Rome 
en uit de bisdommen waar er men-
sen waren, die nogal strak aan de Tra-
ditie hielden. Die zijn allemaal weg-
gewerkt. Velen hebben trouwens zelf 
hun ontslag genomen, toen ze zagen 
wat er in de kerk gebeurde. Zij zijn zo 
van streek geweest, hebben er zo van 

gewalgd, dat zij hun ontslag hebben 
ingediend.

Wij waren met 250 om te strij-
den, wat men de Coetus Internatio-
nalis Patrum heeft genoemd. Dat wil 
zeggen de Internationale Vergadering 
van de conservatieve Concilievaders. 
Men heeft samen gestreden. Zij heb-
ben mij tot voorzitter van deze Ver-
gadering gekozen, maar ik beken, dat 
degene die al het werk heeft gedaan 
niet de voorzitter is. Dat gaat dikwijls 
zo in de verenigingen: het is de se-
cretaris. En de secretaris was Mgr. Si-
gaud, aartsbisschop van Diamantine, 
in Brazilië, die lid was van de Socië-
teit van het Goddelijk Woord, die in 
Duitsland is gesticht. Hij sprak vloei-
end Duits. Mgr. de Proença Sigaud 
is heel actief geweest gedurende heel 
het Concilie, met Mgr. de Castro May-
er, en ook met Mgr. Carli. Wij waren 
met vier, vijf, die de strijd probeer-
den te leiden, want wij zagen de cata-
strofe aankomen. Als het liberalisme 
werkelijk triomfeert, wat gaat er dan 
gebeuren in de Kerk? Dat gaat de in-
eenstorting van de Kerk worden. Dat 
is het compromis met de vrijmetsela-
rij, het compromis met alle socialisti-
sche groepen, met het communisme, 
met al die dwalingen. Men gaat com-
promissen sluiten. Men zal niet meer 
strijden. De kerk zal niet missionair 
meer zijn. Dat is dat oecumenisme, 
dat de Kerk van binnenuit gaat vernie-
tigen. Dat is als een soort aids. Ik heb 
het al in verschillende preken gezegd. 
De Kerk is vandaag getroffen door 
aids. Dat is waar. De aids – schijnt het 
(ik ben geen arts) – het schijnt dat die 
alle vormen van reactie wegneemt te-
gen de verschillende ziekten die ons 
alle dagen aanvallen, tegen alles wat 
ons organisme iedere dag aanvalt; het 
bloed, de vermogens van het lichaam, 
reageren tegen wat ons lichaam doet 
afbreken en de Aids is een verdwijnen 
van de weerstand van het lichaam. 
Dan gaat het lichaam op de een of an-
dere manier tot ontbinding over. Er is 
geen weerstand meer, maar dat is van-
daag hetzelfde in de Kerk. Er is geen 
weerstand meer tegen de dwaling, te-
gen de ondeugden, en tegen alle ziek-
ten die zich in de Kerk bevinden. Dus 
de Kerk gaat tot bederf over. Heel lang-
zaam valt de kerk uiteen… Dat is een 
zeer, zeer ernstige toestand. Wij heb-

Monseigneur in Le Bourget, in 1979

IB246.indd   4 16-12-2009   15:09:36



Informatieblad   Nr. 246  januari - februari  2010  5

Er is geen groter sektariër dan een liberaal MGR. LEFEBVRE

ben geprobeerd weerstand te bieden, 
te reageren. Nogmaals, het merendeel 
van degenen, die zo gereageerd heb-
ben, is weggewerkt.

De postconciliaire zuivering
Ik neem het voorbeeld van de 

aartsbisschop van Dublin – die ik 
heel goed kende – die een van mijn 
vrienden was. Hij was in dezelfde tijd 
lid van de Paters van de Heilige Geest, 
toen ik daarvan Algemeen Overste 
was, gedurende zes jaar: Mgr. Mac 
Quaid. Hij heeft zijn ontslag aange-
boden: veertien dagen later stierf hij. 
Deze aartsbisschop is van verdriet ge-
storven. Hij was met alle vezels van 
zijn ziel aan Rome gehecht, met alle 
vezels van zijn ziel gehecht aan de 
Heilige Vader. Dus, de Heilige Vader 
niet meer zien, zich op de een of an-
dere manier als weggejaagd voelen uit 
Rome, dat heeft hij niet kunnen ver-
dragen, zijn gezondheid heeft het niet 
uitgehouden. En bij hoeveel andere 
bisschoppen is het zo gegaan.

Om u een ander geval te noemen, 
dat van Mgr. Morcillo, aartsbisschop 
van Madrid. Monseigneur Morcillo 

was een van de secretarissen van het 
Concilie – zij waren niet talrijk – er 
waren vijf of zes secretarissen van het 
Concilie. Alle secretarissen van het 
Concilie zijn na het Concilie kardi-
naal gemaakt, behalve Mgr. Morcillo, 
aartsbisschop van Madrid. Toch had 
hij best ook kardinaal gemaakt kun-
nen worden. Waarom niet? Wel, hij 
is het niet geworden, omdat hij heel 
standvastig was in zijn ideeën. Welnu, 
hij is ook van verdriet gestorven, van 
het gevoel dat hij ‘persona non grata’ 
was geworden, dat hij een weerzin-
wekkend persoon was geworden en 
dat men hem verwierp en dat hij geen 
kardinaal mocht zijn terwijl alle an-
dere kardinaal gemaakt waren. Het is 
niet, dat hij er zo naar verlangde, de 
kardinaalshoed te hebben, want het 
was een heel nederige man. Maar het 
was onaanneembaar. En men ant-
woordde aan de mensen die tegen-
werpingen maakten, Spanjaarden die 
niet begrepen, dat alle secretarissen 
van het Concilie kardinaal gemaakt 
waren en hun aartsbisschop van Ma-
drid niet. Waarom was hij geen kar-
dinaal gemaakt, waarom? Men zei: 

“Maar Madrid is geen kardinaalsstad. 
De primaat van Spanje is Toledo, dat 
is niet Madrid”. Inderdaad, er was een 
kardinaal in Toledo, maar men heeft 
in mijn land wel een kardinaal ge-
maakt in Lille, waar nooit een kardi-
naal geweest was. Het is niet nodig, 
dat de kardinalen elkaar opvolgen op 
een kardinaalszetel.

En dan, het beste bewijs is, dat 
toen Mgr. Morcillo gestorven is, de 
aartsbisschop die na hem benoemd 
is, onmiddellijk kardinaal van Madrid 
gemaakt is. Het was een valse reden. 
En welke kardinaal heeft hem opge-
volgd! Hij was vóór het dubbele hu-
welijk in Spanje: burgerlijk huwelijk 
voor hen, die het wensten en katho-
liek huwelijk voor hen, die het wens-
ten. Ziedaar wat de aartsbisschop 
van Madrid, die Mgr. Mocillo is op-
gevolgd, als voorstel heeft gepresen-
teerd aan de bisschoppenvergadering 
van Spanje. Kijk eens!

Het was een ware oorlog tegen al-
len, die traditioneel waren. Het hoeft 
u dus niet te verwonderen, dat ik ook 
vervolgd ben en dat ik snel na het 
Concilie vervolgd ben. Dat is duide-
lijk. Het is duidelijk dat, als ik op dat 
moment een bisschopszetel had ge-
had, ik snel weggewerkt zou zijn ge-
worden. Maar omdat ik algemeen 
overste van de Paters van de Heilige 
Geest was, was ik algemeen overste 
van een Congregatie, en dat was veel 
moeilijker. Ik was algemeen overste 
door een verkiezing.

Ik heb in 1968 zelf mijn ontslag 
aangeboden, omdat ik heb gezien, 
dat de Congregatie bezig was uiteen te 
vallen en dat de Congregatie mij voor-
stellen wilde laten tekenen tijdens het 
buitengewoon algemeen kapittel.

De paus had aan alle Congrega-
ties gevraagd zich te verenigen en zich 
aan te passen aan het Concilie. Toen 
ik dus de manier heb gezien, waarop 
het buitengewoon algemeen kapittel 
verliep, dat alles ondersteboven werd 
gezet in de Congregatie, heb ik ge-
zegd: “Ik zal de reputatie hebben in 
de Congregatie, akten te hebben gete-
kend die praktisch een eind aan onze 
Congregatie gemaakt zullen hebben. 
Dat wil ik niet. Ik geef er de voorkeur 
aan, weg te gaan, dat een ander tekent 
in mijn plaats. Ik wil de vernietiging 
van mijn Congregatie niet tekenen”. 

Mgr. Lefebvre op audiëntie bij paus Pius XII
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Ik heb de Congregatie voor de Reli-
gieuzen in Rome kunnen vragen, mij 
wel te willen vrijstellen. De secretaris 
heeft me gezegd: “O, dat is beter. Met 
het Concilie moet men de vrijheid aan 
de paters van uw Congregatie weten te 
geven om zelf de Congregatie te orga-
niseren. Ga dus een reisje naar de Ver-
enigde Staten maken, dat zal u goed 
doen”. Ik, algemeen overste, ik was 
het nog tot 1974. Ik was voor twaalf 
jaar gekozen, van 62 tot 74. Dat bleef 
nog in 68, ik was nog algemeen over-
ste. Het was de algemene overste (in 
de Traditie) die alles deed, die de com-
missies benoemde, die over alles on-
derhandelde, die alles bestuurde. En 
plotseling was ik niets meer. Ik moest 
de laatste plaats van de leden van een 
commissie innemen. Niets meer. Ze 
wilden drie voorzitters in mijn plaats 
aanstellen. Dat is onmogelijk. En daar-
na, bij de Congregatie van de Religieu-
zen, in plaats van me te steunen, de al-
gemene overste te steunen, zeiden ze 
me: ”Ga toch een reisje naar de Ver-
enigde Staten maken. Dat zal u goed 

doen”. Ik heb dus begrepen: er is niets 
meer aan te doen, men wordt niet 
meer gesteund door de Heilige Stoel, 
ik kan evengoed mijn ontslag indie-
nen. Ik heb mijn ontslagbrief naar de 
Heilige Vader gestuurd, die onmid-
dellijk is geaccepteerd, men was veel 
te blij me uit de Congregatie van de 
Paters van de Heilige Geest te kunnen 
verwijderen.

De vervolging van 
 de trouwe priesters
En heel de toestand die plaats 

heeft gehad na het Concilie! Dat was 
afschuwelijk voor hen die van de Tra-
ditie waren. Dat is de vervolging ge-
weest, en dat is het nu nog.

U kent allemaal gevallen van uw 
priesters in de bisdommen, die ver-
volgd worden omdat zij de oude Mis 
opdragen, omdat zij de toog blijven 
dragen, omdat zij nog een beetje La-
tijn spreken. Zij worden vervolgd tot 
in de kleinste dorpjes, in de zieken-
huizen, wat weet ik! Zodra een pries-
ter een beetje de Traditie wil bewaren, 

wordt hij onmiddellijk vervolgd door 
zijn bisschop, en door de plaatselijke 
geestelijkheid. Het is afschuwelijk!

Ik heb priesters zien huilen van 
verdriet. Maar wat hebben we tenslot-
te gedaan, zeiden ze. We hebben al-
leen gedaan, wat we deden sinds we 
naar het seminarie zijn gegaan. We 
gaan door met onze Mis zoals men 
ze ons geleerd heeft, zoals we gewijd 
zijn! We bidden op dezelfde manier, 
we doen nog altijd ons apostolaat. 
We hebben niets veranderd! Vroeger 
werden we geprezen door onze bis-
schoppen, we werden aangemoedigd 
door onze bisschoppen. En sinds dit 
Concilie zijn we plotseling misdadi-
gers geworden, mensen die men moet 
vervolgen. En die uit de bisdommen 
verjaagd moeten worden. Het is ver-
schrikkelijk.

Laatst heeft een van de weinige 
Afrikaanse priesters, pater van de Hei-
lige Geest, die de oude Mis opdroeg, 
die nooit de nieuwe Mis had opge-
dragen, gezegd: “Ik ben gewijd met 
de oude Mis, ik houd de oude Mis tot 
aan mijn dood. Ik verander niets”.

Toen is hij in de rimboe gebleven. 
Een missionaris die ik goed kende, die 
in Senegal was, die ik als missionaris 
heb gehad toen ik bisschop van Da-
kar was, een uitstekende missionaris, 
die arm leefde, zoals die Afrikanen in 
de rimboe, een prachtige missionaris, 
die de taal kende, hij sprak als een in-
boorling.

Hij kwam laatst terug om een van 
zijn nichtjes te trouwen in de omge-
ving van Melun. Hij doet het huwe-
lijk van zijn nicht. Hij was veertig jaar 
in Senegal. En de provinciaal van de 
Paters van de Heilige Geest heeft te-
gen hem gezegd: “Nee, u gaat niet te-
rug naar Senegal. Het is afgelopen”. 
– “Maar waarom? Wat heb ik ge-
daan?”- “Omdat u de Mis van Pius 
V opdraagt” – “Maar wat doe ik voor 
verkeerds. Mijn Afrikanen zijn heel te-
vreden met de Mis die ik opdraag. Ik 
heb altijd dezelfde Mis opgedragen, 
we hebben niets veranderd. We gaan 
door zoals vroeger”. – “Nee, nee, u 
gaat niet meer terug naar Senegal”.

Deze missionaris die met ziel en 
lichaam gehecht was aan die Afrika-
nen, aan die dorpen, en die daarginds 
had willen sterven. Hij is niet terug 
kunnen gaan. En ik heb gehoord dat 

Mgr. Lefebvre en Mgr. de Castro Mayer bij de bisschopswijdingen in 1988
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hij in het departement Gard was, bij 
iemand van zijn familie, in de steek 
gelaten door de Paters van de Heili-
ge Geest. Ik denk echt, dat hij kanker 
heeft gekregen, omdat hij zo is onder-
mijnd door het verdriet van niet meer 
naar Afrika te kunnen terugkeren. En 
drie weken geleden is hij overleden. 
Ik heb de rouwbrief ontvangen, op-
gesteld door zijn twee zussen en zijn 
twee broers. Zij hebben de moed ge-
had, op deze gedrukte rouwbrief te 
schrijven: “Gestorven omdat hij de 
Mis van de H. Pius V is blijven opdra-
gen”. Het is de eerste keer, dat ik dat 
zag op een rouwbrief. Ik heb aan zijn 
zus geschreven. Ik heb haar gezegd: “Ik 
feliciteer u. U hebt tenminste de ware 
reden gezet, waarom deze arme missi-
onaris is gestorven”. Toen heeft zij me 
geantwoord (het was werkelijk ontroe-
rend): “Monseigneur, ik wist niet, dat 
ik zo’n heilige broer had. Ik heb bij 
hem gewaakt, de twee dagen voor zijn 
dood. Hij lag op zijn sterfbed. Hij keek 
me niet meer aan. Hij werd helemaal 
in beslag genomen door zijn Mis. Hij 
heeft de H. Mis opgedragen, liggend, 
in zijn bed. Hij heeft alle gebeden op-
gezegd van het begin tot het eind, zo-
als altijd. Hij heeft een hostie geconsa-
creerd. Hij heeft zelf gecommuniceerd 
op zijn sterfbed, omdat niemand hem 
is komen helpen om te sterven. Op de 
avond voor zijn dood heeft hij nog de 
woorden van de consecratie van de Mis 
herhaald. Hij zag mij niet meer. Hij 
was in zijn Mis en zo is hij vertrokken, 
in zijn Mis. Het was prachtig, ik wist 
niet, dat ik zo’n heilige broer had”.

Dat zijn uit het leven gegrepen 
voorbeelden. Dit is van drie weken ge-
leden. Het is niet oud. Vervolging – en 
terwijl spreekt men van liefde. Zij heb-
ben hem in de steek gelaten, er is nie-
mand gekomen om hem te troosten, 
om hem bij te staan toen hij zijn Mis 
opdroeg. Het is gruwelijk. We moeten 
ons dus niet verwonderen. We hebben 
te maken met liberalen. Het was Louis 
Veuillot die zei: “Er is geen grotere sek-
tariër dan een liberaal”. En dat is waar. 
Men herkent het door de ervaring: er is 
geen grotere sektariër dan de liberaal.

1. Uittreksel van een conferentie in 
Annecy (27 september 1987). 
De spreekstijl is bewaard. De titels zijn 
van de redactie.

Een subjectief beeld van de
godsdienst

De katholiek denkt en handelt objectief: Onze Heer is de Ko-
ning van het heelal, Hij moet dus op aarde heersen over de indi-
viduen en de maatschappijen. 

Een van de redenen, waarom de modernisten deze taal (en 
zijn concrete uitvoering) weigeren, wordt veroorzaakt door het 
feit, dat zij subjectief oordelen over de realiteit: de moslims, de 
joden en de moderne mens erkennen de godheid van Jezus Chris-
tus niet; men kan hun dus niet het achterhaalde model van de 
traditionele christelijke maatschappij willen opleggen…

Als ik de catechismus van de H. Pius X open, lees ik dat de 
voornaamste geheimen van het christendom zijn:

1. eenheid en Drievuldigheid van God;
2. menswording, lijden en dood, en verrijzenis van Jezus 

Christus.

De Berthonnière1 zegt ons: Nee, dat gaat niet, ik kan niet, een-
voudig van buitenaf, een duidelijke, absoluut heldere dogma-
tische waarheid ontvangen, waarover geen verwarring kan zijn, 
zelfs als wij tegenover het geheim staan, maar een geheim dat 
men ons met duidelijkheid bekendmaakt; nee, dat gaat niet. Ik 
moet deze waarheid in mij herscheppen, wat erop neerkomt te 
zeggen, dat slechts waar kan zijn wat ik op de een of andere ma-
nier binnenin mij vorm, door redenerend na te denken, door 
naar me te luisteren, door in me binnen te gaan, door in me af 
te dalen.

(…) Als de filosofie gemakshalve een enkel attribuut van de 
christelijke God of bij een enkel artikel van de leer van altijd op-
geeft, om beter in dialoog te gaan met de wereld, om zich meer 
politiek correct neer te leggen, glijdt zij onverbiddelijk af naar het 
atheïsme: het modernisme toont het maar al te duidelijk. Overi-
gens legde de H. Thomas al uit hoe het heil en de integriteit van 
het geestelijk leven van de persoon in gevaar worden gebracht 
door het verzaken van het kleinste deel van de waarheden van 
het geloof: niet geloven aan een deel van het depositum of niet 
geloven aan heel het depositum zijn twee geestelijk en moreel ge-
lijkwaardige kenmerken. 

Vandaag  lijkt het, dat men alles kan zeggen, denken of doen, 
en zich toch katholiek blijven voelen. (Uittreksel uit Si Si No No 
nr. 285 (475) van januari 2006).
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 Grootheden van het goddelijke Moederschap
P. de Bérulle

Het is door liefde dat de Vader zijn 
Zoon naar de wereld zendt om mens 
te worden; het is door liefde dat de-
zelfde Zoon zich door de geboorte 
geeft en overlevert aan de wereld; en 
het is de Heilige Geest, de persoon die 
voortkomt door de liefde van de Va-
der en van de Zoon, die de Vader en 
de Zoon zenden om in de allerheilig-
ste Maagd het wonder van de Mens-
wording teweeg te brengen en in staat 
te stellen om een Godmens voort te 
brengen in de wereld, zodat de lief-
de die de vruchtbaarheid van God in 
God zelf besluit ook de hoogste, de 
subliemste en de goddelijkste vrucht-
baarheid besluit die bestaat buiten de 
innerlijke manifestaties van de god-
delijke natuur... Dit mysterie... is zo 
hoog,  zo groot en zo goddelijk, dat 
er niets is dat het evenaart, dat er niets 
kan zijn dat het overtreft, en dat er 
nooit iets zal zijn dat het ook maar 
benadert van op een werkelijk onein-
dige afstand...

De eniggeboren Zoon van God die 
een tweede maal moet geboren wor-

den, is (dus) ontstaan door liefde in 
de allerheiligste Maagd uit de sub-
stantie van de Maagd, gelijk Hij is ont-
staan door kennis in de schoot van de 
Vader uit de substantie van de Vader. 
En de Maagd ontvangt van de eeuwige 
Vader de wonderbare macht om leven 
te schenken aan een God in de mense-
lijke natuur; om een nieuw ‘zijn’ te 
geven aan de Eeuwige en Onverander-
lijke; om in de loop der eeuwen leven 
te geven aan Hem die bestaat van in 
der eeuwigheid; en om op de aarde le-
ven te geven aan de Zoon, die in de 
hemel levend is en levend was door 
de Vader...

(...) De geboren Jezus, is Zoon van 
de mens en heeft een Maagd als Moe-
der, en daar Jezus de Zoon van God is, 
is deze Maagd Moeder van God; Moe-
der, zeg ik, niet eenvoudigweg van een 
mens, die nadien God moet worden, 
maar van die mens die Godmens is 
op hetzelfde ogenblik dat Hij ontvan-
gen wordt... Dit Moederschap van de 
allerheiligste Maagd neemt haar oor-
sprong, haar luister en haar autoriteit 
van het goddelijke Vaderschap van 

Hem a quo omnis paternitas in coelo et 
in terra nominatur (Ef. 3,15), want Hij 
is Vader van Wie de Maagd Moeder 
is... Zoals al de heerlijkheden van de 
goddelijke geboorte van de Zoon van 
God ingesloten zijn in het goddelijke 
vaderschap als in hun centrum en in 
hun oorsprong, zo zijn de heerlijkhe-
den van de menselijke geboorte van 
deze zelfde Zoon van God ingeslo-
ten in het goddelijke Moederschap als 
middelpunt en oorsprong van waar-
uit zij ontstaan en waarmee zij in be-
trekking staan. Laat ons zeggen, alles 
tezamen genomen, dat dit Moeder-
schap zo’n hoge en zo’n uitmunten-
de hoedanigheid is, dat zij enkel God 
aangaat boven zich, en al de rest ver 
beneden haar...

Met een ongeëvenaard ontzag en 
eerbewijs, maakt Hij de grootste van 
zijn werken en de hoogste van zijn 
mysteries, d.w.z. de Menswording, af-
hankelijk van uw toestemming.  Hij 
vraagt, Hij wacht, Hij ontvangt de toe-
stemming door het verslag van zijn 
engel. Hij verwezenlijkt slechts zijn 
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wil en het hoogste en grootste verlan-
gen dat Hij ooit zal hebben, nadat Hij 
het bewijs van uw instemming met 
zijn wil zal ontvangen hebben. Hij 
wacht op het nederige woord: Ecce an-
cilla Domini, en op het machtige Fiat 
van uw mond. Fiat veel machtiger in 
zijn uitwerking en in zijn resultaat 
dan het Fiat dat God heeft uitgespro-
ken bij de schepping van het heelal; 
want dit heeft toen de wereld gescha-
pen, maar het uwe maakt nu de schep-
per van de wereld.

Wat zal ik over u zeggen, o heili-
ge Maagd? U treedt binnen in uw nie-
tigheid wanneer God u verheft tot 
zijn grootheden! U verklaart zich tot 
Dienstmaagd van Hem van wie Hij 
wil dat u zijn Moeder zou zijn! En in 
deze vernedering geeft u uw toestem-
ming aan de wil van de eeuwige Va-
der tussen de handen van de engel 
en gij ontvangt de Allerhoogste door 
deze allergrootste daad van uw ne-
derigheid... U bent het paradijs van 
de tweede Adam; u bent de levende 
tempel van de mensgeworden God; u 
bent de omvangrijke woning van hem 
die onbegrijpelijk is. Grote hoedanig-
heden, wonderbare bevoegdheden, 
zeldzame en unieke resultaten!...

Want door zijn lijden en dood, 
maakt Hij (Jezus) aangenomen kin-
deren; maar door zijn geboorte maakt 
Hij een Moeder van God... Orde die 
een grotere genade en glorie insluit 
dan de orde die al de ordes van de he-
mel en van al de staten van de geluk-
zalige geesten insluit, de voortreffe-
lijkste orde die er kan zijn na de orde 
en de opperste waardigheid van de 
hypostatische eenheid voorbehouden 
aan de eniggeboren Zoon van God... 
Zij geeft menselijk goddelijk leven 
aan Jezus; zij geeft nieuw leven aan 
God; zij maakt dat God mens wordt 
en de mens God...

Aldus heeft Jezus, bij zijn ontstaan 
in onze mensheid, een dubbele ge-
boorte bij de Maagd: een geboorte in 
de Maagd te Nazareth, een geboorte 
uit de Maagd te Bethlehem; de ene 
en de andere geheel goddelijk, ge-
heel heerlijk... De uiterlijke geboorte 
te Bethlehem gebeurt met lawaai en 
luister; de engel verkondigt haar aan 
de herders, de ster aan de koningen, 

de koningen aan Judea, en de hoofd-
stad van Judea is er door beroerd. De 
innerlijke geboorte gebeurt zonder 
praal en zonder tijding aan de we-
reld, gebeurt tussen de Heilige Geest, 
de engel en de Maagd, in het diepste 
van haar hart, in het verborgene van 
haar schoot... zelfs Jozef, die noch-
tans een engel is op de aarde, verko-
zen op de aarde om deelgenoot te 
zijn aan deze grote raad, de voedster-
vader van de Zoon, de bruidegom van 
de Moeder, het hoofd van de familie 
en van het huis van de eeuwige Vader 
hier op aarde... want hij is door God 
aangesteld met macht en vorstelijke 
waardigheid als zijn onderbevelheb-
ber over het edelste gedeelte van zijn 
Staat en zijn imperium... is niet uitge-
nodigd bij het geheim van de innerlij-
ke geboorte van Jezus. Geheim dat het 
geheim eert van de eeuwige geboorte: 
zoals het intieme verblijf van de Zoon 
in de Moeder, door de innerlijke ge-
boorte, het intieme verblijf gaat ver-
eren van de Zoon in de Vader door de 
goddelijke geboorte...

O Maagd, heilig, verheven boven 
alle engelen en heiligen en gelukkig, 
Jezus is in u, de Heer is met u... O 
heerlijke intimiteit, o gelukzalig be-
zit! O! welke geheimen, o! welke re-
sultaten. 0! welke heerlijkheid tussen 
de Zoon en de Moeder, alleen met el-
kaar verenigd, alleen voor elkaar le-
vend, alleen met elkaar sprekend! O! 
Wat is dit verblijf van negen maanden 
gezegend, geheiligd en vol van ge-
nadeblijken en wederzijdse effecten, 
daar geen enkel ogenblik voorbijgaat 
zonder een unieke werkzaamheid, 
zonder een zalige toepassing, zon-
der een zeldzame invloed! O myste-
rie van beslotenheid, van stilte en van 
eenzaamheid! Want zo geschiedt het 
en zo moet het beschouwd worden. O 
mysterie van liefde en van genot, en 
van hemels genot!  Want de Zoon en 
de Moeder zijn in deze onderlinge en 
wederzijdse staat door het besluit van 
de hemel, door de kracht van de he-
mel en door de werkzaamheid van de 
hemel. O mysterie van eerbewijs en 
huldebetoon aan de grootheden van 
de eeuwigheid! Want het goddelijke 
Vaderschap wordt aanbeden door dit 
Moederschap; het geheim van de eeu-
wige geboorte door het geheim van 
deze geboorte in de tijd; het verblijf 

van de Zoon bij de Vader door het ver-
blijf van de Zoon bij zijn Moeder. O 
mysterie van grootheid en ongeëve-
naarde waardigheid!...

O Moeder van Jezus... u bent geen 
enkel ogenblik zonder recht van moe-
dermacht over Hem, en de eeuwige 
Vader is een gehele eeuwigheid zon-
der macht en gezag over zijn Zoon ge-
weest, want hij is aan Hem gelijk. En 
u bent het die, door hem nieuw le-
ven te geven, het begin geeft aan de 
macht van de Vader over zijn Zoon, 
want door deze Zoon te baren en 
Hem een nieuwe natuur te geven, 
plaatst u Hem in een staat waar de Va-
der macht kan uitoefenen over Hem. 
En vóór deze geboorte, is de Vader 
zonder gezag over Hem, want van in 
der eeuwigheid brengt Hij Hem voort 
als Zoon, maar hij brengt Hem voort 
als God, aan Hem gelijk en onafhan-
kelijk als Hij. Met als gevolg dat, als 
hij gedurende een eeuwigheid de 
Zoon van de Vader is vooraleer de 
Zoon van de Moeder te worden, Hij 
niet ondergeschikt is aan de Vader 
vooraleer Hij als Zoon ondergeschikt 
is aan Maria: want eenzelfde tijdstip 
en eenzelfde ogenblik geeft de reden 
en het begin van de macht van Maria 
en van de macht van de eeuwige Va-
der over zijn nieuw geboren Zoon. O 
grootheid van deze nederige geboor-
te! O achtenswaardige gemeenschap 
van de Maagd en de eeuwige Vader op 
het gebied van hun gezag over Jezus! 
Zullen wij deze twee gemeenschappe-
lijke gezagsdragers geen eerbied betui-
gen? Zullen wij en de majesteit van de 
Vader en de majesteit van de Moeder, 
twee waardigheden zo heilig, zo ge-
lijk, niet dienen, ofschoon op een ver-
schillende wijze?...

(...) O goedheid van de Vader die 
dit nieuwe gezag, aan Hem gegeven 
door het mysterie van de Menswor-
ding, niet voor zich alleen wil hou-
den, want Hij deelt het met de heili-
ge Maagd en geeft haar moederlijke 
macht en gezag over Hem over Wie 
Hij vaderlijke macht en gezag neemt... 
en het is zo dat de eeuwige Vader haar 
eert en zijn gezag over zijn Zoon deelt 
met de Maagd, aan wie Hij, die de 
Zoon van God is en zelf God, onder-
worpen is als voorbeeld en uit liefde 
voor ons.
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Schema van Vaticanum II over de Kerk

Vóór het concilie hadden de ver-
nieuwers slechts kunnen proberen 
kleine veranderingen te krijgen in een 
tekst, die volledig in overeenstemming 
was met de katholieke leer, en vooral 
in de recente encycliek “Mystici corpo-
ris” van Pius XII (1943).

Door de controle te krijgen over 
het concilie1, zullen de vernieuwers de 
documenten volledig kunnen omwer-
ken, waarbij zij aan de traditionele va-
ders, die in de minderheid zijn, slechts 
hier en daar magere overwinningen 
toestaan.

Deze voorbereidende schema’s to-
nen ons wat Vaticanum II had kunnen 
zijn…

Wij zetten hier naast elkaar bepaal-
de stukken, gekozen uit het voorberei-
dend schema over de Kerk en uit het 
einddocument (“Lumen gentium”) 
om te tonen, wat er weggelaten of af-
gezwakt is en de (soms verraderlijke) 
vernieuwingen die eraan toegebracht 
zijn.

“Het mysterie van de Kerk”
Het eerste hoofdstuk van het voor-

bereidende schema over de liturgie 
had de titel “Innerlijk karakter van de 
Kerk”, om goed te definiëren waarover 
men ging spreken. Het definitieve do-
cument (Lumen gentium)voert het be-
grip “mysterie van de Kerk” in en geeft 
de volgende ‘definitie’: “1. (…) De 
Kerk (…) is in Christus als het ware het 
sacrament, dat wil zeggen het teken en 
het instrument van de innige vereni-
ging met God en van de eenheid van 
heel het menselijk geslacht”2.

“Het is de eerste keer dat men deze 
manier om de Kerk te begrijpen te-
genkomt in een document van het 
leergezag”.3 De scholastieke theologie 
reserveerde sinds lang de term sacra-
ment voor de zeven riten of “zichtba-
re tekens”, ingesteld door Jezus Chris-
tus om ons zijn genade mee te delen. 
In aanmerking genomen dat een sa-
crament zijn effect ‘ex opere operato’ 
(door het feit zelf van de rite) teweeg-
brengt, brengt deze nieuwe definitie 
van de Kerk verschillende gevaarlijke 
conclusies betreffende het heil met 
zich mee4: “Daaruit vloeit voort, dat 
waar door de menswording het sacra-
mentteken van Christus eenmaal gege-
ven is (…), het genoemde sacrament-
teken ‘ex opere operato’ de vereniging 
van heel de mensheid met de kenbaar 
gemaakte godheid bewerkt, zonder dat 
de mensen iets meer te doen hebben 
(…). Zo komt men uit bij de nieuwe 
universele, werkzame en eens voor al-
len door Christus gerealiseerde verlos-
sing als primordiaal sacrament”.5 “De 
katholieke Kerk zou nodig zijn voor 
het heil, niet omdat iedere mens tot 
haar moet behoren, maar omdat zij 
een sacrament zou zijn dat, eenmaal 
op aarde ingesteld, ‘ex opere operato’ 
de tegenwoordigheid van de Kyrios 
onder de mensen zou verzekeren, op-
dat zij allen gered worden”.6

Vervolgens, “als de katholieke Kerk, 
zichtbare gemeenschap, meer beteke-
nis heeft als teken dan als realiteit 
(…), dan zal de inculturatie waarvan 
men getuige is in de nieuwe liturgie7 
op de eerste plaats door de Kerk geëist 
worden.8 Tenslotte, als de katholieke 

Kerk slechts een teken is, dat naar een 
mysterieuze Kerk van Christus leidt, 
kan men denken dat de andere “Ker-
ken” ook tekens van hetzelfde myste-
rie zijn.9

Ernstige weglatingen
Het voorbereidende schema bevat-

te de volgende verklaringen die uiterst 
precies zijn en in alles overeenkomen 
met de traditionele leer van de Kerk.

3. Christus (…) bouwde haar [de 
Kerk] op Petrus en op zijn opvolgers 
waarin Petrus overleeft door zijn altijd-
durend gezag. (…)

5. De Kerk is zichtbaar, omdat zij 
een Lichaam is; wat ook gesuggereerd 
wordt door haar andere symbolen; bo-
vendien is zij een samenstel van leden 
die in werkelijkheid niet gelijk zijn, om-
dat ze aan elkaar ondergeschikt zijn, en 
omdat men in haar geestelijken en le-
ken vindt, voorgangers en onderdanen, 
meesters en leerlingen, en verschillen-
de standen, van wie Christus het hoofd 
is, omdat Hij superieur is aan allen 
door zijn positie, zijn volmaaktheid en 
zijn deugd.

(…) Daarom wordt de Kerk een 
persoon genoemd, namelijk mystiek, 
in Jezus Christus: “U bent één [in het 
mannelijk] in Jezus Christus” (Gal 3, 
28).

Maar in haar genieten alle leden 
niet dezelfde heiligheid, want er zijn 
zieke leden die, beroofd van de genade 
en van de liefde, niettemin verbonden 
zijn met het Hoofd Christus door de 
deugd van het geloof. Zeker, hun zon-
den beledigen de Kerk, maar zij ver-
wonden zijn wezenlijke heiligheid niet”.

Om het nieuwe concilie voor te bereiden, dat op 25 januari 1959 was aangekondigd door Johannes XXIII, stelde de 

paus een centrale voorbereidende Commissie in (die meer dan 850 leden telde: 70 kardinalen, 250 bisschoppen en 

500 priesters, “deskundigen”). Deze besloot welke onderwerpen er besproken moesten worden, nadat zij 

de antwoorden van de bisschoppen van de wereld op de vragenlijst die door Rome gezonden was, ontvangen had.

Vaticanum II moest een document over de instelling van de Kerk uitvaardigen.

Op 27 oktober 1960 werd er een subcommissie (van de theologische Commissie) gevormd en deze kwam

 voor de eerste keer bijeen op 26 november, onder het voorzitterschap van kardinaal Ottaviani. 

Tachtig werkvergaderingen, zonder te spreken van de talrijke beraadslagingen, brachten de elf hoofdstukken van 

het schema over de Kerk voort, die wij u vanaf dit nummer zullen leveren.
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Hier worden de heiligheid van de 
Kerk in herinnering gebracht, het be-
grip van doodzonde die de leden van 
de Kerk kunnen begaan, haar hiërar-
chie met de paus aan haar top. ‘Lumen 
gentium’ heeft deze passages niet meer 
opgenomen.

Kenotische opvatting 
     van de Kerk
“De kenose (het zich ontdoen van) 

is een begrip van christelijke theolo-
gie, tot uitdrukking gebracht door een 
Grieks woord dat voortkomt uit het 
epistel van de H. Paulus aan de Filip-
penzen (Fil. 2, 6-7): “Hij, van goddelij-
ke afkomst, hield niet jaloers de stand 
vast, die Hem gelijkstelde aan God. 
Maar Hij verootmoedigde zichzelf, door 
de gestalte van een slaaf aan te nemen, 
en door gelijk te worden aan de men-
sen”. De kenose duidt de beweging van 
vernedering aan, waardoor Jezus Chris-
tus “zich ontdeed” van zijn goddelijke 
attributen om aan te sluiten bij onze 
mensheid tot aan de gehoorzaamheid 
van het naakte geloof te beleven en de 
dood op het kruis”.10

Dit is wat het concilie erover zegt:
“8. (…) Zoals Christus echter het 

verlossingswerk in armoede en vervol-
ging heeft voltrokken, zo ook wordt 
de Kerk geroepen om dezelfde weg te 
betreden, teneinde de vruchten van 
het heil aan de mensen mee te delen. 
Christus Jezus, ‘die bestond in godde-
lijke majesteit, ... heeft zichzelf ontle-
digd door het bestaan van een dienst-
knecht op zich te nemen’ (Fil. 2, 6-7) 
en om onzentwil ‘is Hij arm geworden, 
terwijl Hij rijk was’ (II Cor. 8,9): evenzo 
is de Kerk, die weliswaar om haar zen-
ding te vervullen menselijke hulpmid-
delen nodig heeft, niet opgericht om 
aardse glorie na te streven, maar om de 
nederigheid en de onthechting ook door 
haar voorbeeld te verspreiden”.

In nr. 5 zei het conciliaire docu-
ment al: “(…) Dat rijk treedt voor de 
mensen in het licht door het woord, de 
werken en de aanwezigheid van Chris-
tus. Het woord van de Heer wordt im-
mers vergeleken met het zaad dat op 
de akker gezaaid wordt (Marc. 4, 14). 
(…) Daarna ontkiemt en groeit het 
zaad door zijn eigen kracht tot de tijd 
van de oogst (vgl. Marc. 4, 26-29). 
(…) Vóór alles nochtans wordt het rijk 
openbaar in de persoon zelf van Chris-

tus, de Zoon van God en de Zoon van 
de mensen, gekomen ‘om te dienen en 
zijn leven te geven als losprijs voor ve-
len’ (Marc. 10, 45). Zo heeft de Kerk, 
door de gaven van haar Stichter ge-
sterkt en de geboden van liefde, dee-
moed en onthechting getrouw onder-
houdend, de zending ontvangen om 
het koninkrijk van God en van Chris-
tus te verkondigen en bij alle volkeren 
te vestigen; en van dat rijk is zij op aar-
de de kiem en de aanvang.”

Lumen gentium wil, heel handig, 
zeggen, dat de Kerk, om haar stichter 
en goddelijke Bruidegom na te vol-
gen, zich moet vernederen, verbergen, 
verloochenen en afstand moet doen. 
Deze teksten zijn de basis van het ver-
werpen van het liturgische “triomfa-
lisme” en van het sociale koningschap 
van Christus. De Kerk moet haar pri-
vileges verloochenen en moet aan de 
Staten vragen, dezelfde rechten te ge-
ven aan de andere godsdiensten.

Is de katholieke Kerk 
 de Kerk van Christus?
“7. De heilige Synode leert dus 

plechtig, dat er slechts één ware Kerk 
van Jezus Christus is, namelijk die 
welke wij in het Symbolum belijden 
als één, heilig, katholiek en aposto-
lisch, die welke de Verlosser heeft ver-
worven op het kruis en welke Hij met 
zich heeft verenigd als een lichaam 
met haar hoofd en een bruid met haar 
bruidegom, en die welke Hij, na zijn 
verrijzenis, heeft toevertrouwd aan Pe-
trus en aan zijn opvolgers, de Romein-
se Opperpriesters, om haar te leiden; 
daarom wordt alleen de rooms-katho-
lieke Kerk, met recht, Kerk genoemd.” 
Dat is katholiek!

Het concilie heeft bewust het voor-
bereidende schema veranderd, om 
een heel dubbelzinnig begrip (“zich 
bevinden”) in te voeren, dat als doel 
heeft, te doen geloven, dat er geen vol-
ledige overeenstemming bestaat tus-
sen de Kerk van Christus en de katho-
lieke Kerk, en dat de andere “Kerken” 
hoewel onvolmaakt, ook de Kerk van 
Christus zijn.

“8. (…) Dit is de enige Kerk van 
Christus, die wij in het symbolum als 
één, heilig, katholiek en apostolisch 
belijden. Onze Verlosser heeft haar, na 
zijn verrijzenis, aan Petrus als herder 
toevertrouwd vgl. (Joh.21, 17). Aan 

hem en de andere apostelen heeft Hij 
haar uitbreiding en leiding opgedra-
gen vgl. (Matt.28, 18 e.v.). Haar heeft 
Hij voor eeuwig opgericht als pijler en 
grondslag van de waarheid vgl. (I Tim. 
3, 15). Deze Kerk, in deze wereld in-
gesteld en uitgebouwd als een maat-
schappij, bevindt zich in de katholieke 
Kerk, die door de opvolger van Petrus 
en de met hem verenigde bisschoppen 
wordt bestuurd,11 hoewel er ook bui-
ten haar schoot meerdere bestandde-
len van heiliging en waarheid te vinden 
zijn die, als de eigen gaven van de Kerk 
van Christus, naar de katholieke een-
heid heen stuwen.”

Als de protestantse gemeenschap-
pen “zich in de kerk van Christus be-
vinden”, dan is het zeer zeker, dat “De 
Geest van Christus niet weigert, zich 
van hen te bedienen als heilsmidde-
len” (Unitas redintegratio, nr. 3). Dat 
komt erop neer, dat een vergiftigde 
drank heilzaam is, omdat hij hoofdza-
kelijk is samengesteld uit water, vitaal 
element voor de mens…

1 Dat gebeurde in twee bewegingen vanaf 
16 oktober 1962 (dat wil zeggen minder 
dan een week na de officiële opening van 
het concilie!); verkrijging van de meerder-
heid in de conciliaire commissies en terug-
zending van de voorbereidende schema’s 
voor “voor onderzoek en verbetering”).
2 Twee andere documenten van Vaticanum 
II (Ad gentes, nr. 1 en Nostra ætate, nr. 1) 
hameren er steeds weer op: zij brengen 
goed de nieuwe opvatting over de Kerk 
tot uitdrukking: de Kerk als universeel 
sacrament van heil voor alle mensen en de 
Kerk als sacrament van eenheid van heel 
het menselijk geslacht.
3 P. Nicolas, op. Synthèse dogmatique, p. 
627.
4 Wij vereenvoudigen de these die wij cite-
ren en bespreken het essentiële ervan.
5 Abbé Calderon: L’Eglise “sacrement uni-
versel du salut”, in La religion de Vatican 
II, p. 132.
6 Ibidem, p. 133.
7 En ook in de theologie.
8 Ibidem, p.136.
9 Ibidem, p. 137. Dat is precies wat het 
concilie elders zegt: “De afgescheiden 
kerken en gemeenschappen zijn dus, ook al 
hebben zij vanuit onze geloofsovertuiging 
tekorten, van gewichtige betekenis in het 
heilsmysterie.” (Unitas redintegratio, nr. 3).
10 Definitie uit fr. Wikipedia.org.
11 Men moet hier ook de collegialiteitge-
dachte opmerken, die in tegenstelling is 
met de traditionele leer van de Kerk en 
vooral met Vaticanum I.
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Terwijl in de Verenigde Staten druk 
gedebatteerd wordt over de sociale ze-
kerheid en deze uiteenzetting voor-
al door de katholieken van Noord-
Amerika opgevat wordt als een linkse 
vooruitgang van president Obama, 
is het niet overbodig te zien, wat de 
Kerk in Europa concreet heeft onder-
nomen om de maatschappelijke om-
standigheden van de armen en van de 
arbeiders te verbeteren.

In de 19de eeuw hebben tamelijk 
veel mensen zich ongerust gemaakt 
over de ellende van een uitgebuit pro-
letariaat, dat gedwongen is om ze-
ven dagen per week van zonsopgang 
tot zonsondergang slecht betaald te 
werken, over de kinderarbeid die alle 
grenzen te buiten gaat, over de over-
bevolkte sloppenwijken (de enige on-
derkomens die de mensen vinden, die 
het dorp voor de fabriek verlaten heb-
ben).

Bewijs hiervan is de vastenbrief 
van kardinaal de Bonald, aartsbis-
schop van Lyon, in 1842: “Wat is de 
mens voor de hebzucht? Niets anders 
dan een machine die functioneert, 
een wiel dat de beweging versnelt, een 
hefboom die optilt, een hamer die 
stukslaat… Wat is het jonge kind? Zij 
ziet er slechts een stuk raderwerk in, 
dat nog niet heel zijn kracht heeft”.

Eveneens een bewijs zijn deze op-
roepen van twee pastoors van het bis-
dom Arras, in deze eeuw: “Overal 
worden met verbetenheid fabrieken 
gebouwd… De meeste bouwers heb-
ben slechts het geld voor ogen en be-
dienen zich van de arbeiders slechts 
als van laag vee. Men maakt zich niet 
druk over wat zij doen, wat zij zijn, 
als er maar voordeel in zit”- “De in-
dustrie is hard, de mensen zijn in haar 
ogen slechts krachten, machines om 
producten te leveren, zij exploiteert ze 
meedogenloos”.

De sociale activiteit 
van de Kerk

De sociale leer van de Kerk
Het geheel van teksten, verklarin-

gen en toespraken over maatschap-
pelijke vraagstukken, dat gevormd 
is sinds de encycliek Rerum Novarum 
(1891) heeft de naam gekregen van 
“sociale leer van de Kerk”. Rerum Nova-
rum veroordeelt het socialisme, verde-
digt de wettigheid van het privé-eigen-
dom, aangevallen door de ideologen 
van het socialisme, maar zij stelt tege-

lijkertijd de onmenselijkheid van de 
arbeids- en levensvoorwaarden van 
de arbeiders aan de kaak, zij erkent de 
wettigheid van de actie van de arbei-
ders binnen de christelijke organisa-
ties en moedigt de sociale actie aan.

Maar de sociale leer van de Kerk 
wil op geen enkel moment nauw-
keurig de economische activiteit of 
de maatschappelijke verhoudingen 

Leo XIII, de paus van Rerum Novarum
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onder regels brengen. De Kerk “kent 
zich niet het recht toe, zich zonder re-
den in de leiding van de tijdelijke za-
ken te mengen”. Zij wil zich evenmin 
mengen “in het technisch domein ten 
opzichte waarvan zij geen geëigende 
middelen en geen competentie heeft” 
[Pius XI, Quadragesimo Anno,§ 45].

De Kerk heeft niet tot de 19de eeuw 
gewacht om aan de mensen een maat-
schappelijk onderricht te leveren, dat 
vanaf de eerste tijd van de Kerk is be-
gonnen en dat zich in de loop van de 
tijd is blijven verrijken en verfijnen. 
Anderzijds zijn de posities die de kerk 
heeft aangenomen over maatschap-
pelijke vraagstukken, altijd voorafge-
gaan door een beraad dat intern ge-
voerd is door de gelovigen zelf. Zo 
hield het arbeidersvraagstuk in Frank-
rijk een bepaald aantal verlichte ka-
tholieken voortdurend bezig:

• de econoom Charles Leroux 
(1787-1864) ontwikkelt een diep-

gaande analyse van de oorzaken van 
de ellende van de arbeiders,

• Alban de Villeneuve-Bargemont 
(1784-1850) die prefect van het Noor-
den was van 1821 tot 1830 schrijft in 
1834 een verhandeling over christelij-
ke politieke economie. 

De sociale activiteit van 
        de Kerk in Frankrijk
Op politiek gebied sticht een intel-

lectueel als Armand de Melun (1807-
1877) verschillende verenigingen, 
waaronder de Vereniging van liefdadi-
ge economie in 1847, die parlementa-
riërs van verschillende achtergronden 
bijeenbrengt, wier doel het is de soci-
ale wetgeving te doen vooruitgaan. Zij 
behalen veel successen:

• patronaat van jonge gedetineer-
den,

• huwelijk van noodlijdenden,
• spaarkassen,
• juridische bijstand,

• wet van 22 april 1850 over de 
ongezonde woningen,

• wet van 22 februari 1851 over 
het opleidingscontract, dat de duur 
van het werk, afhankelijk van de leef-
tijd, beperkt,

• wet van 1851 die voorziet in een 
hulp van de Staat voor het instellen 
van gratis wasinrichtingen en badhui-
zen…

Op het niveau van de sociale acti-
viteit, floreerden de initiatieven vanaf 
het midden van de 19de eeuw:

• de maatschappelijke overtuigin-
gen van de bisschop van Parijs, Mgr. 
Affre, brengen hem ertoe in 1847 “het 
werk van de arbeid” te stichten, dat de 
mensen uit de provincie die in Parijs 
aankomen, ontvangt, plaatst, verzorgt 
en informeert.

• de conferentie Sint Vincentius a 
Paulo, opgericht door Frédéric Oza-
nam (1813-1853) om het lijden van 
de straatarmen te lenigen (dat dade-
lijk een groot succes heeft).

• het Werk van Léon Harmel 
(1827-1915), baas van een spinne-
rij in de Champagnestreek, die en-
kele honderden arbeiders in dienst 
heeft. Hij stelde in zijn spinnerij een 
fabrieksraad in, waarin de arbeiders 
gevraagd werden om hun mening te 
geven over de salarissen, de discipli-
ne, de hygiëne, de werkwijzen. Hij liet 
steden bouwen voor de arbeiders, ver-
bond een arts aan de fabriek en sticht-
te een Maatschappij van onderlinge 
hulp, een verzekeringskas, een salaris-
aanvulling voor de grote gezinnen.

De sociale activiteit van 
       de Kerk in Duitsland
In heel Europa is men, volgens de 

verschillende omstandigheden, getui-
ge van een mobilisatie van de katho-
lieken voor het arbeidersvraagstuk. 
In Duitsland bijvoorbeeld wekken de 
preken van Mgr. Ketteler (1811-1877), 
tegelijk gedeputeerde en bisschop van 
Mainz, de gewetens over de ellende 
van de arbeiders en voeren krachtig 
actie voor een verbetering van de ar-
beidsomstandigheden in de fabrie-
ken.

De sociale activiteit van 
      de Kerk in Nederland
Voor de Kerk van Nederland toont 

de 19de eeuw vooral de vrijheid. Twee 

Frédéric Ozanam, oprichter van de conferentie Sint Vincentius a Paulo
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eeuwen lang heeft de regering van de 
Zeven Verenigde Provinciën de katho-
lieken, minstens een derde deel van 
de bevolking, beschouwd en behan-
deld als tweederangs burgers, en heeft 
zij hen niet toegelaten tot overheids-
apparaten, juist van nut om belasting 
te betalen, eerder getolereerd dan ge-
respecteerd. 

Het eind van het culturele isole-
ment waarin de katholieken hebben 
geleefd, biedt hun de gelegenheid 
tot een enorme activiteit: missionai-
re stuwkracht, bouwkoorts, artistieke 
creativiteit, opleving van bedevaarts-
oorden, een menigte roepingen en 
religieuze congregaties, een geënga-
geerde intelligentsia, en die edelmoe-
digheid van kleine handelaars, boe-
ren en arbeiders, die de grenzen lijkt 
te overschrijden.

Na de benoeming van bisschop-
pen in 1853, verklaart paus Pius XI 
vijftien jaar later de negentien mar-
telaren van Gorcum heilig, die hun 
leven hadden gegeven in Brielle, aan 
het begin van de tachtigjarige oorlog. 
Het katholieke Holland voelt zich 
geen “missieland” meer, maar “ge-
emancipeerd land”. De Hollandse ka-
tholieken roepen dichte organisaties 
in het leven van vakbonden en vak-
verenigingen, ziekenhuizen, religieu-
ze congregaties, educatieve, caritatieve 
en sociale stichtingen, drie grote na-
tionale dagbladen, talrijke week- en 
maandbladen, een radio-omroep, een 
machtige politieke partij, en vooral 
veel lagere scholen, hetzij stadsscho-
len ofwel parochiale scholen, en mid-
delbare scholen.

De sociale activiteit van 
  de Kerk in België
In België volgden de katholieke re-

geringen elkaar op van 1884 tot aan de 
Eerste Wereldoorlog. Om de arbeiders 
te verdedigen, moest men terugkeren 
naar de stichtingen die zo doeltref-
fend gebruikt waren in de middeleeu-
wen of christelijke eeuw, door ze aan 
de actuele gewoonten aan te passen. 
De regering begunstigde deze stroom 
van ideeën, stelde verschillende maat-
regelen voor in het belang van de ar-
beidersklasse en liet erover stemmen, 
vooral:

• de wet die de betaling van de sa-
larissen en hun onvatbaarheid voor 
beslag regelde;

• de instelling van de Industrie-
raad en de Arbeidsraad om te beraad-
slagen over de gemeenschappelijke 
belangen van bazen en arbeiders,

• de wetten over de arbeiderswo-
ningen,

• over de instelling van comités 
van aanbeveling

• over maatschappijen van onder-
linge hulp,

• over landbouwvoorschotten
• over verzekeringskassen
• de wetten die de vrijheid van 

werk garanderen.
• de ouderdomspensioenen 

(1895)
• het ministerie van arbeid
• de reglementen voor de werk-

plaatsen (1896)
• de inspecties van de mijnen 

(1897)
• de garanties tegen de ongeluk-

ken op het werk (1903).
• de zondagsrust (1905).

Het spande zich vooral in om 
onze plattelandsbevolking te behoe-
den voor de socialistische ideeën door 
de landbouw te beschermen, de tak 
van nijverheid die in België het meest 
te lijden had. Daarom een reeks van 
weldoende maatregelen:

• ontwikkeling en uitbreiding van 
het landbouwonderwijs,

• invoering van proefondervinde-
lijke verbouw van gewassen,

• mesttransport tegen gereduceer-
de prijs,

• oprichting van laboratoria van 
landbouwchemie,

• belasting voor de invoer in Bel-
gië van bepaalde landbouwproducten 
om de nationale industrie te bescher-
men, enz.

In overeenstemming met de raad-
gevingen van paus Leo XIII, spant 
men zich overal in om corporaties te 
organiseren, en het Belgische episco-
paat, trouw aan de stem van de voor-
naamste herder van de Kerk, doet een 
dringende oproep op de eenheid en 
de goede wil tegenover dit gevaar, dat 
de Kerk en heel de maatschappij be-
dreigt.

In een toespraak tot de Boerenbond 
en de Liga van de Belgische Boeren van 
mei 1926, kon kardinaal van Roey het 
volbrachte werk aldus samenvatten:

“Ik ben gelukkig”, verklaart hij, 
“vandaag dit jubileumfeest te kun-
nen vieren. Ik heb het als een plicht 
beschouwd, door mijn tegenwoor-
digheid mijn sympathie en mijn ver-
knochtheid te komen betuigen aan 
het grote werk dat vijfendertig jaar 
geleden is gesticht ten gunste van de 
boerenstand, die toen zo in de steek 
gelaten was. Ik breng hulde aan de 
mensen van hart en helderziendheid, 
die in die tijd de dringende noodzaak 
hebben gezien, te werken aan het her-
stel van de landbouw, en die uit alle 
stukken, alleen met privémiddelen, 
de machtige federatie hebben gescha-
pen, die wij vandaag bewonderen…” 

“Ik kom terug uit Rome”, voegde 
hij eraan toe, “waar ik ben gaan neer-
knielen aan de voeten van Zijne Hei-
ligheid de Paus en zijn zegen ben gaan 
ontvangen voor mij en voor mijn bis-
dom. Toen ik tegen de Heilige Vader 
heb gezegd, dat ik vandaag het geluk 
zal hebben een leger van 50.000 ka-
tholieke boeren uit alle hoeken van 
het land de revue te laten passeren, 
heeft hij zich verwaardigd, mij op te 
dragen, u te zeggen dat hij de Liga van 
de Belgische Boeren zeer goed kent, 
dat hij haar volledig aan de Kerk toe-
gewijde geest waardeert, en dat hij 
haar zegent”.

De Belgische kardinaal van Roey
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Mystiek van de kersttijd
uittreksels

Dom Guéranger

Uit Bethlehem moet de vorst van Israël 
komen. De profeet heeft het voorzegd 
(Mich. 5, 1); de joodse hogepriesters 
zijn ermee bekend, en zullen het over 
enkele dagen ook aan Herodes weten 
te melden (Matt. 2, 5). Maar om wel-
ke reden is dat onaanzienlijke stadje 
boven iedere andere stad uitverkoren 
om het toneel te worden van zo’n ver-
heven gebeurtenis? Wees aandachtig, 
christenzielen! De naam van die stad 
van David betekent huis van het brood: 
dat is de reden waarom het levend 
Brood dat uit de hemel is neergedaald 
(Joh. 6, 41) die stad gekozen heeft. 
Onze vaders hebben in de woestijn het 
manna gegeten en zij zijn gestorven (Joh. 
6, 49); maar hier is de Verlosser van de 
wereld om het leven van de mensen 
in stand te houden met zijn vlees, dat 
waarlijk spijs is (Joh. 6, 56). Tot nu toe 
stond God veraf van de mens; voort-
aan zullen zij samen één zijn. De Ark 
van het Verbond, die met het manna 
niet meer dan een lichamelijke spijs 
bevatte, wordt vervangen door de Ark 
van een nieuw Verbond; een Ark die 
veel zuiverder, onbederfelijker is dan 
de oude: het is de roemvolle Maagd 
Maria, die ons het Brood van de enge-
len reikt, de spijs die de mens in God 
omvormt; want Christus heeft gezegd: 

“Wie mijn vlees eet blijft in Mij, en Ik 
in hem (Joh. 6, 57).

Dat is de vergoddelijking die sinds 
zo lang de verwachting van de we-
reld was, waarnaar de Kerk geduren-
de de vier weken van de Advent heeft 
verzucht. Nu is eindelijk het uur ge-
komen, en Christus zal bij ons bin-
nentreden, als wij Hem maar willen 
ontvangen (Joh. 1, 12). Hij vraagt om 
zich met ieder van ons te mogen ver-
enigen, zoals Hij zich met de men-
selijke natuur heeft één gemaakt, en 
daartoe wil Hij van zichzelf ons Brood, 
ons geestelijk voedsel maken. Dat is 
zijn enige doel als Hij in dit mystiek 
jaargetij bij de zielen binnenkomt. 
Hij komt niet om de wereld te oorde-
len, maar opdat de wereld door Hem zou 
worden gered (Joh. 3, 17), opdat allen 
het leven mochten bezitten, en dat steeds 
overvloediger (Joh. 10, 10). Hij zal dus 
zeker geen rust hebben, die godde-
lijke vriend van onze zielen, voordat 
Hij zich in onze plaats zal hebben ge-
steld, zó dat wij zelf niet meer in ons 
leven, maar Hij in ons; en om die ge-
heimzinnige verandering des te aan-
genamer te laten zijn, is Hij bereid, 
Hij, de zoete vrucht van Bethlehem, 
om zijn eerste intrede bij ons te doen 

in de gedaante van een kind, om daar 
verder te groeien in jaren en in wijsheid, 
bij God en bij de mensen (Luc. 2, 40).

En wanneer Hij ons eenmaal be-
zocht zal hebben met zijn genade en 
met zijn liefdespijs, en Hij ons in zich-
zelf zal hebben veranderd, dan zal er 
nog een andere mystieke verandering 
tot stand komen. Eén van vlees ge-
worden, en één van hart met Jezus, de 
Zoon van de hemelse Vader; vandaar 
dat de beminde leerling uitroept: “O 
kinderkens! Ziet eens welk een liefde 
de Vader ons geschonken heeft, dat 
wij de naam van kinderen Gods zou-
den dragen en inderdaad werkelijk 
kinderen Gods zouden zijn!” (I Joh. 
3, 1). Maar wij zullen elders nog uit-
voerig spreken over dat opperste geluk 
van de gedoopte ziel, en over de mid-
delen die er tot haar gerief zijn om dat 
geluk in stand te houden en tot was-
dom te brengen.

Als wij op dit ogenblik de hele 
mystieke stoet die het feest van Kerst-
mis omgeeft in heel zijn glorie zou-
den moeten tonen, dan zouden wij 
teveel te zeggen hebben over de li-
turgische Kring, vanaf de dag zelf van 
de Geboorte van de Verlosser, tot aan 

Omdat wij onlangs het liturgisch jaar zijn begonnen, met de Advent, en wij nu in de kersttijd zijn, 

zouden wij u een inlassing willen voorstellen in onze liturgische serie. 

In onze ontdekking van de kerk, zijn wij gestopt voor de communiebank, die de afsluiting is, 

die de ruimte van de leken scheidt van de ruimte van de geestelijken. 

Vóór ons, strekken zich het koor en het heiligdom uit. Het samenvallen met dit begin van 

het kerkelijk jaar is mooi: wij bevinden ons ook voor de kribbe, het eerste heiligdom 

dat Christus zich heeft uitgekozen op aarde. Het is zijn woonplaats onder de mensen, 

zoals de hele kerk het is, vooral het heiligdom van de kerk, met het altaar, waarop deze zelfde 

Jezus iedere dag onder ons komt wonen onder de gedaanten van brood en wijn. 

aat ons dus met eerbied binnengaan in dit dubbele heiligdom, om Hem te aanbidden, 

zoals dom Prosper Guéranger ons ertoe uitnodigt in zijn inleiding tot de kersttijd.
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de dag van de Zuivering van de H. 
Maagd. Het prachtigste koor van hei-
ligen staat er gezaaid rond de kribbe 
van het goddelijk Kind. 

Zonder te spreken van de vier gro-
te sterren die nabij onze goddelijke 
Zon schijnen, van wie zij heel hun 
schittering lenen: de H. Stefanus, de 
H. Johannes Evangelist, de Onnozele 
kinderen en de H. Thomas van Can-
terbury; welk ander gedeelte van de 
Kring levert, in zo’n korte ruimte, een 
even prachtige constellatie? 

H e t 
Apostolisch 
College le-
vert zijn twee 
grote lich-
ten, de H. 
Petrus en de 
H. Paulus, 
de een op 
zijn Romein-
se Stoel, de 
ander in het 
wonder van 
zijn Beke-
ring. 

Het leger 
van de Mar-
telaren zendt 
ons de waar-
devolle kam-
pioenen van 
Christus: Ti-
moteus, Ig-
natius van 
A n t i o c h i ë, 
Polycarpus, 
Vincentius en Sebastianus; de stra-
lende opeenvolging van de Romeinse 
Pausen die vier van haar roemrijkste 
namen afvaardigt: Sylvester, Telespho-
rus, Hyginus en Marcellus; de sublie-
me school van de Kerkleraren biedt 
Hilarius, Johannes Chrysostomus, Il-
defonsus en de engelachtige Francis-
cus van Sales; bij wie zich voegt, als 
hun Herder van de volkeren, Julianus 
de Wonderdadige. 

De militie van de Asceten depu-
teert Paulus de Eremiet; Antonius, de 
overwinnaar van Satan; Maurus, de 
apostel van de kloosters; Petrus No-
lascus, de verlosser van de gevange-

nen; Raymundus van Pennafort, het 
orakel van het recht en de wetgever 
van de gewetens. In de rij van de verde-
digers van de H. Kerk schittert de vro-
me Kanut, die het martelaarschap zal 
tegenkomen door haar te verdedigen, 
en deze Karel wiens naam de groot-
heid betekent.

 Het koor van de heilige Maagden 
wordt gracieus vertegenwoordigd door 
de zoete Agnes, de edelmoedige Eme-
rentiana, de onoverwinnelijke Mar-
tina, de behulpzame Genoveva; ten-

slotte, in de nederigste rijen van de 
weduwen vereren wij Paula, de minna-
res van de Kribbe, en de koningin Ba-
thilda, die genoot van het mysterie van 
Bethlehem. Maar laten we niet op de 
tijd vooruit lopen, en laten we, tijdens 
heel de duur van onze veertig dagen, 
de luisterrijke schakels van deze zege-
vierende ketting, achtereenvolgens aan 
ons oog voorbij gaan.

We moeten nog een woord zeggen 
over de zinnebeeldige kleuren van de 
gewaden van de Kerk in dit seizoen. 
Het wit is de kleur van de eerste twin-
tig dagen, tot en met het octaaf van 
Driekoningen. De Kerk maakt hierop 

alleen maar een uitzondering om het 
purper van de martelaren Stefanus 
en Thomas van Canterbury te kun-
nen eren, en ook nog op het feest van 
de Onnozele kinderen om zich aan 
te sluiten bij de rouw van Rachel die 
haar kinderen beweent; buiten die 
drie gevallen geeft de witte kleur van 
de gewijde gewaden de blijdschap 
aan, waartoe de engelen de mensen 
gewekt hebben, voorts de schittering 
van de goddelijke Zon die is geboren, 
de zuiverheid van de Moedermaagd, 
de goede trouw van de gelovigen, die 

zich rond de 
kribbe van 
het goddelijk 
Kind scha-
ren.

In de laat-
ste twintig 
dagen moet 
de Kerk, we-
gens het grote 
getal van hei-
ligenfeesten, 
haar kleed in 
overeenstem-
ming bren-
gen, nu eens 
met de rozen 
van de mar-
telaren, dan 
met de krans 
van immor-
tellen (droog-
b l o e m e n ) , 
die bisschop-
pen en belij-
ders kroont, 
dan weer met 

de lelies die de maagden sieren. 

Op de zondagen gebruikt de Kerk 
roene gewaden, tenzij een of ander 
feest van de rang tweede klas, dat het 
rood of wit vereist, zou moeten voor-
gaan, of dat de tijd van Septuagesima 
zou zijn begonnen met zijn voorbe-
reiding op Christus’ lijden. De keuze 
van de groene kleur toont volgens de 
liturgisten aan, dat met de geboorte 
van de Verlosser, die de bloem van de 
velden is (Hoogl. 2, 1), ook de hoop 
op ons heil is opgegaan, en dat na de 
winter van het heidendom en het Jo-
dendom, de groenende lente van de 
genade is aangebroken.

De kribbe, het eerste heiligdom dat Christus zich heeft uitgekozen op aarde
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De openbare belijdenis van 
het geloof

De beslissing van 
het Europese hof van de Rechten 

van de mens
Op 3 november jl. heeft het Euro-

pese hof van de Rechten van de mens 
in Straatsburg offi cieel gevraagd de 
kruisbeelden uit de klaslokalen in Ita-
lië te verwijderen.

“De staat moet zich ervan 
onthouden, geloven op te drin-
gen in de plaatsen, waar de men-
sen afhankelijk van hem zijn. 
Hij is vooral gehouden aan de 
confessionele neutraliteit in het 
kader van de openbare opvoe-
ding, waarin de lessen zonder 
godsdienstige betrekking gege-
ven moeten worden en die moet pro-
beren aan de leerlingen een kritische 
geest bij te brengen.

Maar, het hof ziet niet hoe de plaat-
sing, in de klaslokalen van de open-
bare scholen, van een symbool dat re-
delijkerwijs te associëren is met het 
katholicisme (de meerderheidsgods-
dienst in Italië) het educatieve plura-
lisme zou kunnen dienen, dat essen-
tieel is voor de bescherming van een 
“democratische maatschappij” zoals 
de Conventie haar zich voorstelt, plu-

Abbé Benoît Wailliez

ralisme dat erkend is door het Itali-
aanse constitutionele hof.

De verplichte plaatsing van een 
symbool van een geloof tijdens de 
uitoefening van een publieke func-
tie, speciaal in de klaslokalen, beperkt 
dus het recht van de ouders om hun 

kinderen op te voeden volgens hun 
overtuiging, alsook het recht van de 
schoolkinderen om te geloven of niet 
te geloven. Het hof besluit unaniem 
tot de schending van artikel 2 van het 
protocol nr.1 samen met artikel 9 van 
de Conventie.

Reacties in Italië
Het stadhuis van Rome betreurt 

de uitspraak van Straatsburg tegen het 
kruisbeeld in de klaslokalen en her-
innert eraan dat “het kruisbeeld een 
symbool van onze cultuur is”.

”De uitspraak van het Europese 
hof van de Rechten van de mens in 
Straatsburg doet me stom verbaasd 
staan”, heeft de viceburgemeester van 
Rome, de senator Mauro Cutrufo, 
verklaard: Door de joods-christelijke 
wortels niet te erkennen en ze niet op 
te nemen in de grondwet, heeft de Eu-

ropese Unie een dwaling van 
eerste orde begaan, omdat zij 
heeft geprobeerd in één klap 
de geschiedenis en de identi-
teit van Europa zelf uit te wis-
sen, uit naam van een niet 
beter verduidelijkt laïcisme, 
dat niets te maken heeft met 
de scheiding tussen Kerk en 
Staat”.

De uitspraak van het Europese hof 
van de Rechten van de mens, die ver-
langt, dat de kruisbeelden uit de Ita-
liaanse scholen verwijderd worden, 
betekent een ”ingrijpen” in de identi-
teit van Italië, is pater Frederico Lom-
bardi, woordvoerder van de Heilige 
Stoel, van mening. “De uitspraak van 
het Europese hof is in het Vaticaan 
met verbazing en bitterheid ontvan-
gen”, heeft pater Lombardi verklaard.

En om duidelijk te maken wat het 
kruisbeeld betekent: “Het kruisbeeld 

Terwijl de Europese Unie “de christelijke wortels van Europa” spoorloos heeft laten verdwijnen, 

terwijl men de kruisbeelden uit de openbare plaatsen heeft weggehaald (vooral in België), 

terwijl Beieren geweigerd heeft zich in deze kwestie te onderwerpen aan Berlijn, 

terwijl dit debat in Italië pas weer dramatisch is opgedoken, doet de volgende kwestie zich voor 

aan de katholiek die bezorgd is voor zijn geloof: Is men verplicht overal kruisbeelden te hebben: 

thuis en in de openbare ruimten (in de ziekenhuizen, de scholen, de gerechtsgebouwen)? 

Is het zondigen tegen het geloof, er geen meer te hebben? 

Is het zondigen tegen het geloof, ze weg te halen?

“ In de audiëntiezalen van 
het Vaticaan heeft men alle 
kruisbeelden weggehaald ”
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is altijd een teken geweest van liefde-
geschenk van God en van verbond en 
van opvang voor heel de mensheid. 
Wij betreuren, dat het beschouwd 
wordt als een teken van verdeeldheid, 
van uitsluiting, of van beperking van 
de vrijheid. Dat is het niet, en dat is 
het niet in de gezamenlijke opvatting 
van ons volk”.

“Wij zijn vervolgens verbaasd, dat 
een Europees hof lomp tussenbeide 
komt in een materie die heel diep ver-
bonden is met de historische, cultu-
rele en geestelijke identiteit van het 
Italiaanse volk. Dat is niet de weg om 
de Europese gedachte aantrekkelijk 
te maken en ingang te doen vinden, 
die wij als Italiaanse katholieken sterk 
hebben gesteund sinds het begin. Het 
schijnt, dat men de rol van het chris-
tendom in de vorming van de 
Europese identiteit wil looche-
nen, die, in tegendeel essentieel 
is geweest en blijft”.

Deze reactie van het Vaticaan 
is voorafgegaan door de reactie 
van de Italiaanse bisschoppen-
conferentie die hun “verbitte-
ring” en hun “verbijstering” tot 
uitdrukking brengen, en een 
“partijdige en ideologische” visie be-
treuren. “In de Italiaanse ervaring ligt 
de plaatsing van het kruisbeeld in de 
publieke ruimten in de lijn van de er-
kenning van de principes van het ka-
tholicisme” als “deel van het histo-
risch erfgoed van het Italiaanse volk” 
uitmakend, in herinnering gebracht 
door het concordaat van 1984.

“Dit Europa van het derde mil-
lennium laat ons slechts Halloween-
pompoenen” en “ontneemt ons de 
dierbaarste symbolen”. Dat heeft kar-
dinaal Bertone, Staatssecretaris, ver-
klaard toen hij commentaar gaf op de 
uitspraak van het hof van de Rechten 
van de mens in Straatsburg, dat het 
verwijderen van de kruisbeelden uit 
de klaslokalen eiste.

Wanneer het slechte voorbeeld 
van bovenaf komt

“Men heeft de Kruisen overal weg-
gehaald, zelfs in het Vaticaan. In de 
audiëntiezalen van het Vaticaan heeft 
men alle Kruisbeelden weggehaald 

en men heeft er beelden geplaatst die 
geen enkele betekenis hebben, mo-
derne beelden. Men weet niet wat het 
voorstelt. Enkele penseelstreken op 
een schilderij. Men weet niet goed wat 
het betekent. Men heeft al die prach-
tige ivoren Kruisbeelden weggehaald, 
die schitterende Kruisbeelden, waarop 
een bordje zat, dat aangaf: geschenk 
van koning die en die, geschenk van 
die Staat, van die prins, aan de Hei-
lige Stoel. Men kon ze bekijken in af-
wachting van zijn audiëntie. Men was 
verrukt. Dat heeft men allemaal weg-
gehaald. Ik heb aan de secretaris die 
me ontving, gevraagd: “Maar waarom 
heeft men alle mooie Kruisbeelden 
weggehaald?”. – “O, u begrijpt, we 
ontvangen joden, moslims, enz., dus 
dat hindert hen.” Het zien van Onze 
Heer hindert hen! Dus men heeft alle 

Kruisbeelden weggehaald. Zover is 
men gekomen. Men jaagt Onze Heer 
weg” ( Lezing van Mgr. Lefebvre – An-
necy, 27 september 1987).

De leer van de H. Thomas
        van Aquino
“Het geloof belijden is geen heils-

noodzaak op ieder ogenblik of op 
iedere plaats; maar er zijn plaatsen 
en ogenblikken, waarop het nodig 
is: wanneer men door deze belijde-
nis weg te laten, aan God de eer die 
Hem toekomt, onttrekt, ofwel aan de 
naaste het nut dat men hem moet ver-
schaffen. Als iemand, bijvoorbeeld, 
zwijgt, als men hem ondervraagt over 
het geloof, en als men daardoor kan 
denken, dat hij geen geloof heeft, of 
dat dit geloof niet waarachtig is, of dat 
anderen door zijn stilte van het geloof 
afgebracht zouden worden. In dat 
soort gevallen is de geloofsbelijdenis 
noodzakelijk voor de zaligheid. 

(…) Het doel van het geloof, zoals 
dat van de andere deugden, moet in 

verband staan met het doel van de ca-
ritas, wat is God en de naaste liefheb-
ben. En daarom moet men, als de eer 
van God of het nut van de naaste het 
vraagt, zich niet tevreden stellen met 
zich te verenigen met de goddelijke 
waarheid door zijn geloof, maar men 
moet dat geloof van buiten belijden.

(…) In geval van noodzaak, daar 
waar het geloof in gevaar is, is ieder-
een verplicht zijn geloof te doen ken-
nen, hetzij om de andere gelovigen te 
onderrichten of te bevestigen, hetzij 
om de aanvallen van de ongelovigen 
af te slaan”( II II q. 3, a. 2: Is de be-
lijdenis van het geloof noodzakelijk 
voor de zaligheid?).

In de concrete situatie van   
   vandaag

Men zou zich gerechtsge-
bouwen of andere publieke 
plaatsen in katholieke landen 
zonder kruisbeelden kunnen 
voorstellen. Echter, historisch 
heeft het volksgeloof zich niet 
tevreden gesteld, zich te tonen 
in de kerken: het heeft het ook 
overal willen doen, om goed te 
tonen, dat de katholiek er be-
hoefte aan heeft “katholiek te 

ademen” om als katholiek te leven.

De omringende geest is in het erg-
ste geval antikatholiek en “in het bes-
te (!)” liberaal. Hij staat niet toe wat 
hij discriminerend oordeelt voor de 
niet-katholieken. Onze Heer wordt 
gevraagd, zich elders te vertonen. 

Omdat het katholieke geloof bo-
vendien van alle kanten wordt aange-
vallen (en hevig mishandeld door de 
ketterijen of de zwakheid van de gees-
telijken), en de zielen dus de eeuwige 
verdoemenis riskeren, is er zeker een 
plicht om dat geloof openlijk te belij-
den door het vooral te tonen door het 
behoud van het kruisbeeld in de pu-
blieke ruimten. 

“In hoc signo vinces – Door dit te-
ken, zult gij overwinnen!”

“ Als de eer van God of 
het nut van de mensen het 

vraagt, moet men dat geloof 
van buiten belijden.”
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De Orde van 
de H. Dominicus

De dominicanen
“Men weet, dat onze Orde, vanaf 

het begin, speciaal is gesticht voor de 
prediking en het heil van de zielen. (...) 
Voor dit kenmerkende doel zijn het on-
derwijs en de verdediging van het ka-
tholieke geloof nauw verbonden, zowel 
door het woord, in de lessen, als door 
talrijke geschriften. Wij moeten dus dit 
doel nastreven door te preken en te on-
derwijzen uit de overvloed en de vol-
heid van onze beschouwing, naar het 
voorbeeld van onze Vader de H. Domi-
nicus die, om zielen te winnen, slechts 
met God of over God sprak” (Uittreksel 
uit de Constituties van de Orde van de 
Predikbroeders).

De H. Dominicus (1170 – 1221) is 
regulier kanunnik en 33 jaar oud als 
hij, tijdens een reis door de Langue-
doc, toen geteisterd door de ketterse Al-
bigenzen, vaststelt dat de gastheer bij 
wie hij de nacht doorbrengt, ketters is. 
Hij begint hem dadelijk te bekeren en 
na een nacht van discussie slaagt hij 
er, met de hulp van God, in. De histo-
rici zullen deze episode onthouden als 
een van de grote mijlpalen in het leven 
van de H. Dominicus. Langzamerhand 
zal de Voorzienigheid de heilige ertoe 
leiden, zich te wijden aan de bekering 
van de ketters en de Orde van de Pre-
dikbroeders te stichten, vanaf zijn begin 
ingesteld met het oog op de leerstellige 
prediking tegen de ketterij.

Contemplatief leven
“Wat ons betreft, wij moeten hele-

maal voor het gebed bestaan”(Hand. 6, 
4).

De H. Dominicus heeft besloten, 
dat de broeders zich zullen voorberei-
den op de zielenleiding door de oude 
kloosterregels:

- de drie plechtige geloften van 
gehoorzaamheid, zuiverheid en armoe-
de;

- het geregelde leven (stilte, 
schuldkapittel, gemeenschappelijk le-
ven);

- het plechtig reciteren van de 
getijden.

Alvorens apostel te zijn is de Pre-
dikbroeder dus asceet en contempla-
tief. Als asceet verlangt hij de boete om 
hem te zuiveren, hem voor de naasten-
liefde klaar te maken, te beschermen 
en in hem de inwendige mens groter te 
maken. Als contemplatief verlangt hij 
in de stilte naar de studie van de god-
delijke wetenschappen, de nauwge-
zette lezing van 
de heilige boe-
ken, het privé-
gebed en het li-
turgisch gebed 
om zijn ziel te 
vullen met bo-
vennatuurlijk 
leven. Dit con-
templatieve le-
ven speelt zich 
af onder de blik 
van Onze Lieve 
Vrouw. De me-
ditatie van de 
H. Rozenkrans, 
door Maria toe-
vertrouwd aan 

de dominicaner Orde, geeft licht aan 
alle handelingen van de dag. Als zijn 
ziel vol is van inwendig leven, overstel-
pend van liefde, alleen dan wordt hij 
apostel.

Prediking
“Wij moeten helemaal bestaan 

(…) voor de bediening van het 
woord”(Hand. 6, 4).

“Beschouwen en aan anderen de 
vrucht van zijn beschouwing doorge-
ven” (devies van de Orde van de Pre-
dikheren).

De Orde van de dominicanen heeft 
in de Kerk altijd opdracht gehad om de 
waarheid te bewaren, het dogma te ver-
duidelijken en te verdedigen. De na-
men van de H. Thomas van Aquino en 
van de H. Albertus de Grote komen da-
delijk in de gedachte, en recenter die 
van pater Garrigou-Lagrange (1877 
– 1964), een van de grootste theolo-
gen van de 20ste eeuw, van pater Calmel 
(1914 -1975), een van de eersten die te-
gen de Novus Ordo Missae van Paulus 
VI was.

Maar we zouden ook een groot aan-
tal Dominicaanse apostelen moeten 
noemen, zoals de grote heilige Vincent 
Ferrier die meer dan dertigduizend jo-
den of moren tot God bracht; de be-

Prediking in de stad
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Vijf Belgische dominicanessen van Fanjeau

roemde heilige Petrus van Verona, in-
quisiteur, martelaar in de 13de eeuw; 
de H. Louis Bertrand, apostel in Zuid-
Amerika, de H. Pius V, de overwinnaar 
van Lepanto, de zalige François de Ca-
pilla, eerste martelaar van China, de za-
lige Alfonsus Navarette en zijn gezellen, 
gemarteld in Japan…

Het apostolaat van de dominicanen 
omvat alle vormen van prediking: mis-
sies, bedevaarten, geestelijke retraites, 
filosofisch en theologisch onderwijs, 
vastenpredicaties, periodieken… Deze 
prediking, gevoed door een contempla-
tief kloosterleven, wordt ook voorbe-
reid door een intens leven van studie. 
Dat was zelfs de grote nieuwigheid van 
de Orde van de dominicanen in de 13de 
eeuw: in de kloosters verving de studie 
het handwerk. De studie helpt de predi-
kant ook om over de goddelijke waar-
heid te mediteren.

Maar de lekenbroeders spelen ook 
een belangrijke rol in de orde, door, op 
hun plaats, samen te werken met het 
gemeenschappelijk apostolaatwerk. Zij 
steunen het met heel hun gebedsleven, 
met hun aan God gewijd werk (sacris-
tie, secretariaat, keuken, linnenkamer, 
mechanica, onderhoud…, en ook door 
het beoefenen van de werken van barm-
hartigheid (catechismus, ziekenbezoek, 
ontvangst…).

De dominicanessen    
  leraressen

Kort na de Revolutie sticht een se-
culiere priester, abbé Vincent, de Con-
gregatie van de Heilige Naam Jezus in 
Toulouse en geeft deze de weg aan om 

het licht aan de meisjes van 
Frankrijk te brengen, heel 
noodzakelijk werk van op-
voeding en onderwijs. In 
1885, een beslissende ge-
beurtenis: Moeder Hélène 
Daguzan, toen Algemene 
Moeder, sluit het Instituut 
aan bij de Orde van de H. 
Dominicus. Want zij vindt 
bij de Predikheren morele 
steun, zekere leidsmannen 
en verwantschap: religieuze 
eenvoud, apostolische geest, 
dorst naar innerlijk leven, 
vurig verlangen naar de volmaaktheid. 
Deze aansluiting is doorslaggevend: in 
vijf jaar treden er vijftig novicen toe tot 
de congregatie!

Burgerlijke en geestelijke vervolgin-
gen daalden op hen neer: de H. Do-
minicus waakt. En Paus Pius X schrijft 
voor, welke gedragslijn gevolgd moet 
worden: “De ziel van de kindertjes van 
Frankrijk is wel de offers waard, die 
voor hen gebracht worden”.

Brignoles en Fanjeaux
Hoogstaande zielen, Moeder Hélè-

ne Jamet en de eerwaarde pater Calmel, 
ontdekken de noodzakelijke hervor-
mingen om het leven als religieuze en al 
lerares te verenigen, en zo te weerstaan 
aan de verborgen stormen, die door het 
modernisme worden veroorzaakt.

Moedig en scherpzinnig zet Moe-
der Anne-Marie Simoulin, Algemene 
Priorin, de strijd voort in de onophou-
delijke gevechten: catechismus, religi-

eus reglement (voorschriften, getijden-
gebed, kleding…) en “nieuwe mis”: 
“overlevingsoperatie” van de congre-
gatie. En zusters vertrekken: de ene 
groep naar Brignoles in 1974, de ande-
ren naar Fanjeaux in 1975, wat, provi-
dentieel, de ontplooiing van twee con-
gregaties die gespecialiseerd zijn in de 
opvoeding van jonge meisjes, mogelijk 
maakt. In de steek gelaten door hun ei-
gen mensen, vinden zij steun en licht in 
de persoon van Monseigneur Lefebvre, 
verwikkeld in dezelfde strijd, en in die 
ware zoon van de H. Dominicus, de 
eerwaarde pater de Chivré.

De zielen openen voor de Waarheid, 
het verstand wekken tot het intellectue-
le leven, de profane zaken beschouwen 
in een christelijke geest, zonder ijdele 
geleerdheid, vragen ascese in de per-
soonlijke studie, de voorbereiding op 
de lessen, de correcties van het school-
werk, op alle ogenblikken toewijding 
voor het algemeen belang: “Een enkel 
hart en een enkele ziel voor de Heilige 
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ROEPINGDe Orde van de H. Dominicus

Naam van Jezus”. Van alle kanten haas-
ten kleine en grote meisjes zich naar 
deze bastions.

Wat een terreinen moeten er geculti-
veerd worden om de christelijke vrouw 
van de moderne tijd te vormen! Een 
verstand om te bevestigen in het Ware 
en beveiligd tegen de dwaling, een wil 
om te hechten aan het Goede door in 
hem de liefde tot God te doen ontvlam-
men, een gevoel om te wekken tot het 
Schone.

Vandaag meisje, morgen sterke 
vrouw, zuurdesem van religieuze roe-
pingen en van christelijke gezinnen.

Momenteel telt de congregatie van 
Brignoles 8 kloosters (7 in Frankrijk en 
1 in Argentinië), terwijl die van Fan-
jeaux er 9 telt (waarvan 7 in Frankrijk 
en 2 in de Verenigde Staten).

Dominicanessen in clausuur
In 1206 gesticht door de H. Domi-

nicus zelf, zijn de dominicaanse slot-
zusters negen jaar voor hun broers, de 
Predikheren, ontstaan. De eersten on-
der hen waren jonge meisjes die uit de 
kathaarse ketterij bekeerd waren door 
de prediking van de zalige Dominicus. 
De heilige stichter bracht hen bijeen in 
het klooster van Prouilhe, in Langue-
doc (Frankrijk), en vertrouwde hun de 
taak toe van te assisteren in de verde-
diging van de waarheid door hun afge-
zonderde leven van gebed en onthech-
ting. (...)

Voor de dominicaanse slotzuster 
is het slot een heiligdom van biddend 
medeleven en van zelfopoffering. Zij 
biedt er haar leven aan om het apos-
tolaat van haar broers, de Predikheren, 
vruchtbaar te maken, en van alle bedie-
naars van de Kerk, evenals van de reli-
gieuze leraressen en van de gewijde zie-
len, die werken om de zielen tot God 
terug te brengen.

De dominicaanse ziel is gepassio-
neerd van licht en van waarheid, en zij 
voelt de noodzaak ze te beschouwen in 
hun bron zelf, die de H. Drie-eenheid 
is. Om deze theologale beschouwing 
te baseren op de onwankelbare bases 
van het geloof, beschikken de slotzus-
ters over een dagelijkse studietijd. Zelfs 
zij die niet “intellectueel” zijn, weten er 
hun honing te vinden: Heilige Schrift 
(de lectio divina van vroeger, met com-
mentaren van de Kerkvaders), christe-
lijke leer, theologie in de school van de 

H. Thomas van Aquino, geestelijke le-
zing, zonder de wekelijkse lessen te ver-
geten en de preken van hun Domini-
caanse paters.

In de tijd die overblijft, wijdt de 
Dominicaanse slotzuster zich aan ver-
schillende handwerken of intellectue-
le werken. Naast de taken, die worden 
opgelegd (sacristie, keuken, linnenka-
mer…), stellen het religieuze leven en 
de vormingsachtergrond haar in staat 
om allerlei “vakken” te leren en te ont-
dekken: van de afwerking van de ge-
bouwen (pleisterwerk, schilderwerk) 
tot de verluchtingskunst, van het tuinie-
ren tot het vervaardigen of de restaura-
tie van liturgische gewaden, afgewisseld 
met het maken van rozenhoedjes of de 

zorgvuldige correcties van vertalingen 
en geschriften. De slotzuster is geïnspi-
reerd om al deze werken te vervullen in 
de geest van gebed en zo verbonden te 
blijven met Onze Heer, aan Wie zij heel 
haar wezen heeft gewijd.

Allen verenigd onder de blik van 
Onze Lieve Vrouw, aan wie Onze Heer 
deze orde toevertrouwde, onophoude-
lijk de geheimen van hun rozenkrans 
biddend, beleven koorzusters en le-
kenzusters de heel blijde geest vol een-
voud van hun vader de H. Dominicus: 
“De godsdienst van uw vader Domini-
cus, zei God tegen de H. Catharina van 
Siena, is heel breed. Heel blij, heel geu-
rig, het is een tuin van genot” (De Dia-
loog).

Broeder Jan-Maria, pater Jacqmin en broeder Jaak in Avrillé
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keurig en trouw bewaker van de kuis-
heid te blijven, zover het aan hem 
lag de koningin zelf aan hem te on-
derwerpen, en te leven te midden van 
de rijkdommen, de luxe en de wel-
lust. En toch, ondanks het vooruit-
zicht van een dergelijk fortuin, slechts 
dromend van rijkdom, van macht en 
glorie, hebben de gesproken grenzen 
van het tegenwoordig leven slechts 
een begrensde duur, en zorgen voor 
geen enkel voordeel, dat niet tijde-
lijk is, terwijl de deugd een oneindi-
ge horizon voor zich heeft, wist hij 

een rem te stellen aan zijn 
hartstochten, de vrees voor 
Christus. Rijkdom, genot, 
beloften van zijn meesteres, 
hij minachtte alles en gaf de 
voorkeur aan de gevangenis 
en de tegenspoed boven het 
verblijf in paleizen; en toch, 
wat is het moeilijk voor de 
schoonheid, te weerstaan 
aan de bekoringen van het 
plezier! Maar na een derge-
lijk voorbeeld van kuisheid 
stelt de schoonheid van zijn 
ziel die van zijn lichaam in 
de schaduw: de schoonheid 
van zijn lichaam maakte een 
stralende ster van hem; de 
genaden van zijn ziel maak-
ten een engel van hem. Wat 
ons betreft, wat wij moeten 
bewonderen, dat is niet al-
leen de kuisheid van deze 
jonge man, dat zijn ook de 
gevaren die hij trotseerde 
om haar te bewaren, de ver-
slaving aan de passies zwaar-

der en meer geducht beoordelend dan 
de dood.

En deze bewondering zal men er-
varen als men zijn deugd aandachtig 
beschouwt, en als men zich goed re-
kenschap geeft van de omstandighe-
den waaronder hij de zuiverheid van 
zijn ziel wist te bewaren.  Voordat de 

De kuisheid is altijd een 
heel nuttig en gepast on-
derwerp van gesprek voor 

dienaars van Christus: maar vandaag 
is het vooral gepast u erover te spre-
ken, vandaag nu de kinderen van de 
Kerk, bekleed met Christus, zich bo-
venal moeten toeleggen op het verkrij-
gen van de kuisheid.

(…) Als God heeft gewild, dat de 
deugden van de heiligen geprezen 
werden in de goddelijke Schriften, 
dan is dat opdat alle mensen aange-

spoord worden om hun voorbeeld te 
volgen, in hun voetsporen te lopen, 
de onthouding in praktijk te bren-
gen in overeenstemming met hun les-
sen. (…) Zo is er onder u, die de kud-
de van Christus bent, de kuise Jozef, 
van wie de hemelse vervoeringen al 
zijn metgezellen tot navolging brach-
ten. Deze grote man wist een nauw-

HOMILIE

Preek van de 
H. Johannes Chrysostomus
over Jozef van Egypte en de kuisheid

Preek van de H. Johannes Chrysostomus

Meester en de Schepper van de we-
reld op aarde verscheen, bewaarde 
hij de vrijheid van hart. Hij leefde in 
een verblijfplaats van goddelozen, hij 
werd omgeven door gevaarlijke raads-
lieden, zonder een enkele meester van 
kuisheid bij zich te hebben. Het wa-
ren slechts wellustige mensen, gul-
zigaards, zonder vroomheid, zonder 
deugd; en toch, te midden van deze 
menigte goddelozen, terwijl hij zag, 
dat zijn meesteres zich overgaf aan 
een ongebreidelde hartstocht, veron-
achtzaamde hij de hemelse schatten 
niet, hij beschermde de tempel van de 
Geest tegen iedere aanval, waarbij hij 
liever wilde sterven dan onder het juk 
van de wellust te vallen. Hij had Pau-
lus niet horen leren, dat ons lichaam 
de ledematen van Christus zijn; hij 
had de goddelijke stem niet gehoord, 
en dat verhinderde hem niet zich de 
gelijke te tonen van de mensen, die 
geëerd werden met hemelse beloften: 
voorbeeld, dat ons, kinderen van de 
kerken, toont hoe wezenlijk het voor 
ons is, te strijden en onze ziel staan-
de te houden tegen iedere aanval. Zou 
Jozef ons immers niet kunnen zeggen: 
“Als ik, die geleefd heb vóór de ge-
boorte van Christus, ik, die niet door 
de verheven apostel Paulus heb horen 
verklaren, dat ons lichaam de lede-
maten van Christus zijn, geoordeeld 
heb, dat het de dienaars van God be-
taamt, de zinnelijke begeerte in zich 
te beheersen. Als ik niet gefaald heb 
in de kuisheid, ondanks alle gevaren 
die ik boven mijn hoofd zag hangen, 
hoeveel te meer moet u niet in kuis-
heid leven in vrees en beven, om een 
dergelijke eer niet onwaardig te blij-
ken, opdat de ledematen van Chris-
tus geen ledematen van een prostitué 
worden?”

(…) Heb altijd de luister van het 
kruis voor ogen, en u zult altijd zui-
ver van zonde blijven. Evenals een 
wolkenzuil, symbool van ons kruis, 
de menigte Hebreeën tegen alle aan-
vallen van de Egyptenaren bescherm-
de: zo volstaat ook de aanblik van het 
kruis om iedere schuldige wellust ver 
van ons te jagen, dat is de beveiliging 
van de ziel, dat is het tegengif van de 
beschamende hartstochten.
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HEILIGENLEVENH. Polycarpus

H. Polycarpus
26 januari

De H. Polycarpus, leerling 
van St. Jan de Evange-
list aan het hoofd van de 

Kerk van Smyrna.

Hier zijn enkele uittreksels van 
het verhaal van zijn marteling, verteld 
door ooggetuigen:

Dag en nacht deed hij niets anders 
dan bidden voor alle mensen en voor 
alle kerken van de wereld: dat was zijn 
gewoonte. Tijdens een visioen zag hij 
de onderkant van zijn hoofd verteerd 
door vlammen. Toen wendde hij zijn 
hoofd naar zijn gezellen en zei hun: 
“Ik zal levend verbrand worden”.

Op vrijdag, tegen het uur van het 
avondeten, vetrokken wachters en rui-
ters, zoals gewoonlijk, en deden een 
inval… Op het geluid, dat de politie-
mannen maakten, ging hij naar bene-
den en liet hun dadelijk te eten en te 
drinken geven (…) en vroeg hun, hem 
een uur alleen te laten om op zijn ge-
mak te bidden. Vervuld van de gena-
de van God kon hij twee uur lang niet 
ophouden over Hem te spreken. Zij 
die het hoorden waren onder de in-
druk, en velen hadden er spijt van, dat 
zij zo’n heilige grijsaard waren komen 
arresteren.

De politiechef, die Herodes heette, 
en zijn vader lieten hem instappen in 
hun wagen. Zij probeerden hem aan 
het twijfelen te brengen. Hij verklaar-
de: “Ik zal niets doen van wat u mij 
vraagt”. Toen begonnen zij hem te be-
ledigen en duwden hem zo woest uit 
de wagen, dat hij zijn been verwond-
de.

Op het ogenblik, dat de bis-
schop in het amfitheater binnen-
kwam, klonk er een stem uit de He-
mel: “HOUD MOED POLYCARPUS, 
EN WEES STERK” (Degenen onder 
ons, die aanwezig waren hadden deze 
stem gehoord).

De Proconsul, op zijn beurt, span-
de zich in om zijn afzwering van 
hem af te persen: “Herroep je woor-
den, zeg alleen: ‘Weg met de atheïs-
ten’ (de christenen aanbidden de go-
den niet)”. Toen wierp Polycarpus een 
strenge blik op het gepeupel van hei-
denen, en, terwijl hij zijn hand in hun 
richting bewoog, zuchtte hij, hief de 
ogen naar de Hemel en zei: “Weg met 
de atheïsten” (zij die God niet aanbid-

den). “Vervloek Christus!” – “86 jaar 
dien ik Hem en Hij heeft me geen en-
kel kwaad gedaan. Hoe zou ik mijn 
Koning en mijn Verlosser kunnen be-
ledigen? (…) Daar je doet alsof je niet 
weet wie ik ben, hoor het zonder om-
wegen van me: Ik ben christen. En als 
je de Wijsheid van mijn godsdienst 
wilt leren, geef me een dag en luister 
naar me”.

“Ik heb wilde dieren”, hernam de 
proconsul, “ik zal je onder hun tan-
den werpen als je niet afzweert”. – 
“Roep ze. Wij accepteren geen beke-
ring die ons van het goede naar het 
kwade laat gaan. Als het erom gaat, 
zich van de zonde naar de Rechtvaar-
digheid te begeven, dan veranderen 
wij graag”. De ander drong aan: “Ik zal 
je aan de vlammen overleveren”. Poly-
carpus zei: “Je dreigt me met een vuur 
dat een uur brandt en uitgaat, omdat 
je niet het vuur kent van het toekom-
stig Oordeel en van de eeuwige straf 
die de goddelozen wacht”.

(Het volk echter stampvoet van 
woede en schreeuwt, dat hij levend 
verbrand moet worden).

Terwijl de brandstapel opgebouwd 
werd, kleedde Polycarpus zichzelf uit. 
Men wilde hem aan de paal vastbin-
den; maar wetend, dat de Liefde hem 
eraan vast hield, zei hij: “Laat me vrij. 
Hij, die me heeft doen instemmen 
met het vuur, zal me ook helpen zon-
der de voorzorg van uw nagels, niet 
zwakker te worden op de brandsta-
pel”. Toen stak men het vuur aan. Dit 
rondde zich boogvormig (zoals een 
koepel) zoals het zeil van een schip, 
opgezet door de wind, dat het li-
chaam van de martelaar omgaf als een 
schild… Hij stond in het midden, niet 
als vlees, dat brandt, maar als brood, 
dat bakt… En wij ademden geuren in, 
even zoet als wierook of andere kost-
bare aroma’s… Toen zij zagen, dat het 
vuur zijn lichaam niet kon verteren, 
gaven de atheïsten de opdracht aan de 
beul om hem met zijn dolk te door-
steken… De man gehoorzaamde. Een 
stroom bloed sprong op, die het vuur 
doofde.

 
Toen gaf de heilige bisschop zijn 

geest aan God.
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Kroniek van het district
11 oktober - eind november

Zondag 11 oktober
Het Patroonfeest van onze kapel 

in Den Haag wordt gevierd met de 
H o o g m i s 
ter ere van 
Onze Lieve 
Vrouw van 
de H. Ro-
z e n k r a n s . 
’s Mid-
dags wordt 
de viering 
voortgezet 
in een Mexi-
caanse sfeer. 
Een tombo-

la, georganiseerd voor de nieuwe kerk, 
een enthousiaste veiling en een geza-
menlijke maaltijd hebben iedereen de 
gezellige sfeer van de dag laten proe-
ven. Mexicaanse griep, welke griep? 
Hartelijk dank aan de organisatoren, 
aan het gastechtpaar en aan allen!

Week van 12 oktober
Pater Abbet vertrekt naar Flavigny 

voor een retraite. In de volgende week 
komen zijn ouders en andere familie-
leden hem opzoeken in Brussel.

In deze week ook de Geestelijke 
Oefweningen in Antwerpen.

Woensdag, 14 
oktober

Zuster Marie-
Thérèse komt nog 
weer eens een keer 
naar Brussel “op 
stage als onder-
wijzeres”. Zij zal 
tot eind november 
blijven. 

Op deze dag 
brengt pater Be-
noît Wailliez, de 
districtsoverste, een 

beleefdheidsbezoek aan de nieuwe 
nuntius, die kort geleden in Brussel is 
aangekomen.

Zondag, 18 oktober
Op Missiezondag bezoeken drie 

Benedictijnen van Bellaigue, die re-
gelmatig in het toekomstige kloos-
ter van Reichenstein een oogje in het 

zeil houden, en waaronder zich een 
Nederlandse broeder bevindt, de pa-
rochie van Gerwen, waar Pater Bern-
hard Huber O.S.B. de Hoogmis op-
draagt en daarna met zijn gezellen 
het bouwplan voorstelt. De gelovigen 
toonden veel interesse hiervoor. 

Maandag, 19 oktober
Bij het nazien van de kachel in de 

kerk in Gerwen, blijkt een serieus te 
nemen scheur in het binnenwerk de 
vervanging ervan noodzakelijk te ma-
ken, wat natuurlijk, na de restauratie 
van de toren, een grote kostenpost zal 
brengen.

Zondag, 25 oktober
Veel festiviteiten in de St. Jozef-

kerk, op deze zondag van Christus 
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Koning! Het is het feest van de prio-
rij, de 30ste verjaardag van de aanwe-
zigheid van de Priesterbroederschap 
in België, en de 20ste verjaardag van de 
school Onze Lieve Vrouw van de Hei-
lige Hoop!

De Hoogmis wordt luister bijgezet 
door jachthoorns en door de preek 
van pater Bernard Huber O.S.B., die 
komt collecteren voor het toekomsti-
ge klooster van Reichenstein.

Na de plechtigheid zijn alle gelo-
vigen uitgenodigd om een aperitief 
te nemen, daarna wordt er een maal-
tijd geserveerd aan meer dan 120 ge-
nodigden (dankzij de goede en loyale 
dienstverlening van de familie Boni-
face en andere vrijwilligers). Juffrouw 
Cécile Vereertbrugghen, al lang on-
derwijzeres (van wie we – op enkele 
dagen na – verjaardag vieren) neemt 
op zich, een prachtige diamontage te 
vertonen ( met veel moeite gereali-
seerd door pater Champroux en een 
edelmoedige gelovige). De vespers en 
het Lof besluiten deze dag van dank-
zeggingen.

Op dezelfde dag wijdt pater Wail-
liez, ’s morgens, een beeld van Chris-
tus Koning in, op de binnenplaats 
van de kapel van Bierbeek. Het vijf-
tigtal gelovigen komt vervolgens bij-
een voor de H. Mis en, aansluitend, 
het Lof.

Maandag, 26 oktober
Wij bieden onze gebeden aan 

voor het succes van de eerste ontmoe-
ting in Rome tussen de theologen die 
door de paus benoemd zijn en de the-
ologen van de Priesterbroederschap 
St. Pius X.

Zaterdag, 31 oktober
De Derde Orde vergaderde in Ger-

wen. Hierbij nam een van de leden 
een voordracht over de geloofsbron-
nen voor zijn rekening. Een navol-
genswaardig voorbeeld …

Zondag, 1 november
De Eucharistische Kruisvaarders 

van Gerwen bezochten na de Hoog-
mis het DAF-museum in Eindhoven, 
terwijl de groep van Den Haag  twee 
weken later (15 november) het Zee-
museum in Scheveningen bezichtig-
de.

Een Litouwse familie bezoekt pa-
ter Verlinden in Antwerpen.

Woensdag, 4 november
Naamdag van pater Carlo de Beer, 

gezellig samenzijn van de confraters 
uit Gerwen en Antwerpen.

Zaterdag, 7 november
Terugkeer van broeder Maximin-

Marie, die ongeveer twee weken in de 
Elzas is gaan doorbrengen, bij zijn fa-
milie.

Zondag, 8 november
Uitstap van de scouts, in Namen, 

onder leiding van Antoine Bochkoltz 
en pater Champroux, hun aalmoeze-
nier.

De week van 9 november
Pater Wailliez vertrekt voor een re-

traite naar Trévoux, in Bretagne, na in 
Parijs twee bijeenkomsten van mede-
broeders te hebben bijgewoond.

Dinsdag, 10 & woensdag, 
     11 november
De twee priesters van Antwerpen 

en broeder René Maria maken een 
lange uitstap met de communiteit.

Zondag, 15 november
Recollectie van een twintigtal 

jongeren in de omgeving van Ciney, 
dankzij het gratis lenen van een bui-
tengoed, dat aan de grootouders van 
een van de retraitanten behoort. Vier 
conferenties, gegeven door de drie 
priesters van Brussel (die hun pasto-
rale assistentie hebben willen aanbie-
den naast hun verplichtingen voor de 
zondag), tijd om na te denken, om te 
bidden, maar ook voor vrolijke kame-
raadschap, tijdens een lekkere maal-
tijd, klaargemaakt door onze beste 
meneer Raymond Chanoine.

Dinsdag, 17 november
Pater de Beer in Gerwen had ‘s 

ochtends een onaangename veras-
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sing, toen hij zag dat de tuinpoort 
openstond en de aanhanger van de 
priorij weg was. Dit moet een koud-
bloedige dief geweest zijn. 

16-21 november
Broeder René Maria bezoekt zijn 

ouders.

Zondag, 22 november
Clemensfeest en Sinterklaasvie-

ring in Gerwen.

Maandag, 23 november
De communiteit van de priesters 

en de broeder van Brussel gaan geza-
menlijk Nivelles bezoeken in een echt 
Belgisch weer…

Maandag, 23 – zaterdag, 
      28 november
E.H. Verlinden volgt zijn jaarlijkse 

priesterretraite te Mérigny

Zondag, 29 november
Sinterklaasfeest te Antwerpen. Een 

verzorgde koffietafel, Sinterklaaslie-
deren en het bezoek van de Sint ma-
ken van deze middag een geslaagd fa-
miliefeestje voor jong en oud.

In Brussel begint ook de kerst-
markt, die dit jaar een hele week 
duurt. Veel dank aan onze talrijke 
vrijwilligers! Een mooie opbrengst 
ten bate van de schoolbeurzen van de 
kinderen van Brussel en Namen.

Maandag, 30 november
De ploeg van Paragon Communi-

cation komt een kleine voorstelling 
realiseren in de St. Jozefkerk en in de 
Christus Koningpriorij om de Pries-
terbroederschap beter bekend te ma-
ken. 

Het is een heel dynamische groep, 
die helemaal toegewijd is aan de Tra-
ditie.

IB246.indd   26 16-12-2009   15:09:38



Informatieblad   Nr. 246  januari - februari  2010  27

NIEUWS

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

De Italianen willen 
    de traditionele Mis
In september 2008 verklaarde 34% 

van de praktiserende Fransen zich be-
reid om de traditionele Mis bij te wo-
nen als deze in hun parochie opgedra-
gen werd (vgl. Lettre Paix Liturgique 
146).

Half oktober van dit jaar doet het 
Instituut Doxaa hetzelfde soort onder-
zoek in Italië, voor de vereniging Paix 
Liturgique en de internetsite “Messa 
in latino”.

De resultaten tonen, dat 71% van 
de katholieken het als normaal be-
schouwt, dat de twee liturgische vor-
men in hun eigen parochie opgedra-
gen kunnen worden. En 63% van de 
praktiserende katholieken zou regel-
matig (minstens eenmaal per maand) 
de traditionele Mis bijwonen als zij 
er werkelijk de mogelijkheid toe zou 
hebben.

Italië toegewijd aan 
het Onbevlekt Hart van Maria
Kardinaal Bagnasco, voorzitter van 

de Italiaanse bisschoppenconferentie 
en aartsbisschop van Genua, heeft be-
sloten het gebaar van zijn voorgangers 

te herhalen, die vijftig jaar geleden 
Italië hadden toegewijd aan het On-
bevlekt Hart van Maria.

De paus heeft de Italiaanse bis-
schoppen warm aangemoedigd op 
deze weg:

“U moet de herinnering van zulk 
een veelbetekenende en vruchtbare 
daad hernieuwen, door de zeer speci-
ale band van genegenheid en devotie, 
die het Italiaanse volk verenigd met 
de hemelse Moeder van de Heer, te 
bevestigen.”

Wanneer zal de toewijding van 
Nederland of van België door onze 
bisschoppen plaatshebben?

 De orthodoxen met 
het Vaticaan tegen 

het secularisme!
Mgr. Hilarion Alfeyev, verant-

woordelijk voor het departement van 
de buitenlandse betrekkingen van het 
Patriarchaat van Moskou, heeft ver-
klaard, dat hij “volkomen solidair” 
was met het Vaticaan en de Italiaanse 
regering na de schandalige beslissing 
van het Europese Hof van de “rechten 
van de mens”, die de kruisbeelden in 
de Italiaanse scholen verbiedt.

Zoals met de anglicanen, stelt men 
opnieuw vast, dat de katholieke Kerk 
werkelijk vooruitgang kan boeken op 
de weg van de eenheid met de afge-

scheiden christenen door duidelijk 
haar identiteit te doen gelden…

Men verneemt ook “een histori-
sche gebeurtenis, zonder precedent in 
de duizendjarige geschiedenis van de 
katholieke en orthodoxe Russen” (legt 
de directeur van de publicatie, prof. 
Pierluca Azzaro uit): het patriarchaat 
van Moskou heeft een boek over paus 
Benedictus XVI gepubliceerd, getiteld 
“Europa, geestelijke bakermat”, het 
gaat om een band in tweetalige uitga-
ve, Italiaans en Russisch, die de toe-
spraken verzamelt, die Joseph Ratzin-
ger – Benedictus XVI heeft gewijd aan 
de laatste tien jaren in Europa.

In een vegetatieve maar 
          bewuste toestand
Een Belg van 46 jaar heeft 23 ja-

ren doorgebracht, liggend in een zie-
kenhuisbed, in een toestand die als 
vegetatief wordt aangeduid. Analyses 
die gedaan zijn in 2006 hebben aan-
getoond, dat hij vanaf het begin be-
wust was. Een geval, dat niet op zich-
zelf zou staan. “Ik schreeuwde, maar 
men kon me niet horen”.

Voor dokter Steven Laureys zou 
het geval van Rom Houben zeker niet 
op zichzelf staan. Hij verklaart in een 
studie die onlangs is gepubliceerd in 
het tijdschrift BMC Neurology, dat 
talrijke patiënten van wie men de toe-
stand als vegetatief beschouwt, in feite 
slecht gediagnosticeerd zouden zijn. 
“41% van de patiënten in toestand 
van minimaal bewustzijn worden op 
verkeerde manier gediagnosticeerd als 
in vegetatieve toestand verkerend”, 
volgens de termen van het verslag dat 
toen gepubliceerd werd. Zoals de Dai-
ly Mail het uitlegt, zou deze gebeurte-
nis ook het debat weer op gang kun-
nen brengen over de juistheid van een 
eind te maken aan het leven van men-
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sen, die sinds jaren in coma liggen en 
van wie men meent, dat zij hun vermo-
gens nooit meer zullen terugkrijgen.

De Zwitserse stemming 
         tegen minaretten
Op zondag 29 november heeft Mgr. 

Félix Gmür, algemeen secretaris van 
de Zwitserse bisschoppenconferen-
tie, voor de microfoon van Radio Va-
ticana verklaard, dat de bisschoppen 
“niet tevreden” zijn over het resultaat 
van de stemming: hij ziet er een “har-
de slag voor de godsdienstvrijheid en 
de integratie van al degenen die naar 
Zwitserland komen” in. Hij haalt het 
Tweede Vaticaans Concilie aan dat, on-
derstreept hij, “duidelijk”aangeeft, dat 
het “voor alle godsdiensten geoorloofd 
is, godsdienstige bouwwerken te con-
strueren, en de minaretten zijn gods-
dienstige bouwwerken”.

Mgr. Antonio Maria Veglio, voorzit-
ter van de pauselijke Raad voor de pas-
toraal van de migranten, heeft erop ge-
wezen, dat hij reageerde “in de lijn van 
de Zwitserse bisschoppen”. Het Zwit-
serse district van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X was het echter eens 
met het nee tegen de minaretten.

Men weet dat meer dan 57% van 
de Zwitsers zich hebben uitgesproken 
vóór het verbod van de bouw van nieu-
we minaretten. De site van de Figaro 
heeft het Franse publiek willen peilen; 
op de vraag “Moet de bouw van nieu-
we minaretten in Frankrijk verboden 
worden?”, hebben 49243 personen ge-

stemd! 73, 37% heeft JA gestemd en 
26,63% NEE. Vox populi, vox Dei…

Men moet zich rekenschap geven, 
dat deze stemmingen alleen maar over 
de kwestie van de minaretten gingen en 
niet over moskeeën als zodanig.

Bisschop en vakbonden blokkeren 
het winkelen 

op zondag in Berlijn
Een merkwaardige samenspanning 

heeft een schitterende overwinning 
behaald voor het constitutioneel Hof 
van Karlsruhe. De bisschop van Ber-
lijn heeft, samen met de vakbonden, 
gedaan gekregen, dat de winkels, in de 
Duitse hoofdstad, op bepaalde zon-
dagen van de weken vóór de kerstda-
gen, gesloten blijven. De rechters heb-
ben verklaard, dat “de zondag een vrije 
dag” is. Om “godsdienstige” redenen, 
maar ook om “de rust van de werkne-
mer” en zijn deelname aan het sociale 
leven mogelijk te maken.

De bisschop van Berlijn heeft ge-
zegd “zeer tevreden te zijn, dat de be-
tekenis van de zondag als dag van 
geestelijke verheffi ng erkend is”. En de 
vakbond Verdi zag er “een heel goed 
nieuws voor de 100.000 verkopers en 
verkoopsters in Berlijn” in. Voor de 
heel wereldlijke burgemeester van de 
Duitse hoofdstad, Klaus Wowereit, gaat 
het om een nederlaag. Wowereit had 
de openstelling van de winkels op tien 
zondagen van het jaar opgelegd, vooral 
opdat Berlijn gelijk zou kunnen spelen 
met de andere grote hoofdsteden in de 
wereld, op het heel lucratieve gat in de 
markt van het toerisme verbonden aan 
het doen van de kerstinkopen. De gro-
te Berlijnse magazijnen hebben echter 
slechts het recht om een of twee zonda-
gen voor Kerstmis hun deuren te ope-
nen… Maar alleen na de Mis, van 13 
tot 20 uur.

Nieuwe veroordeling van 
 de bevrijdingstheologie
Terugkomend op de 25ste verjaar-

dag van de Instructie ‘Libertas nuntius’ 
van de Congregatie voor de geloofsleer 
aangaande bepaalde aspecten van de 
bevrijdingstheologie, heeft Benedictus 
XVI de “bedrieglijke principes” ervan 
betreurd. De paus heeft dat tot uitdruk-
king gebracht tegen de prelaten van 
de bisschoppenconferentie van Brazi-
lië (Regio’s Zuid 3 en Zuid 4), bij ge-

legenheid van hun Ad Limina bezoek 
aan Rome, op 5 december. In zijn toe-
spraak heeft Benedictus XVI nogmaals 
“het gevaar voor sommige theologen 
om zonder kritiek stellingen en metho-
des aan te nemen, die uit het marxisme 
voortkomen”, onderstreept.

“Zijn min of meer zichtbare con-
sequenties, handelingen van opstand, 
van verdeeldheid, belediging, anarchie, 
laten zich nog voelen, waarbij zij in uw 
diocesane gemeenschappen groot lij-
den en een zwaar verlies van de ster-
ke krachten teweeg brengen”, heeft hij 
betreurd. “Ik smeek allen, die zich op 
de een of andere manier aangetrokken, 
betrokken, of inwendig geraakt voelen 
door bepaalde bedrieglijke principes 
van de bevrijdingstheologie, deze In-
structie nog eens te herlezen”, heeft hij 
eraan toegevoegd.

Wij zullen de genade hebben, 
binnenkort de Pelgrim-madonna 
te ontvangen, die het distric van 
Frankrijk van de Priesterbroeder-

schap St. Pius X ons vriendelijk ter 
beschikking stelt. 

Dit beeld zal niet rondgaan in de 
gezinnen, maar zal op een speciale 

wijze vereerd worden in de 
miscentra van het district.

De concrete tijden zullen later 
bekend gemaakt worden;

 Zat. 23/01 – din. 2/02     
QUIÉVRAIN

 Din. 2/02 – zat. 6/02  
BRUSSEL

 Zat. 6/02 – woe. 10/02 
NAMEN

 Don. 11/02 – din. 16/02    
       ANTWERPEN

 Woe. 17/02 – zat. 20/2 
GENT

 Zat. 20/2 – zat. 27/02 
BIERBEEK

 Zat. 27/02 – don. 4/03 
GERWEN

 Vrij. 5/03 – zon. 7/03                          
DEN HAAG
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Aankondigingen
     
 
 BELGIË EN NEDERLAND

zaterdag   13 maart  Vormsel in Antwerpen
   
 NEDERLAND

zondag    10 januari  J.K.I.-bijeenkomst in Den Haag

zondag   14 februari  J.K.I.-bijeenkomst in Den Haag

31 dvd’s van de Belgische Catechismus,
in 1954 verplicht gesteld door alle Belgische bisschoppen.

Prijs € 70,--

Verkrijgbaar bij: 

De heer René Dielst
Neermeerskaai 138
Residentie Anzeele

B-9000 Gent
tel: 0032 (0)477-994839

0032 (0)9-2200495.
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Colofon

Priesterbroederschap St. Pius X Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

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

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

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

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

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
Tel:  040/283 45 05 
Fax: 040/284 71 17
Zondag:  10.30 uur gezongen H. Mis
Ma./din./don. 18.30 uur; 
Woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 
St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

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

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

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

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

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

 De Martelaren van Gorcum, volgens 

het getuigenis van Guilielmus Estius 

 door B. Hartmann    

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€ 15,95

€   9,00

€   6,00

€   9,90

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

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

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

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

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

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

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

Nederland
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Inhoud

De devotie tot het 
Onbevlekt Hart van Maria
en de oproep van Onze-Lieve-Vrouw te Fatima

De duivel levert momenteel 
een beslissende slag met de 

H. Maagd, en daar hij weet wat 
God het meest beledigt en wat 

hem in weinig tijd het grootst 
aantal zielen oplevert, doet hij 

al om de aan God gewijde zielen 
voor zich te winnen, want op die 

manier laat hij de zielen zonder 
verdediging en aldus kan hij zich 

gemakkelijker van hen 
meester maken.

€ 4,50

Missaal tridentijnse ritus

Het heilig Misoffer
De heilige Communie
Gebeden & oefeningen

Een handzaam boekje met de 
vaste tekst van de H. Mis, 
uitgebreid met gebeden en 
oefeningen.  
Om altijd bij zich te dragen.

€  4,75

ISSN: 0924-6762

Van heilige symbolen
Romano Guardini                                                                           
Nederlandse vertaling: dr. Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van 
dit kleine geschrift uit de pen van 
de bekende cultuurfilosoof Romano 
Guardini. De korte beschouwingen zijn 
inwendige ervaringen in de loop van 
een tiental jaren spontaan ontstaan. Zij 
bewijzen een prachtige dienst aan een-
ieder die, gewend geraakt aan gods-
dienstige uitwendigheden, op zoek gaat 
naar verdieping.

€ 2,50
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EDITORIAL
“De liberale katholiek is een eeu-
wige schizofreen: aan de ene kant 
katholiek, aan de andere liberaal.”

MGR.LEFEBVRE
Er is geen groter sektariër dan 
een liberaal

VORMING
Een subjectief beeld van de gods-
dienst
Uittreksel uit Si Si No No nr. 285 (475) van 

januari 2006

SPIRITUALITEIT
Grootheden van het goddelijk 
Moederschap
P. de Bérulle

VATICANUM II
Schema van Vaticanum II over de 
Kerk

GESCHIEDENIS
De sociale activiteit van de Kerk

LITURGIE
Mystiek van de kersttijd
Dom Guéranger

LEER VAN DE KERK
De openbare belijdenis van het 
geloof
Abbé Benoît Wailliez

ROEPING
De Orde van de H. Dominicus

HOMILIE
Preek van de H. Johannes Chry-
sostomus over Jozef van Egypte 
en de kuisheid

HEILIGENLEVEN
H. Polycarpus

KRONIEK VAN HET DISTRICT
11 oktober - eind november

NIEUWS UIT KERK EN WERELD

AANKONDIGINGEN
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