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De oorlog van 14 – 18 heeft 9,7 miljoen soldaten zien sterven en 21 miljoen gewonde militairen achtergelaten. Nog 

eens bijna 9 miljoen burgers hebben het leven verloren in dit conflict.

Eerwaarde Benoît Wailliez

Deze oorlog is uitermate bloedig 

gebleken want zij werd gemarkeerd 

door de ontwikkelingen van de wa-

penindustrie, in een extreme oor-

logssituatie.

Deze oorlog, die zich voor de eerste 

keer in de geschiedenis over de hele 

wereld wist uitgevochten, trof het oude Europa diep. Wij den-

ken natuurlijk aan de val van drie centrale keizerrijken (Rus-

land, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije) en aan de ontbinding 

van het laatste bastion van christenheid dat Oostenrijk verte-

genwoordigde – maar keizer Frans Jozef draagt, door zijn onver-

zettelijkheid, een grote verantwoordelijkheid voor dit conflict.

Ook de gevolgen voor de boerenstand moeten genoemd wor-

den, dat wil zeggen op de ziel van de natie. Om het voorbeeld 

van Frankrijk te nemen: in 1914 leefde 60% van de bevolking 

op het platteland en bijna 40% van de actieve bevolking was 

werkzaam in de landbouw. Maar het platteland was de eerste 

leverancier van soldaten. In 1918, op het eind van de oorlog, 

tellen de Franse boeren 700.000 doden en ongeveer 500.000 

invaliden en gewonden. Een kwart van de actieve landbouwers 

is dood of invalide. Het schijnt trouwens dat de boeren opzet-

telijk in het voorste gelid opgesteld zijn.

Maar God blijft de Meester van de geschiedenis, en als Hij de 

mens straft door het spel van de menselijke vrijheid heen, weet 

Hij het goede uit het kwade te halen. En het komt de mens toe, 

zich dat bewust te worden en in dit goddelijk plan te treden. 

“Alles leidt ten goede voor hen die God liefhebben” (Rom. 

8,28).

Mgr Lefebvre heeft over deze gebeurtenissen gezegd tegen de 

zusters van de Priesterbroederschap:

“Weet u, de mensen weten niet voor wat de oorlog kan zijn. 

De wreedheid, de bruutheid, het lijden, de morele scheuringen. 

Dat alles is werkelijk hard. Dit heeft ons, de ouderen, duidelijk 

getekend. En ik denk dat de roeping gedeeltelijk daaraan te 

danken is. Omdat wij gezien hebben, dat het menselijk leven 

onbelangrijk was en dat wij moesten weten te lijden. (…) In 

die tijd was er veel devotie in de kerken. Er was elke avond het 

rozenhoedje en de kerk was vol. En het laatste tientje van het 

rozenhoedje werd altijd gebeden met gekruiste armen. En heel 

de parochie was aanwezig. Wij baden voor allen die vertrokken 

waren: voor de krijgsgevangenen, voor hen die aan het front 

waren. Er was zeker een heel grote vurigheid, op dat ogenblik.”

De Eerste Wereldoorlog is dus, ondanks zijn gruwelijkheden 

– of dankzij zijn gruwelijkheden – de motor geweest voor een 

vernieuwing van devotie en de drijfveer voor de ware voorbij-

gaande betekenis van het leven. Hij heeft ook de zielen aange-

zet tot het heldendom en tot een buitengewone zelfopoffering. 

En als het waar is dat heel veel soldaten uit ontkerstende mi-

lieus kwamen, de omstandigheden van een bijna onvermij-

delijke dood heeft menige soldaat ertoe gebracht zich in de 

laatste ogenblikken te bekeren. En hier moeten wij letten op de 

bewonderenswaardige rol van militaire aalmoezeniers aan wie 

ons tijdschrift speciaal eer zou willen brengen. Deze priesters 

zijn bewogen door de materiële en morele ontreddering van de 

soldaten. Met een zielskracht en een oneindige tederheid heb-

ben zij de lichamen en de zielen van hun broeders verpleegd, 

hen gesterkt en rustig naar het huis van de Vader gestuurd.

Moge de gedachtenis van de doden van de Eerste Wereldoorlog 

ons dus aanzetten tot een grotere edelmoedigheid in de dienst 

van God en de liefde voor de naaste.

 

EDITORIAL
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DOSSIER

Chronologie van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren gelegen in steeds toenemende economische en po-
litieke tegenstellingen tussen de grote Europese mogendheden Duitsland (met Oostenrijk-Hongarije) enerzijds en 
Frankrijk, Engeland en Rusland anderzijds.

De uitbarsting kwam na 28 juni 1914, de dag waarop de Oos-
tenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand in Sarajewo werd ver-
moord. Vanaf begin augustus 1914 was Duitsland samen met 
Oostenrijk/Hongarije in oorlog met Frankrijk, Engeland en 
Rusland. De Verenigde Staten van Amerika sloten zich in 1917 
bij deze laatste landen aan.

Luxemburg en België werden begin augustus 1914 door de 
Duitsers bezet om via deze landen Frankrijk beter te kunnen 
aanvallen. 

De Nederlandse neutraliteit werd echter gerespecteerd mede 
omdat de mobilisatie hier werd afgekondigd en een groot Ne-
derlands leger van 200.000 man langs de grenzen was gelegerd. 

Aan het Westelijke Front liep de strijd uit op een gruwelijke 
loopgravenoorlog in België en Noord-Frankrijk, waarbij aan 
beide kanten miljoenen slachtoffers vielen. 

Op 10 november 1918 vluchtte de Duitse Keizer Wilhelm II 
naar Nederland waar hem asiel werd verleend. Op 11 november 
1918 werd de wapenstilstand gesloten.

1914

Juni 1914
28-06-1914 Aartshertog Franz Ferdinand vermoord in 

Sarajewo.
Juli 1914
28-07-1914 Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de oorlog.
29-07-1914 Rusland mobiliseert.
Augustus 1914
01-08-1914  Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland. 
01-08-1914 Frankrijk mobiliseert. 
02-08-1914  Duitsland eist vrije doortocht door België.
03-08-1914 België verwerpt de eis van Duitsland. 
03-08-1914 Duitsland verklaart Frankrijk de oorlog. 
04-08-1914 Duitsland in oorlog met België. 
 Duitse troepen overschrijden de Belgische grens. 
04-08-1914 Engeland verklaart Duitsland de oorlog.
06-08-1914 Oostenrijk-Hongarije in oorlog met Rusland.
07-08-1914 Franse troepen vallen de Elzas binnen. 
 Joffre wordt opperbevelhebber van het Franse 

leger.
07-08-1914 Montenegro in oorlog met Oostenrijk.
07-08-1914 Het Britse expeditieleger (BEF) landt in Oos-

tende, Calais en Duinkerken. 
08-08-1914 Servië in oorlog met Duitsland. 
12-08-1914 Engeland in oorlog met Oostenrijk-Hongarije.
14-08-1914 Begin van de Slag aan de Grenzen.

17-08-1914 Brussel wordt ontruimd. 
 De Belgische regering vertrekt naar Antwerpen. 
20-08-1914 Brussel wordt door de Duitsers bezet. 
23-08-1914 Britse terugtocht bij Mons.
24-08-1914  De Duitsers naderen Lille in Frankrijk. 
26-08-1914 Slag bij Le Cateau. 
28-08-1914 Oostenrijk verklaart de oorlog aan België. 
30-08-1914 De Duitsers bezetten Amiens.
Augustus -september
 De Franse opmars in Elzas-Lotharingen wordt tot 

staan gebracht. De Fransen trekken zich terug in 
de richting van Parijs.

September 1914
03-09-1914 Parijs in staat van beleg. 
 De Franse Regering vertrekt naar Bordeaux. 
07-09-1914 Begin van de Slag aan de Marne die duurt tot 10 

oktober. De Duitsers worden teruggedrongen. 
De legers graven zich in. Dit is het begin van 
de stellingenoorlog in Frankrijk. De ‘wedloop 
naar de zee’ begint. Moltke wordt opgevolgd 
door Falkenhayn als opperbevelhebber Duitse 
strijdkrachten

14-09-1914 De Fransen heroveren Amiens en Rheims. 
29-09-1914 Het bombardement op Antwerpen begint.
Oktober 1914 
04-10-1914 Begin van de Slag om Antwerpen. Na de val van 

Antwerpen op 10 oktober vluchtten honderd-
duizenden Belgen over de Nederlandse grens. 
Onder hen bevinden zich ook 35.000 Belgische, 
Duitse en Britse militairen. Deze militairen wor-
den geïnterneerd in Nederland.

13-10-1914 Britse troepen bezetten Ieper. 
14-10-1914 Canadese troepen (32.000 man) landen in En-

geland.
15-10-1914 De Duitsers bezetten Oostende. 
 De Belgische Regering vertrekt naar Le Havre, 

Frankrijk
Eind oktober Begin van de Slag aan de IJzer.
 De sluizen bij Nieuwpoort worden opengezet. 
Oktober-december 
 De eerste Slag bij Ieper begint. Er ontstaat daar-

na een onafgebroken front van legers die in de 
loopgraven tegenover elkaar liggen. Dit front 
loopt van Nieuwpoort in België tot Belfort aan 
de Zwitserse grens. 

Eind december 
 Op sommige plaatsen langs het front vindt tij-

dens de Kerstdagen verbroedering plaats tussen 
de soldaten in de loopgraven.
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1915

Februari 1915
10-02-1915 De Russen worden verslagen bij de Mazurische 

meren.
18-02-1915 Begin van de Duitse onderzeebootblokkade van 

Engeland.
25-02-1915 Geallieerde vloot bombardeert de forten van de 

Dardanellen.
Februari-maart 
 Mislukte Franse offensieven in Champagne, Ar-

gonne en Lotharingen bij Les Éparges.
Maart 1915
Begin maart  Begin van de Britse blokkade van Duitsland.
02-03-1915 Landing van geallieerde troepen bij de Dardanel-

len. 
10-03-1915 De Britten nemen Neuve Chapelle (Vlaanderen) 

in.
April 1915
April-mei Tweede Slag bij Ieper.  
22-04-1915 De Duitsers gebruiken voor het eerst in de oorlog 

gifgas bij Ieper in België. 
Mei 1915
07-05-1915 Duitse onderzeeboot torpedeert de Lusitania 

voor de Ierse kust. Een aantal van 1.152 mensen 
verliest het leven, onder wie 102 Amerikaanse 
staatsburgers. 

19-05-1915 Begin van de Frans-Britse veldslag in Artois bij 
Notre Dame de Lorette en Aubers.

23-05-1915 Italië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-Honga-
rije. 

25-09-1915 Begin van de Slag bij Loos. De Engelsen gebrui-
ken hier voor het eerst gifgas. Nieuwe Franse of-
fensieven worden ingezet in de Champagne en 
bij Artois. 

31-05-1915 Duitse zeppelins bombarderen voorsteden Lon-
den. 

Juni 1915
04-06-1915 Duitse vliegtuigen bombarderen Engelse steden.
05-06-1915 Geallieerde vliegtuigen bombarderen Karlsruhe 

als vergelding. 

Augustus 1915
06-08-1915 De Gallipoli campagne (Dardanellen) bereikt 

een tweede stadium: Britse troepen landen in 
Suvla Bay aan de westkant van het schiereiland.

Oktober 1915
12-10-1915 De Engelse verpleegster Edith Cavell wordt ge-

executeerd door de Duitsers wegens hulp aan 
ontvluchte Britse krijgsgevangenen uit België. 

13-10-1915 Londen wordt gebombardeerd door Duitse zep-
pelins: 55 personen worden gedood; 114 raken 
gewond. 

14-10-1915 Bulgarije verklaart de oorlog aan Servië. 
15-10-1915  Engeland verklaart de oorlog aan Bulgarije.
17-10-1915 Frankrijk verklaart de oorlog aan Bulgarije. 
19-10-1915  Italië en Rusland verklaren de oorlog aan Bulga-

rije. 
December 1915
15-12-1915 Generaal Sir Douglas Haig volgt veldmaarschalk 

Sir John French op als opperbevelhebber van de 
Britse troepen in Frankrijk. 

20-12-1915 Einde van de Dardanellen expeditie; 
 Britse troepen trekken zich terug.

1916

Januari 1916
29-01-1916 Duitse zeppelins bombarderen Parijs en steden 

in Engeland.
Februari 1916
10-02-1916 De Britse dienstplichtwet wordt van kracht. 
21-02-1916 Begin van de Slag bij Verdun. 
25-02--1916 De Duitsers nemen Fort Douaumont in. Pétain 

krijgt commando Franse strijdkrachten bij Ver-
dun.

Maart 1916
Maart Duitse aanvallen op de Mort Homme en Cóte 

304 op de linker Maasoever.
April 1916
19-04-1916 President Wilson waarschuwt Duitsland publie-

kelijk niet door te gaan met hun onderzeeboot-
politiek. 

20-04-1916 Russische troepen landen in Marseille om dienst 
te doen aan het Franse front. 

Mei 1916
15-05-1916 De Britten veroveren Vimy Ridge. 
31-05-1916 Slag bij Jutland tussen de Britse en de Duitse 

vloot.
Juni 1916
07-06-1916 De Duitsers veroveren Fort Vaux tijdens de Slag 

bij Verdun.
Juli 1916
01-07-1916 De Slag aan de Somme begint. De Britten ver-

liezen 60.000 man aan doden, gewonden en 
vermisten op de eerste dag. 

15-07-1916 Longueval veroverd door de Britten. 
16-07-1916 Duitsers tegengehouden voor Fort Souville. 
 Dit vormt het keerpunt in de Slag bij Verdun.
19-07-1916 Australische aanval bij Fromelles (Artois).
25-07-1916 Pozières wordt bezet door de Britten. 
29-07-1916 Falkenhayn wordt opgevolgd door Hindenburg 

als opperbevelhebber van de Duitse legers.

DOSSIER
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30-07-1916 Britse en Franse opmars tussen Delville Wood 
en de Somme.

Augustus 1916
03-08-1916 De Fransen heroveren Fleury bij Verdun. 
27-08-1916 Roemenië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-

Hongarije. 
28-08-1916 Italië in oorlog met Duitsland. 
28-08-1916 Duitsland in oorlog met Roemenië.
31-08-1916 Bulgarije in oorlog met Roemenië. Turkije in 

oorlog met Roemenië. 
September 1916
15-09-1916 De Britten bezetten Flers, Courcelette en ander 

Duitse posities. Bij Flers worden voor het eerst 
tanks ingezet. 

20-09-1916 Een Duitse tegenaanval aan de Somme mislukt.
Oktober 1916
24-10-1916 De Fransen heroveren bij Verdun het Fort Dou-

aumont.
November 1916
02-11-1916 Fort Vaux wordt geëvacueerd door de Duitsers 

en bezet door de Fransen.
07-11-1916 Wilson herkozen tot President van de Verenigde 

Staten.
13-11-1916 Britse opmars bij de rivier de Ancre. 
18-11-1916 Einde van de Slag aan de Somme.
22-11-1916 Keizer Franz Josef van Oostenrijk-Hongarije over-

lijdt. 
23-11-1916 Duitse oorlogsschepen bombarderen de Engelse 

kust. 
December 1916
07-12-1916 David Lloyd George volgt in Engeland Asquith 

op als Eerste Minister.
15-12-1916 De Fransen heroveren de uitgangsposities bij 

Verdun.
18-12-1916 President Wilson doet vredesvoorstellen aan de 

oorlogvoerenden. 
18-12-1916 Einde van de Slag bij Verdun. Joffre wordt opge-

volgd door Nivelle als opperbevelhebber van de 
Franse strijdkrachten.

26-12-1916 Duitsland antwoordt op de vredesvoorstellen 
van Wilson en stelt een vredesconferentie voor.

30-12-1916 De Franse regering antwoordt namens de Ge-
allieerden aan President Wilson. Zij weigeren 
praten over vrede tenzij Duitsland bereid is tot 
teruggave van de bezette gebieden, herstelbeta-
lingen en garanties. 

1917

Februari 1917
01-02-1917 Duitsland begint de ‘onbeperkte onderzeeboot-

oorlog’.
03-02-1917 De Verenigde Staten verbreken de diplomatieke 

betrekkingen met Duitsland.
17-02-1917 Britse troepen veroveren Duitse stellingen aan 

de Ancre. 
Maart 1917
Maart De Duitse onderzeeboot campagne resulteert in 

het vernietigen van 134 schepen in de maand 
maart.

14-03-1917 De Duitse legers trekken zich tactisch terug achter 
de Hindenburg Linie.

17-03-1917  De Britten veroveren Bapaume (Somme). 
26-03-1917 Begin van de Britse opmars naar Cambrai  
April 1917
06-04-1917 Oorlogsverklaring van de Verenigde Staten aan 

Duitsland.
08-04-1917 Oostenrijk-Hongarije verbreekt de diplomatieke 

relatie met de Verenigde Staten. 
09-04-1917  De Canadezen veroveren Vimy Ridge tijdens het 

offensief bij Arras.
16-04-1917 De Franse aanval aan Chemin des Dames mis-

lukt volledig en gaat gepaard met zeer zware ver-
liezen. Hierna breken op grote schaal muiterijen 
uit onder de Franse troepen aan het front. 

Mei 1917
15-05-1917 Pétain volgt Nivelle op als opperbevelhebber en 

Foch wordt stafchef van het Franse leger. 
16-05-1917  Bullecourt veroverd door de Britten in de Slag 

bij Arras. 
18-05-1917 Dienstplichtwet ingevoerd in de Verenigde Sta-

ten. 
Juni 1917
07-06-1917 Begin van de Slag bij Messines (Mesen). 
 De Messines-Wytschaete heuvelrug wordt ver-

overd door de Engelsen na de ontploffing van 
een aantal mijnen.

08-06-1917 Enthousiaste ontvangst van generaal Pershing, 
opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, 
in Engeland als hij op weg is naar Frankrijk. 

26-06-1917 De eerste Amerikaanse troepen arriveren in Eu-
ropa.

31-06-1917 Begin van de derde Slag bij Ieper (Slag bij Pas-
sendale).

Juli 1917
03-07-1917 Aankomst van de eerste onderdelen van het 

Amerikaanse leger in Frankrijk. 
31-07-1917 Frans-Britse aanval in België over een 30 kilome-

ter breed front in de omgeving van Ieper. 
Augustus 1917
15-08-1917  Canadese troepen bezetten de strategische Hill 

70 bij Lens.
16-08-1917 De Britten nemen Langemark bij Ieper in.
September 1917
20-09-1917  Begin van de Slag om Menen (bij Ieper).
26-09-1917 Zonnebeke en Polygon Wood in de buurt van 

Ieper worden veroverd door de Britten. 
Oktober 1917
Oktober Gehele maand hernieuwde offensieven bij Ieper.
09-10-1917 Poelkapelle veroverd in een Frans-Britse aanval. 
23-10-1917 Amerikaanse troepen voor het eerst in actie in 

Frankrijk.
23-10-1917 Franse opmars ten noordoosten van Soissons. 
24-10-1917  De Bolsjewieken komen aan de macht in Rus-

land.
November 1917
01-11-1917 De Duitsers trekken zich terug van de linie bij 

Chemin des Dames.
06-11-1917  Passendale veroverd door de Canadezen.
10-11-1917 Het officiële einde van de derde Slag bij Ieper.
30-11-1917 Succesvol Duits tegenoffensief bij Cambrai. 
15-11-1917 Georges Clemenceau wordt Premier van Frank-

rijk. 

DOSSIER
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20-11-1917  De eerste massale tankaanval bij Cambrai is suc-
cesvol.

21-11-1917 De Britten veroveren Ribecourt, Flesquieres, Ha-
vrincourt, Marcoing en andere Duitse posities.

24-11-1917 De Britten staan voor Cambrai; Bourlon Wood 
veroverd.

December 1917
01-12-1917 De geallieerde Supreme War Council bestaande 

uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en 
Italië, komt voor het eerst bijeen in Versailles. 

03-12-1917 De Russische bolsjewieken sluiten een wapen-
stilstand met de Duitsers.

05-12-1917 De Britten moeten zich terugtrekken uit Bourlon 
Wood, Graincourt en andere posities ten westen 
van Cambrai.

11-12 -1917 De Verenigde Staten in oorlog met Oostenrijk-
Hongarije.

1918

Maart 1918
03-03-1918 De Sovjet-regering tekent de Vrede van Brest-

Litovsk met Duitsland. Duitse troepen worden 
naar het westelijk front overgebracht.

21-03-1918 Begin van de Duitse ‘Kaiserschlacht’ (‘Operatie 
Michael’) bedoeld om een beslissende overwin-
ning te behalen voordat de Amerikaanse troepen 
op volle gevechtssterkte zijn. De Duitsers breken 
door de Britse linies en boeken aanzienlijke ter-
reinwinst. 

23-03-1918 Duitse offensieven in de richting van Amiens en 
Parijs.

26-03-1918 Generaal Foch benoemd tot opperbevelhebber 
van de Geallieerden.

28-03-1918 Het Duitse ‘Mars’ offensief afgeslagen bij Arras.
April 1918
04-04-1918 Australiërs brengen de Duitse opmars tot staan 

bij Villers Bretonneux. 
09-04-1918 De Duitsers lanceren succesvol hun ‘Georgette’ 

offensief tegen de Britten bij Lys (België).
23-04-1918 Een Engelse poging om de haven van Oostende 

te blokkeren mislukt. 

Mei 1918
27-05-1918 Het Duitse offensief ‘Blucher’ succesvol bij de 

Chemin des Dames.
29-05-1918 Duitse troepen trekken op naar de Marne maar 

worden tot staan gebracht door Amerikaanse 
Divisies.

Juni 1918
Juni  Amerikaanse Divisies worden voor het eerst in-

gezet als zelfstandige gevechtseenheid o.a. bij 
Belleau.

Juli 1918
15-07-1918 Het laatste Duitse offensief (‘Friedensturm’) 

wordt ingezet bij Reims en bij de Marne (op-
nieuw) tot staan gebracht. Dit is het keerpunt 
in de oorlog.

Augustus 1918
18-08-1918 Succesvolle Brits-Franse tegenaanval op Amiens 

gesteund door zware artillerie en 400 tanks. Lu-
dendorff spreekt over een ‘Zwarte Dag’ voor het 
Duitse Leger.

September 1918
12-09-1918 Amerikaans offensief bij de St. Mihiel Salient.
26-09-1918 Groot geallieerd offensief in de Meuse-Argonne 

streek. De Amerikanen veroveren het Argonne 
gebied. 

29-09-1918 Grote geallieerde doorbraak door de Hinden-
burg Linie bij St. Quentin. De Duitsers worden 
teruggedreven

Oktober 1918
26-10-1918  Ludendorff wordt ontslagen als opperbevelheb-

ber van het Duitse leger. 
28-10-1918  In de Duitse marinehaven Kiel breekt muiterij 

uit onder de matrozen.
November 1918
01-11-1918 De Amerikanen breken door de Duitse linies bij 

de Maas.
03-11-1918  Een Duitse matrozen sovjet bezet Kiel.
10-11-1918 De Duitse Keizer Wilhelm II vlucht naar Neder-

land. 
11-11-1918 De wapenstilstand wordt getekend te Compi-

ègne.
28-06-1919 Het Verdrag van Versailles wordt getekend. 
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Priesters en aalmoezeniers tijdens de 
Eerste Wereldoorlog

In veel opzichten is de Eerste Wereldoorlog een burgeroorlog geweest naar Europese maatstaven, en dus een oorlog 
tussen christenen. Het was dezelfde rozenkrans die hier de Bretagners baden in hun loopgraaf en daar de Beieren in 
de loopgraaf aan de overkant, dezelfde protestantse koralen die opstegen uit Britse posities en die van de Pruisen die 
tegenover hen lagen, dezelfde iconen die hier werden vereerd door de Galiciërs in Oostenrijk-Hongaars uniform en 
daar door de Oekraïners in Russisch uniform.

Pater E. Iborra

De situatie van de geestelijkheid tijdens de 
oorlog zal afhangen van de plaats die juri-
disch gegeven wordt aan de godsdienst. Zij 
bevat twee niveaus: die van de militaire aal-
moezenier en die van de deelname van de 
leden van de geestelijkheid aan het conflict.

In het merendeel van de Europese landen, 
daar waar de godsdienst een juridische sta-
tus heeft, zijn de geestelijken gedispenseerd 
van de dienstplicht. Zij die zich vrijwillig 
aanmelden,  worden ingedeeld in de ge-
neeskundige dienst. In andere landen, zo-
als Frankrijk, onderworpen aan een leken-
regiem, schrapt de wet de aalmoezeniers 
(1881) en verplicht de geestelijken tot de 
militaire dienst (1889). Ze zal het aalmoeze-
nierschap in 1910 weer instellen, omdat de 
oorlog dreigender wordt. Zelf antiklerikaal, 
weet de Republiek dat de godsdienstige behoefte wordt versterkt 
met het uitzicht op de dood, en door aan deze behoefte vol-
doen wordt het moreel van de troepen gesteund. Dezelfde zorg 
overigens in de concordaatstaten waar de aalmoezeniers de sol-
daten moeten aansporen om hun plicht voor het vaderland te 
doen, ook om godsdienstige redenen: “Mit Gott für König und 
Vaterland!” De situatie is echter verschillend al naargelang de 
herkomst van de oorlogvoerenden. In de concordaatstaten zijn 
de aalmoezeniers in het algemeen aanwezig ter hoogte van het 
regiment, zelfs van het bataljon. In Frankrijk zijn er slechts vier 
per legerkorps. Hun aantal zal toenemen tijdens het conflict. 

De roepingen ontbreken ook niet. Frankrijk zal 30.000 gees-
telijken mobiliseren: 19.000 priesters, 7.000 novicen en 4.000 
seminaristen. Als aalmoezeniers zijn zij verbonden aan de ge-
neeskundige eenheden (brancardiers aan het front), anderen 
dragen de wapenen. Sommige zullen officiers worden, zoals H. 
Grialou (20 jaar), toekomstig karmeliet en stichter van Notre-
Dame de Vie, anderen zullen beroemde aalmoezeniers worden 
zoals de pater jezuïet P. Doncoeur (34 jaar) of de pater van de 
H. Geest D. Brottier (38 jaar). Een zo massale deelname van 
religieuzen aan het conflict is een opmerkelijk feit: de mees-
ten waren verbannen met de opheffing van de congregaties 
en konden dus niet gemobiliseerd worden. Zij kwamen toch 

terug om te vechten naast hun landgeno-
ten. In Frankrijk had de Republiek de gees-
telijkheid van het volk willen scheiden. Met 
de algemene dienstplicht en het opnieuw 
verschijnen van het militaire aalmoezenier-
schap, waarbij noodzaak wet maakt, zullen 
de priesters weer zij aan zij staan met de sol-
daten, en hun angsten, hun pijnen en hun 
ellende delen. En zij zullen een voorbeeld 
van weerstandsvermogen en moed geven. 
Kameraadschap, zoals die van de grote 
broer, verantwoordelijk op momenten van 
ontspanning, zelfopoffering in de strijd (één 
op de zes aalmoezeniers zal vallen tijdens 
het conflict), dienst aan gewonden en ster-
venden, door als brancardier op te treden, 
door de laatste sacramenten toe te dienen. 
Talrijke Fransen zullen de Mis herontdek-
ken, in de loopgraven of in de bossen.

Generaties jonge ontkerstenden zien de priester leven onder 
hun ogen. Ook al zal er niet méér geloof uit voortkomen, dan 
toch minstens meer respect voor de functie. En dat geldt voor 
alle landen. Laten we de jezuïet Robert Mayer citeren, die een 
been verliest aan het front van Roemenië. Hoewel hij één van de 
eerste tegenstanders van de NSDAP is geworden, zal Hitler hem 
respecteren als Frontkämpfer en hem de kampen besparen, hij 
zal huisarrest opgelegd krijgen in een benedictijner abdij. Als 
in Frankrijk het Kartel van de Linksen de wetten van verban-
ning weer zal willen activeren, zal pater Doncoeur, steunend 
op zijn legitimiteit, beschermd door de DRAC en de FNC, aan 
de Voorzitter van de Krijgsraad (in okt. 1924) een open brief 
schrijven: “Wij zullen niet vertrekken. Geen man, geen bejaarde, 
geen novice, geen vrouw zal de grens overgaan, dat nooit (…). Wij 
willen niet meer, dat een Belg, of een Engelsman, of een Ameri-
kaan, of een Chinees, of een Duitser, als hij ons eens ver van ons 
land ontmoet, ons bepaalde vragen stelt waarop wij, zoals vroeger, 
met gebogen hoofd zouden antwoorden: “Frankrijk heeft ons weg-
gejaagd”: voor de eer van Frankrijk, nooit zullen wij dat nog tegen 
een vreemdeling zeggen. Dus wij blijven allemaal. Wij zweren het 
op het graf van onze doden!”

Bron: http://www.france-histoire-esperance.com/pretres-et-aumoniers-pendant-la-grande-
guerre-abbe-e-iborra/ 
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Pater William Doyle (1873 – 1917)
Pater William Doyle, een Ier uit een gezin met zeven kinderen, ging korte tijd na het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog in dienst als aalmoezenier in Ierse regimenten. Gedurende zijn diensttijd nam hij deel aan talrijke gevechten 
aan de Somme, aan de slag bij Messines en aan de slag bij Ieper (Passchendaele). Generaal Hickie, commandant van 
de 16de Ierse Divisie, beschreef pater Doyle als één van de dapperste priesters die gediend hebben ten dienste van 
de mannen. Hij ontving het militaire kruis voor zijn trouw aan zijn dagelijkse plicht tijdens de bestorming van het dorp 
van Ginchy (dorp in Picardië), en postuum het Victoria Cross.

Alfred O’Rahilly1 

Gasaanval

Toen ik tegen kwart voor vijf de loopgraaf 
verliet, begon de zon op te komen. Het 
was een heerlijke morgen met een aange-
naam briesje. Van tijd tot tijd hoorden wij 
de knal van een geweer; maar dat geluid 
daargelaten, heerste er een buitengewone 
kalmte. Ik verwachtte helemaal niet het 
dodelijke snelvuur dat zou gaan woeden 
en dat zoveel dappere mensen in hun 
eeuwigheid zou gaan storten. Halverwege 
Mazingarbe en de loopgraven gekomen, 
hoorde ik het diepe gebrom van een Duits 
kanon, weldra gevolgd door een twaalftal 
andere. Onze artilleristen beantwoordden 
het vuur meteen en, voor ik mij er reken-
schap van kon geven wat er gebeurde, was 
de lucht vol granaten. Eerst dacht ik dat 
het, zoals gewoonlijk, “een soort morgengroet van de Duit-
sers” was, en dat het artilleriegevecht na tien minuten terug 
zou afnemen tot de gewone kalmte. Heel snel begreep ik dat 
het serieus werd: kanonnen en batterijen kwamen snel in 
actie, op zijn minst een 500-tal. Het was huiveringwekkend; 
de grond trilde onder het gegrom van de stukken, want de 
zware artillerie had de uitdaging aangenomen. Aan de hori-
zon merkte ik wolken van rook en stof op, van kanonnen die 
losbarstten. Ik was dus in het centrum van de strijd, ver van 
de loopgraven, ik voelde dat God me goed vasthield tot het 
gevaar voorbij zou zijn. Ik besloot op mijn schreden terug te 
keren en naar de ambulance te gaan. Toen ik de loopgraven 
naderde, zag ik dat de rook die werd uitgestoten door de 
kanonnen, zich dik verspreidde en naar mij toekwam. Toen 
begreep ik heel snel de situatie en maakte me uit de voeten: 
de Duitsers hadden een gasaanval ontketend.

Gelukkig voerde de wind aan mijn linkerkant de vergiftigde 
groene vlag in de tegenovergestelde richting, en ik was veilig. ’s 
Morgens, alvorens te vertrekken naar het klooster, had ik beslo-
ten te gaan zonder mijn gasmasker, maar een soort intuïtie alsof 
een stem me in het oor had gezegd: “Neem je masker, vertrek 
niet zonder het te hebben” deed me teruggaan, om het mee te 
nemen. Dat was zeker de stem van mijn engelbewaarder die 
waarschuwde; als ik niet naar hem had geluisterd, zou u deze 
brief niet hebben, pater. Op mijn knieën vallend, nam ik de 
pyxis in mijn zak en gaf mezelf de H. Eucharistie als Viaticum. 
Ik had geen moment te verliezen. Nauwelijks had ik mijn gas-
masker opgezet, of ik werd door een dikke mist van gas om-

huld. Toen het gas verspreid was, bereikte ik 
de ambulance, er kwam al een konvooi ge-
wonden aan, ik kreeg uit de loopgraven een 
dringend bericht. Een arme dodelijk gewon-
de jongen antwoordde aan de kameraad die 
hem overeind hielp: “Voor te sterven, heb ik 
slechts één wens te uiten: laat pater Doyle 
komen zodat ik tevreden kan sterven na zijn 
bezoek”. De plaats waar hij zich bevond was 
moeilijk te bereiken, water en dikke mod-
der waarin ik tot aan mijn knieën vastraakte, 
hadden een deel van onze verbindingsloop-
graven overstroomd. Terwijl ik mijn weg 
zocht, bleef ik steeds bidden, dat ik op tijd 
zou komen. De stervende ademde nog; hij 
was helemaal bij kennis toen ik hem vond, 
ik knielde naast hem: een vrolijke glimlach 
verlichtte zijn door pijn gekweld gezicht. Ik 
gaf hem de absolutie en bediende hem voor 

hij stierf. Een nieuwe gasaanval begon. Toen ik mijn masker 
opzette, ademde ik enkele vleugjes gas in, waardoor ik echter 
niet misselijk en zwak werd. Op de terugweg was ik heel ver-
moeid, hoewel deze laatste aanval kort was. Ik was door drie 
aanvallen gegaan. Ik liep tot de avond kilometers en kilome-
ters loopgraven om de gewonden te bedienen en te verzorgen. 
Daarna voegde ik me bij mijn bataljon in een dorp heel dicht 
bij de grens. Omdat ik aan het eind van mijn krachten was, 
toen ik aankwam, liet de dokter, één van mijn grote vrienden, 
mij in de hoek van het vervallen huis leggen, en ging naast me 
zitten, waarbij hij me een goedheid bewees die ik nooit zal 
vergeten. Ik sliep tot vier uur ’s morgens, de Duitsers hadden 
een nieuwe gasaanval ontketend op Hulluch, vreselijker dan de 
voorgaande… Die dag, een bloedige slag langs heel het front, 
zonder de gasaanvallen mee te rekenen die talrijke slachtoffers 
maakten, en mijn priesterhand was geheven boven het hoofd 
van velen van hen, om te vergeven en het H. Oliesel te geven. 
Dat was een lange en moeilijke dag, waarop ik drie regimenten 
onder mijn hoede had, zonder hulp te kunnen krijgen. Ge-
loof me, dat de woorden van de absolutie me meer dan eens 
in keel zijn blijven steken, en dat er tranen zijn gevloeid op 
de gezichten van mijn arme jongens, als ik me over hen heen 
boog om hun het laatste Oliesel te geven. Een jonge soldaat 
greep mijn handen en bedekte ze met kussen, een andere keek 
omhoog en zei: “O! Pater, ik sterf tevreden, ik ben niet bang 
voor de dood, omdat ik u heb gezien…” Ik heb meer dan één 
soldaat getroost, en, misschien, voor velen de hemel geopend. 
De gasaanvallen maakten die dag ongeveer 800 slachtoffers. 
Een hartverscheurende dag…
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Goddelijke bescherming

Ik zou u een nieuw bewijs van de bescherming van God 
niet willen onthouden. Ik was in een loopgraaf op een grote 
afstand van de vuurlinie, bijna evenzeer in veiligheid als in 
Dalkey; ik sprak met enkele van mijn mannen, toen we het 
fluiten van een granaat hoorden; wij dachten aan één van 
die verdwaalde kogels zoals “Broer Fritz” ze van tijd tot tijd 
stuurt, en die niet door een andere wordt gevolgd. Weldra 
gaven we ons er rekenschap van dat hij voor ons bedoeld 
was, en dat, als hij niet tegenover onze loopgraaf afging, hij 
zijn loop ging beëindigen op een korte afstand achter ons. 
Ik voelde me niet ongerust, want ik wist dat wij praktisch be-
schut waren tegen scherven, die boven onze hoofden vlogen; 
maar niemand vermoedde dat deze meneer besloten had in 
de loopgraaf zelf te vallen, op twee stappen van de plaats 
waar ik stond. Wat gebeurde er? Ik weet het niet… Ik was me 
bewust van een vreselijke explosie, en ik hoorde een geluid 
van stenen en scherven. Ik dacht dat mijn trommelvliezen 
gescheurd waren, de luchtdruk wierp me ter aarde, en, toen 
ik opstond, merkte ik dat de twee mannen links van mij 
stervend waren. Ik had nog de tijd om hen te bedienen. Een 
derde, rechts van mij, was ernstig gewond aan zijn hoofd. 
Ik zelf was een beetje verdoofd en versuft, maar volkomen 
ongedeerd, hoewel ik overdekt was met stof en bloed. Mijn 
redding is werkelijk wonderbaarlijk geweest. Bedenk dat ik 
een seconde voor de explosie precies op de plaats stond waar 
de granaat viel en, zonder te weten waarom, was ik enkele 
stappen naar voren gegaan. Ik dacht niet dat het mogelijk 
was zó dicht bij een ontploffing te zijn zonder gedood te 
worden, en, nu nog, kan ik niet op een natuurlijke wijze 

uitleggen hoe ik aan de dood ben ontsnapt. Toch heb ik niet 
de minste twijfel aan de door de voorzienigheid bepaalde 
oorzaak van mijn bescherming. Hier is ze: ik had besloten 
de volgende morgen enkele kleine hosties te consacreren 
in de H. Mis, en ze zoals gewoonlijk in mijn pyxis te doen; 
maar, terwijl ik door het dorpje liep, om naar de loopgraven 
te gaan, kwam me in gedachten dat het in zulk een groot 
gevaar goed zou zijn, me onder de hoede en de bescherming 
te stellen van Onze Heer. Ik ging de kerk in, ik opende het ta-
bernakel en met de H. Hostie die op mijn hart rustte, vertrok 
ik resoluut: ik dacht er helemaal niet aan dat de dood me 
bedreigde en dat mijn beslissing zo belangrijk zou zijn. Ik 
had mijn vertrouwen gesteld op de God van de Eucharistie, 
en ik denk dat Hij dit op de dag van mijn terugkeer heeft 
toegestaan, opdat mijn geloof aangewakkerd zou worden 
en dat ik meer op Zijn liefdevolle macht zou vertrouwen.

De huisvesting van de aalmoezenier

Sta mij toe u binnen te leiden in mijn “home”. Het is niet erg 
groot, een gat in een hoek van de loopgraaf: rechte ingang, 
om ons te beschermen tegen de inslagen van granaten, zon-
der te spreken over de frisheid van de nachten; want mijn 
huis heeft geen deur en geen venster. Ik heb de voldoening 
rechtop te kunnen staan: maar net aan; soms vergeet ik waar 
ik ben en ik stoot mijn hoofd tegen de dwarsbalken van 
het plafond. Op het ogenblik heb ik 972 kneuzingen op 
mijn schedel en ik hoop er in het vervolg meer te hebben. 
De Duitse officier die de ruimte vóór mij bewoonde, was 
zeker een man met smaak: hij heeft planken gelegd op de 
grond, de wanden versierd met balken; het appartement is 
dus heel droog en comfortabel. Moge God deze beste man 
zegenen! Maar dat geeft aan mijn lieve verblijf een uiterlijk 
van emballagekist. Met vrees en beven zal ik op een mooie 
dag het bezoek ontvangen van B. en J.: want door zich klein 
te maken, zouden ze misschien binnenkomen, maar ze zou-
den nooit meer naar buiten gaan; ik moet zelfs oppassen 
dat mijn maaltijden niet te groot zijn; in een hoek bevindt 
zich mijn bed, twee planken boven de grond, niet te zacht, 
maar, voor een dodelijk vermoeide man even aangenaam 
als een bed van veren… ’s Nachts ben ik nooit alleen, ik heb 
talrijke bezoekers: een ronddwalende hond, de een of andere 
loopgraafkat die een kopje geeft om gedag te zeggen, en, 
vanzelfsprekend, als heel trouwe vrienden, de muizen en rat-
ten. (…) De ratten en de vlooien vertonen een buitengewone 
activiteit. Mijn laatste kazemat was ongetwijfeld hun ver-
gaderruimte, en mijn binnendringen is hun onaangenaam 
geweest. Ze dansen letterlijk op me. De eerste nacht vond ik, 
toen ik wakker werd, de rattenkoning rustig ingeslapen op 
mijn voeten. Voor ik me er helemaal bewust van was, voelde 
ik hem langs mijn benen klimmen, tot aan mijn gezicht, een 
weinig aan te raden gedrag, zo afschuwelijk is de sensatie! 
Ik stootte een gebrul uit dat de Duitsers die op verschillende 
mijlen afstand gelegerd waren, wakker kon laten schrikken.

De moed van de Ieren

Men geeft toe, dat de katholieke Ierse soldaat op het slagveld 
de dapperste en de beste is, hoewel weinig mensen weten uit 
welke bron hij zijn moed put, zijn diepe geloof…
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In de oorlog was het de gewoonte een maand rust te nemen 
in de achterhoede, na drie maanden front. De andere soldaten 
dan die van de 16de divisie waren verschillende keren afgelost 
geweest, de Ieren waren zes maanden zonder aflossing. Dat 
steekt de loftrompet over ons uithoudingsvermogen, zegt pater 
Doyle, want wij nemen de meest risicovolle sector in; maar dat 
is een reclame die wij wel graag zouden willen missen. Overi-
gens voerden de Duitsers in dezelfde nacht waarin wij een deel 
van het front overgaven aan een ander regiment (hoe hebben 
zij van de verandering gehoord?) een aanval uit en namen de 
loopgraaf over. Wij moesten er terugkomen. Toch konden de 
arme Ieren daar niet eeuwig blijven. Op 25 augustus kwam de 
met vreugde ontvangen order om naar de achterhoede terug te 
keren. Hoewel de beslissing geheim gehouden werd, hadden de 
Duitsers er kennis van. Zij plaatsten een paal met het volgende 
opschrift: “Tot ziens, 16de divisie, de Engelsen gaan dansen.”

De verschrikkingen van de oorlog

Ik was op een afstand van ongeveer honderd meter, en ik zag 
een peloton van mijn mannen door het dal trekken. Toen 
zag ik de aarde half opengaan en twintig van hen verdwenen 
in een wolk van rook, terwijl een kolom van stenen en klei 
tweehonderd voet de lucht in geworpen werd. Door een toe-
val was een Duitse granaat van groot kaliber midden tussen 
hen gevallen. Toen ik me langs het talud haastte, voelde ik 
dat ik tussen mijn twee schouders geraakt werd, door een 
ongetwijfeld grote steen, ik werd er niet door gewond, geluk-
kig, want ik had meer te doen dan me met mezelf bezig te 
houden. Ik gaf ze allemaal een generale absolutie, ik haalde 
de klei weg die hun gezicht bedekte bij twee mannen die niet 
gewond waren, en daarna bediende ik alle arme kerels die 
ik kon bereiken. Twee van hen hadden geen gezicht meer, 
waarop de zalvingen gedaan konden worden, en anderen die 
nog leefden, lagen drie meter onder de grond. Tien vrijwil-
ligers kwamen toegelopen en groeven om hun kameraden 
uit de grond te halen. De oorlog is verschrikkelijk, maar zij 
vestigt de aandacht op mooie karakters; ik heb vaak man-
nen vrijwillig hun leven zien wagen om anderen te helpen, 
onbekommerd om Duitse granaten, die heel dicht bij hen 
bleven vallen. Voor mij was het helpen van de gewonden een 
kwestie van plicht; voor hen een kwestie van moed. We be-
gonnen als duivels te graven om het leven van onze jongens 
en het onze te redden, want elke vijf minuten kwam een an-
dere “staalpil”, uit een Krupp-kanon, het dal uiteenrijten, en 
bracht ons hart op hol. Meer dan eens werden we besproeid 
met stenen en aarde, maar de beloning, beloofd voor het 
glas koud water, gegeven in de ‘naam van Jezus’ werd ons 
trouw gegeven, want niemand van ons werd geraakt. We 
groeven drie levende mannen uit, die niet teveel te lijden 
hadden gehad van hun ‘begrafenis’; maar de granaat had 
zijn werk zo goed gedaan dat alle anderen vertrokken waren 
naar een betere wereld. Toen ik me ervan afdraaide, moest 
ik hetzelfde lot ondervinden als mijn kameraden, maar ik 
ontsnapte weer, en ik redde twee andere jongens zonder 
verwondingen, allen tot hun middel begraven.

(…) Het eerste deel van de route ging door rechte loopgraven, 
waarvan de bodem bestond uit een dikke laag klei en lijken, 
die vertrapt waren. Het was onbeschrijfelijk vreselijk, maar wij 
konden er niets aan doen: wij liepen in stilte over de halfver-
gane lichamen van deze dappere mensen, en ieder bleef in 

beslaggenomen door zijn eigen gedachten. Ik zal u de lugubere 
details sparen; maar u kunt zich gemakkelijk voorstellen wat 
we voelden, toen we de grond onder onze stappen voelden 
meegeven en we wegzakten in een lijk. Na een half uur lu-
gubere mars kwamen we in de open lucht, op het toneel van 
een van de laatste gevechten. Ik hoop dat de gewonden waren 
opgehaald, maar de doden waren daar, stijf en koud, de ogen 
verwilderd, juist zoals ze gevallen waren. Grote God, wat een 
schouwspel! Sommigen lagen alsof zij vredig hadden geslapen, 
anderen hadden de laatste adem uitgeblazen na een doodstrijd; 
weer anderen weerspiegelden de dodelijke schrik die hun de 
ziel had ontrukt, terwijl heel de grond letterlijk bezaaid was met 
hoofden en benen of met uiteengereten stukken van menselijke 
lichamen. Onder in een gat rustten twee soldaten: een Engels-
man en een Duitser, verstrengeld in een dodelijke omhelzing. 
Zij hadden gevochten zonder wapens, lichaam tegen lichaam, 
tot aan het eind; een ander koppel scheen te protesteren tegen 
de onmenselijkheid van deze verschrikkelijke oorlog: zij waren 
hand in hand gestorven, biddend voor elkaar en elkaar herken-
nend als kinderen van eenzelfde God. Een ander gezicht trof 
mijn blik: het was dat van een jonge Duitser, groot en buiten-
gewoon mooi, nauwelijks achttien jaar oud. Hij rustte vredig, 
met een glimlach van geluk op zijn lippen, alsof hij, voor te 
sterven, het visioen van een hoek van het Paradijs had gehad. 
Ach! Als de arme moeder slechts de kalme houding van haar 
zoon had kunnen zien, dat zou dat de pijn van haar gebroken 
hart verzacht hebben.

(…) Een rustpauze van enkele minuten gaf me de gelegen-
heid die ik zocht. Ik haastte van groep naar groep, en, toen ik 
langs kwam vielen de mannen op hun knieën om de absolutie 
te ontvangen. Ik richtte enkele woorden van bemoediging tot 
hen, want niemand wist of hij over enkele uren nog zou leven. 
“Moge God u behoeden en u zegenen, kinderen!” en ik richtte 
me op de aangrenzende compagnie. Toen kwam een soldaat 
uit het gelid, greep me bij de hand en zei tegen me: “Ik ben 
niet katholiek, meneer, maar ik wil u bedanken voor dit mooie 
gebed.”

De kou van de winter

Begin 1917 gaf pater Doyle ons enkele details over de winter 
van 1916-1917. De kou was intens. Dit is wat hij schreef: “27 
januari, koud! 28 januari, kouder! 29 januari, nog kouder! 30 
januari!!! Het spijt me dat ik niet schrijf, ik kan de pen niet 
tussen mijn vingers houden. Deze morgen is het water dat ik 
voor mijn toilet, dat niet erg lang is, gebruikt heb, opnieuw 
bevroren. Ik moet mijn voeten krachtig wrijven met walvis-
traan, anders kan ik niet meer lopen met mijn bevroren tenen. 
Maar de grens van deze kou was bereikt, toen onder de Mis de 
wijn in de kelk bevroor en er een lamp nodig was om hem te 
ontdooien vóór de consecratie. Om de arme aalmoezenier die 
ik ben, te ontdooien, zouden er wel vijftig lampen nodig zijn 
geweest!” Op 1 februari 1917, schrijft hij in zijn journaal: “Jezus 
dwingt me steeds moeilijke dingen voor Hem te doen, dingen 
die me moeite kosten. Ik ben bang voor het offer, maar ik weet 
heel goed dat Hij het vraagt en dat ik anders nooit gelukkig of 
in vrede zou kunnen zijn… Een mooie morgen staat er in de 
krant: “De vijand heeft onze loopgraven aangevallen, maar 
hij is teruggeslagen, maar geen informatie over mijn dappere 
mannen die in stukken liggen, gedood of gewond. De krant 
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zegt niets over zoveel leed, zoveel rouw. De krant is weinig 
verontrust, anders zouden wij niet zoveel horen dat mensen, 
die nooit zullen hoeven te strijden, herhalen: “Geen vrede, tot 
geen enkele prijs!” Als de wereld slechts kon zien en horen wat 
wij elke dag zien en horen, dan zouden zij spoedig zeggen: 
“Vrede tot elke prijs!”

De Goede Week in Nordasques

Pater Doyle brengt de feestdagen van Pasen 1917 door in het 
Nauw van Calais (Kales) voor een tijd van rust en militaire 
oefeningen. De aalmoezenier profiteert ervan om aan zijn 
mannen de mogelijkheid te bieden hun Pasen te vieren.

“Woensdagavond in de Goede Week, na het lof, zei ik tegen 
de mannen dat ik negen vrijwilligers wilde om de volgende 
nacht een uur te waken, voor het rustaltaar. Ik was nauwelijks 
uitgesproken of alle aanwezigen kwamen naar de communie-
bank, en zij waren diep teleurgesteld toen ik de eerste negen 
uitkoos. Ik had er voor ieder uur dertig kunnen hebben, als ik 
het had gewild. Ik was geroerd door de edelmoedigheid van 
die arme mensen, want zij hadden pas een lange en moeilijke 
dag beëindigd… Ik zei tegen mijn negen mensen, dat zij hun 
dekens naar de sacristie moesten brengen, en, terwijl de één 
waakte, zouden de andere slapen. Onze Heer is zeker tevreden 
geweest over zijn Erewacht, en Hij zal ze zegenen, zoals Hij 
alleen weet te zegenen.”

“Paaszondag was een gedenkwaardige dag in de annalen van de 
stad. Het regiment kwam voltallig naar de kerk, voorafgegaan 
door doedelzakspelers. Omdat er plaats tekort was toen de hele 
kerk vol was, moesten er verscheidenen buiten blijven. Ik had 
negen sergeants, echte atleten, die de wacht betrokken, met de 
bajonet op het geweer, rondom het altaar. Bij de Consecratie 
en bij de communie klonken de trompetten met het Koninklijk 
Saluut, dat voorbehouden is voor de monarchen; de wacht 
presenteerde op bevel van de commandant de geweren, en, op 
onze armzalige manier spanden we ons in om de Almachtige, 
Koning der koningen, te eren op deze dag van Zijn luisterrijke 
triomf. Ik mag niet vergeten te zeggen, dat de jonge dames en 
de meisjes van het dorp ons de eer verschaften tijdens de Mis 
te zingen in het koor.”

“Het geloof en de vurigheid van onze Ierse jongens heeft, bijna 
overal, een diepe indruk gemaakt. (…) Nordausques was ge-
zegend met de tegenwoordigheid van een heilige en ijverige 
pastoor, die bezorgder was voor het geestelijk welzijn van mijn 
mannen dan ik. Niet alleen gaf hij me alle gelegenheid voor 
mijn bediening, maar hij hielp me zoveel als hij kon.”

De genade raakt de harten

Ik had de gewoonte voor iedere aanval, als aalmoezenier van 
de troepen, een generale absolutie te geven, voor allen een 
ontroerend moment. Ik denk dat er niets treffenders kan zijn 
en dat de ziel zó inspireert dan te zien dat een heel regiment 
op de knieën gaat, de golf van gebeden te horen die zich tot 
God richt, op het ogenblik waarop honderden stemmen 
gezamenlijk de oefening van berouw herhalen: “God, ik heb 
een zeer groot berouw, U beledigd te hebben”… En daarna 
de diepe, eerbiedige stilte terwijl de priester zijn hand verheft 
over de gebogen hoofden en de woorden van de vergeving 

uitspreekt… Ik zie graag het vuile kleed van de zonde vallen 
van iedereen op het ogenblik van de absolutie, en de blik 
van vrede en blijdschap op de gezichten van de mannen…

(…) Te midden van al deze moeilijke werken werd ik getroost 
door de gedachte aan het goed dat mijn tegenwoordigheid tot 
stand bracht en de hulp van mijn bediening. Hoewel het leven 
soms hard is, zijn er zeker vreugden voor een priester: de minste 
is niet heel wat officieren en soldaten terug te brengen tot de 
ware Kerk. Velen hadden nooit de minste relatie gehad met de 
katholieken, zij wisten niets van de grootheid en de schoonheid 
van onze Schoonheid.

(…) Eén van mijn bekeerlingen, gisteravond gedoopt in de 
kerk, heeft zijn Eerste Communie gedaan onder omstandighe-
den, die hij niet gemakkelijk zal vergeten. Ik zie in de kranten 
dat dertienduizend soldaten en officieren katholiek zijn gewor-
den, sinds het begin van de oorlog; maar ik denk dat dit getal 
onder het werkelijke aantal ligt. De missionarissen van Ierland, 
onbezorgde jongens die een geweer op hun schouder dragen en 
over de modderige wegen trekken, hebben meer godsdienstles 
gegeven door hun stille voorbeeld, dan door lange gesprekken.

Een heel bloedige aanval

Woensdagavond, 6 juni. Het was nog een half uur vóór het 
uur nul (algemeen gebruikte uitdrukking voor het ogenblik 
van de aanval). De kanonnen hadden opgehouden te schie-
ten, om aan de ploegen de tijd te geven, weer op adem te 
komen. Voor een ogenblik ten minste was er vrede op aarde; 
en deze kalmte was meer enerverend voor ons, die wisten 
wat ons te wachten stond. Een krijgsgevangene zei ons, dat 
de vijand ons plan kende, maar dat hij niet dacht dat wij 
vóór twee of drie dagen zouden aanvallen. Ik stelde me mijn 
mannen voor, gelid na gelid; zij wachtten in de duisternis de 
order tot aanvallen af. En van een andere kant de Duitsers in 
hun loopgraven en hun kazematten, die nog onbekend wa-
ren met het bestaan van zeventien enorme mijnen, ingegra-
ven onder hun voeten. Een vonk kon ze dus de eeuwigheid 
instorten. Het afwachten was moeilijk, de energie bijna op. 
Ik voelde me er bijna toe gebracht om hen te waarschuwen. 
Al wat ik kon doen, was bovenop de loopgraaf te staan en 
hun de absolutie te geven, het aan God overlatend, deze 
absolutie bij hen te brengen. Ik kan niet denken aan de 
scène die volgde, zonder te trillen van afschuw. Exact om tien 
over drie was er een diep, snel verstikt gezucht; de grond, 
voor mij, kwam omhoog, alsof een reus bij het ontwaken 
zich een weg baande naar de oppervlakte van de aarde; ver-
volgens zag ik zeventien enorme kolommen en vlammen 
honderden meters de lucht ingaan, terwijl duizenden kilo’s 
klei en stenen naar alle kanten werden geworpen. De aarde 
trilde niet alleen, maar zij werd naar voren en naar achteren 
geschud, zodanig dat ik moeite had me op de been te hou-
den. Later onderzocht ik een van de mijnkraters: het was een 
schouwspel dat nog afschuwelijker was door de herinnering 
aan de dappere soldaten, uiteengereten en verbrand, die 
erin waren begraven. Voordat de brokstukken van de mijnen 
waren gevallen, stonden de “barbaarse Ieren” bovenop de 
loopgraven; en, ondanks het gevaar, veroorzaakt door de 
lawine van aarde die hen scheen te moeten verpletteren, 
stormden ze los op de vijand. Een Engelse kolonel, weinig in 
staat tot emoties, die zich daar bevond, werd er enthousiast 
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van: “God”, riep hij uit, “wat een soldaten, ze vrezen mens 
noch duivel!” En waarom zouden ze bang zijn geweest? Zij 
hadden vrede gesloten met God. Hij had hun deze mor-
gen zelfs Zijn Heilig Lichaam te eten gegeven, en zij tartten 
de dood zoals alleen de jongens van het katholieke Ierland 
het kunnen doen, zeker van de overwinning en verheugd 
door de gedachte aan de Hemel, die hun toebehoorde. Niets 
weerstond aan dit elan; en zo snel was de opmars, dat de 
eerste gelederen vielen onder de versperring van onze eigen 
kanonnen en zich moesten terugtrekken. In die tijd leek het 
dat de hel was ontketend. Bij de uitbarsting van de mijnen 
mengde zich het oorverdovende gegrom van honderden van 
onze kanonnen. Nooit waren er zoveel batterijen geconcen-
treerd geweest op eenzelfde doel; maar de weerstand van de 
Duitsers was prachtig. Onze granaten vielen als een dichte 
regen; maar de vijanden doorstonden onze aanval. Even 
later begonnen de gewonden toe te stromen, niet alleen de 
onze, maar ook een groot aantal krijgsgevangenen uit het 
vijandige kamp. Ik moet zeggen dat mijn hart bewogen werd 
door deze ongelukkige soldaten, wier lijden vreselijk was. 
Ik kan het niet eens zijn met hen die hun nog meer kwaad 
toewensen, en zeiden dat “ze hebben wat ze verdienen”. Zijn 

zij tenslotte niet de kinderen van onze Liefhebbende Verlos-
ser, die heeft gezegd: “Al wat u doet aan de minsten van de 
mijnen, doet u aan Mijzelf?” Ik span me in om zoveel goed-
heid te tonen als ik kan, door hun te drinken te geven, de 
laarzen van hun verpletterde en bloedende voeten te halen, 
hun wonden te verbinden… Meer dan eens heb ik gezien 
hoe de ogen van deze ruwe mannen zich vulden met tranen, 
als ik me over hen heen boog; en, meer dan eens, heb ik 
gevoeld dat ze mij de hand drukten uit dankbaarheid. Toen 
ons regiment zich in beweging zette, kwamen de dokter en 
ik ook naar voren. Op dat ogenblik was de “onneembare” 
heuvel in onze handen en de vijand op de aftocht. Ik bracht 
heel de rest van deze gedenkwaardige dag door met over het 
slagveld te dwalen, de gewonden zoekend, en ik had het 
geluk onder de granaten meer dan één jongen te helpen. Er 
was geen middel om de Mis op te dragen de volgende mor-
gen, maar ik had uit voorzorg enkele geconsacreerde hosties 
bij me te dragen om niet van de Communie verstoken te 
zijn. Het was Sacramentsdag en ik dacht aan de talrijke Sa-
cramentsprocessies die optrokken in heel de wereld. Zeker, 
er was geen vreemdere Sacramentsprocessie dan de mijne; 
ik droeg de God van de Vertroosting in mijn onwaardige 
armen, op een slagveld, bezoedeld door bloed: er was geen 
andere muziek om Hem te begroeten dan het gefluit van 
granaten boven mijn hoofd; de bloemen op zijn doortocht 
waren de verscheurde en bloedende lichamen van hen voor 
wie Hij gestorven was, en het enige rustaltaar dat Hij kon 
vinden, was het hart van een man die werkt voor Hem al-
leen, zich inspannend om Hem liefde voor liefde te geven.

De Voorzienigheid heeft mijn stappen speciaal geleid bij twee 
gelegenheden. Ik viel op een afschuwelijk gewonde jonge sol-
daat, wiens ingewanden eruit kwamen, maar die nog bij ken-
nis was en kon spreken. Hij leefde lang genoeg om de laatste 
Sacramenten te ontvangen. In de avond van dezelfde dag zag 
ik, in de verte, een man op een brancard. Hij behoorde tot de 
artillerie en hij scheen niet dikwijls de gelegenheid te hebben 
gehad om een priester te ontmoeten, maar het moest toch een 
goede jongen zijn, want Maria stuurde me naar hem toe in 
zijn stervensuur. Wat ik me het best herinner van deze laatste 
vierentwintig uur van ononderbroken werk, is een verstikkende 
warmte, een brandende dorst, veroorzaakt door de grote opwin-
ding van de strijd, een extreme zwakte, gevolg van het gebrek 
aan voedsel, vermoeidheid en pijn in mijn voeten. Ik hoop dat 
dit alles een voorschot op de bank van Sint Petrus zal opleveren.

Het uur van de beloning

Op donderdag 16 augustus 1917, werd de frontlijn van 
Saint-Julien tot de spoorlijn van Roulers, ten zuiden van 
Frezenberg, bezet door de Ieren, die de marsorder afwacht-
ten. Pater Doyle bleef lopen door het legerkamp, als een 
engel van barmhartigheid; die dag waren de woorden van 
de absolutie de laatste woorden die gehoord werden door 
veel Ieren, en de gestalte van een priester en van een pater 
die zich buigt, hun laatste beeld, door het bloed heen dat 
hen verblindde. Misschien dat nog éénmaal iemand van die 
jonge mannen, die niet meer kon spreken, zijn welbeminde 
Padre kuste, of, door een stille handdruk de pater van zijn 
ziel gedag zei: “O! pater Doyle, pater Doyle! Is dat de pries-
ter? Goddank, alles komt nu goed.”…

DOSSIER



14   Informatieblad   Nr. 273  juli - augustus 2014

Tegen drie uur in de namiddag kwam pater Doyle terug in de 
hulppost om te zien of zijn diensten niet nodig geweest waren. 
De post stond onder de orders van korporaal Raitt, omdat de 
arts zich enige tijd daarvoor had teruggetrokken. Pater Doyle 
was er nauwelijks enkele minuten, toen soldaat McInespie, die 
hem als “koerier” diende, kwam zeggen dat een officier van 
de Dublins, gewond op een gevaarlijke plaats lag. Pater Boyle 
verliet onmiddellijk de post, kroop naar de gewonde en diende 
hem de sacramenten toe. Daarna legde hij hem op een minder 
bestookt terrein, waarbij hij hem half trok, half ondersteunde; 
daarna slaagde hij er met de hulp van McInespie in om hem 
naar een betonnen schuilplaats over te brengen, die in de loop 
van de dag veroverd was. Bij hun verschijnen verlieten drie of-
ficieren de schuilplaats en boden hun diensten aan. McInespie 
werd gezonden om water te halen. Terwijl hij het aan pater 
Doyle doorgaf, viel er een granaat op het groepje en doodde 

pater Doyle en de drie officieren op slag en wierp McInespie 
bewusteloos ter aarde. Toen hij bijkwam stelde McInespie vast 
dat pater Doyle en de drie officieren dood waren. Hij had nog 
de kracht om naar de hulppost te kruipen en uit te roepen, 
terwijl hij aan de voeten van de korporaal Raitt in elkaar zakte: 
“Pater Doyle is dood”.

De overblijfselen van hem die zo vaak zijn leven riskeerde om 
vrienden en vijanden te begraven, lagen in het open veld bij 
Ieper, temidden van die van talloze kameraden… Zo rusten 
op de kruising van de wegen van Frezenburg de aalmoezenier 
en de soldaten van de 48de Brigade samen in afwachting van 
de verrijzenis.

1. Uittreksels uit Le Père William Doyle, samengesteld uit oorlogsbrieven van de militaire 
aalmoezenier, Lethielleux 1935.
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Pauselijke aansporingen tot vrede
AANSPORING VOOR DE KATHOLIEKEN VAN DE HELE WERELD

Terwijl bijna heel Europa wordt mee-
gesleept in de storm van een uiterst 
verderfelijke oorlog, waarvan nie-
mand de gevaren, de slachtingen en 
de gevolgen kan voorzien, zonder 
zich benauwd te voelen door smart 
en angst, kunnen ook Wij niet an-
ders dan Ons zorgen maken en Ons 
verscheurd voelen door het smarte-
lijkste verdriet voor het heil en het 
leven van zoveel individuen en vol-
ken. Wij voelen helemaal en Wij be-
grijpen, dat onder deze wanorde en 
deze gevaren, de vaderlijke liefde en 
de apostolische bijstand Ons dwin-

gen de geesten van alle Verwarden te richten naar Hem die 
alleen ter hulpe kan komen, naar Christus Prins van de vrede 
en almachtige Bemiddelaar van de mensen bij God.

Wij sporen de katholieken van de hele wereld aan om hun toe-
vlucht te nemen tot zijn troon van genade en barmhartigheid; 
Wij bevelen dat allereerst aan bij de geestelijkheid, aan wie het 
toekomt om in opdracht van de bisschoppen in alle parochies 
openbare gebeden te bidden, opdat de barmhartigheid van 
God, geraakt door de vurigheid van deze smeekbeden, zo spoe-
dig mogelijk de duistere schijnsels van de oorlog verwijdert en 
opdat Hij de staatshoofden inspireert om gedachten van vrede 
te ontwikkelen en niet gedachten van droefheid.

Uit het paleis van het Vaticaan, 2 augustus 1914.

PIUS X, PAUS.

BRIEF AAN KARDINAAL MERCIER

De Goddelijke Voorzienigheid heeft Ons de zorg toever-
trouwd om te waken over alle gelovigen: sindsdien hebben 
Wij voor hen vaderlijke bezorgdheid; hun geluk en vooral 
hun verdriet zijn de Onze; ook Wij kunnen slechts bedroefd 
zijn bij het zien van het zo geliefde volk van de Belgen, dat 
door de wrede oorlog teruggeworpen is in zo’n deerniswek-
kende toestand. Wij hebben gezien dat de Koning der Belgen 
zelf en zijn doorluchtige familie, de leden van de regering, de 
notabelen, de bisschoppen, de priesters en het hele vrome 
volk smarten ondergaan die medelijden oproepen bij iedere 
mens die daartoe in staat is, en die vooral ons hart, bran-
dend van vaderlijke genegenheid, raken. Ons die in rouw 
en verdriet zijn, gaat niets zozeer ter harte als de wens om 
het eind van deze calamiteiten te zien. Moge de barmhar-
tige God dit eind verhaasten! Uit al Onze krachten trachten 
Wij deze smarten te verzachten; ook hebben Wij openlijk 
Onze dierbare zoon kardinaal Hartmann, aartsbisschop van 
Keulen, willen danken, omdat hij heeft verkregen dat de 
krijgsgevangen Franse en Belgische priesters in Duitsland 
als officieren werden behandeld.

Over de Belgen is Ons deze laatste dagen verteld, dat de gelovi-
gen, ondanks de angsten waarin zij zich bevinden, niet ophou-
den hun blikken op Ons te richten, en dat zij, hoewel benauwd 
door alle calamiteiten, toch willen voorzien in de noden van 
de Apostolische Stoel en doorgaan om, zoals de voorgaande 
jaren de Sint-Pieterspenning in te zamelen. Dit getuigenis van 
vroomheid en liefde voor Ons, verdient Onze bewondering en 
Wij hebben het met welwillendheid en dankbaarheid ontvan-
gen. Maar als Wij de ernstige en betreurenswaardige toestanden 
beschouwen waarin Onze zeer dierbare zonen zich momen-
teel bevinden, kunnen Wij niet besluiten hun edelmoedige 
en zeer edele voorstel aan te nemen; dus als Wij een bedrag 

hebben ontvangen, willen Wij 
dat deze gebruikt wordt voor 
het Belgische volk, even meelij-
wekkend als opmerkelijk door 
zijn adel en zijn godsdienst. Bij 
deze angsten en moeilijkheden 
die Onze zeer dierbare zonen te 
neer drukken, brengen Wij hun 
tot hun troost in herinnering, 
dat de hand van de Heer niet te 
kort is om te redden, noch zijn 
oren te hardhorend (Is. 49, 1). 
De hoop op de goddelijke hulp 
schijnt Ons vooral aangegeven 
bij de nadering van de dagen 
waarop Wij de geboorte van 
de Heer zullen vieren en deze 
vrede herdenken, die God aan 
de mensen heeft laten aankon-
digen door zijn Engelen. Mo-
gen de zielen in rouw en in de beproevingen ook getroost en 
bemoedigd worden door het getuigenis van Onze vaderlijke 
genegenheid, die tot Ons God doet smeken dat Hij medelijden 
heeft met heel het Belgische volk en dat Hij zich verwaardigt 
om rijkelijk al zijn weldaden erover uit te gieten.

Zie het bewijs ervan in de apostolische zegen die Wij aan allen 
en iedereen, en vooral aan u, Onze dierbare zoon, verlenen met 
heel onze vriendschap in de Heer.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, op het feest van de Onbe-
vlekte Ontvangenis, in het jaar MCMXIV, het eerste van Ons 
Pontificaat (8 december 1914),

BENEDICTUS XV, PAUS.

HOMELIE
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De zachtmoedigen zijn sterk bij  
tegenspoed 

De overwinning van het Lam, dat is zeker de overwinning van Onze Heer Jezus Christus door het kruis en ik denk dat, 
onder andere lessen, wij er één kunnen trekken. Dat is: welke is de houding, welke zijn de gevoelens die we tegenover 
het kruis moeten hebben? Tegenover het kruis, dus tegenover de beproevingen.

Mgr. Alfonso de Galaretta1

Dat is, dat Onze Heer waarlijk een lam is, het Lam Gods dat de 
zonde van de wereld wegneemt. Hij is een lam allereerst door 
zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Hij is zacht voor zijn vervol-
gers, zijn vijanden, en tegelijkertijd is Hij sterk. Het kruis, de be-
proevingen: wij weten dat ze van de goddelijke Voorzienigheid 
komen, in feite komt alles van de goddelijke Voorzienigheid, 
tot aan het kleinste detail van ons leven. Zoveel te meer komen 
de wederwaardigheden en de beproevingen werkelijk tot ons 
door de dood van God. Dat is de uiting van de wil van God aan 
ons. En het maakt weinig uit of deze wederwaardigheden ko-
men van de maatschappij, van de situatie in ons vaderland, van 
de H. Kerk, de wederwaardigheden van de Kerk… in deze twee 
laatste gevallen worden ze erger. Het maakt weinig uit of deze 
wederwaardigheden van onszelf komen, van ieder onder ons 
of van onszelf in de zin van de kleine familie van de Traditie.

Het is zeker dat ze niet gewild zijn door 
God. In de mate waarin wij ze niet kun-
nen vermijden, overkomen ze ons. Het 
gebeurt dat God het slechte, noodzake-
lijkerwijs, toestaat met het oog op iets 
goeds. En dat Hij het slechte toelaat, 
altijd met het oog op een groter goed, 
groter dan wat het slechte verhindert. En 
omdat we goed weten dat God onze Va-
der is, is het dus de Voorzienigheid van 
een Vader die ons zo heeft liefgehad dat 
Hij ons zijn Zoon heeft gegeven. En daar-
om is de beste houding tegenover de be-
proeving om God te danken. Dat is om 
er de vaderlijke Voorzienigheid in te zien 
van God die ons langs die weg weldaden 
wil schenken. Daarom is deze gehoorzaamheid een zachtheid, 
een zachtmoedigheid voor God. De H. Augustinus zegt dat de 
goede dingen, de zachtmoedigheid op de eerste plaats, een 
gehoorzaamheid zijn aan de waarheid die ons geopenbaard 
is door God, en aan het gezag en de voorschriften van God 
in ons leven. En daarom is de gave van de Heilige Geest die 
zachtmoedig maakt, de gave van godsvrucht, die welke ons in 
God voor alles waarlijk een Vader doet zien.

De H. Thomas van Aquino spreekt in dezelfde zin. Hij zegt dat 
de zachtmoedigen, in de Zaligsprekingen, meester zijn over 
zichzelf, en dus sterk zijn bij tegenspoed, in omstandigheden, 
beproevingen, en wederwaardigheden, en bij het kruis. Hij blijft 
sterk, onwankelbaar, als een rots. En dat is vooral het geduld, 
de geduldigheid is zeker een van de voorbeelden van het Lijden 
van Onze Heer Jezus Christus.

De H. Jacobus – we zeiden het kort geleden – zegt ons: verheugt 
u in hoge mate als u beproefd wordt door allerlei beproevin-
gen. Verheugt u over beproevingen, omdat de beproeving van 
uw geloof geduld voortbrengt – natuurlijk is dat het geduld 
van de zinnen. Wij moeten een ander geduld hebben – en 
dit geduld brengt volmaakte werken tot stand, opdat u vol-
maakt voorbeeldig bent, en dat u niets ontbreekt. Nogmaals, 
wij moeten deze vastberaden houding hebben om geduldig bij 
beproeving er profijt uit te trekken, opdat zij ons vervolmaakt, 
en wij moeten vermijden dat zij ons verplettert.

De H. Augustinus zegt: als u goed gestemd bent, wanneer de 
beproeving komt, als de beproeving u goed gestemd vindt, 
dan vervolmaakt u zich, heiligt u zich. Als zij u slecht gestemd 
vindt, verplettert zij u, vernietigt zij u. In ieder geval weten we 
dat God haar juist toelaat met het oog op die bovennatuurlijke 

en geestelijke goederen die wij er uit kun-
nen trekken.

En wij zien deze sterkte van Onze Heer 
Jezus Christus goed tijdens het Lijden. 
Tegelijkertijd bezit het geduld een derde 
aspect, namelijk een volkomen goedheid 
voor de anderen, de naasten, de vijan-
den, de achtervolgers. Als we zachtmoe-
dig moeten zijn voor vijanden, stel ik 
me voor dat we ook zachtmoedig moe-
ten zijn voor vrienden, als zij ons ten 
onechte uitdagen. Maar de zachtheid is 
het waarvan de H. Bernardus zegt dat het 
een goedheid is en een zalving van de 
H. Geest die niet bedriegt, niet kwetst, 

niemand beledigt en dat zij een omgang van vriendschap en 
goede daden tot stand brengt met alle mensen. Dus zachtmoe-
digheid is, niet antwoorden op beledigingen en op smaad, niet 
reageren, maar veeleer het kwaad overwinnen met het goed. 
Het goed teruggeven voor het kwaad dat wij hebben ontvangen.

Deze zachtmoedigheid is dus, zoals de H. Franciscus van Sales 
zegt, de bloem van de naastenliefde, het is de hoogste naasten-
liefde. Voor iedereen en zelfs voor zijn vijanden, zoals Onze 
Heer Jezus Christus het ons heeft getoond. Dat is een geofferd 
lam. Hij is naar zijn Lijden gegaan als een lam. En deze zacht-
moedigheid moeten we cultiveren, vooral onderling, onder de 
zielsbroeders. Dat is vriendelijk zijn en vervolgens beminnelijk 
zijn. Dat is een goedheid voor allen.

De zacht-
moedigen 

zijn meester 
over zichzelf
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De apostel Paulus zegt ons: als u leeft door de geest, wandelt 
dan volgens de geest, als u leeft door de H. Geest, wandelt dan 
volgens de H. Geest. Als u leeft volgens het vlees, zult u sterven, 
maar als u de werken van het vlees doet afsterven door de geest, 
zult u leven. Zij die zich laten leiden door de Geest van God, 
zijn werkelijk de kinderen van God. Vervolgens noemt hij de 
werken van het vlees en daarna de vruchten van de Geest van 
God. Het is interessant om te zien dat hij onder de werken van 
het vlees, na de zonden van onreinheid en de zonden tegen de 
godsdienst te hebben vermeld, de werken van het vlees noemt 
die ingaan tegen de naastenliefde en hij noemt er elf van: vij-
andschap, twist, verdeeldheid, onenigheid, ruzie, partijzucht, 
scheuring, schisma. En als hij ons aangeeft wat het leven van de 
H. Geest is, dringt hij ook deze keer aan door te spreken over de 
vruchten van de H. Geest, over dezelfde deugden, de vruchten 
van de H. Geest: dat zijn naastenliefde, vreugde, vrede, geduld, 
welwillendheid, goedheid, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, 
geloof. En hij eindigt met gematigdheid, dat wil zeggen matig-
heid, onthouding en kuisheid.

En het is juist in deze brief aan de Galaten waar hij zegt: als u 
elkaar bijt en verslindt, ziet dan toe dat u niet door elkaar wordt 
verteerd. Heel de wet wordt vervuld in het gebod om anderen 
lief te hebben, de naaste als zichzelf, anderen lief te hebben 
zoals Onze Heer Jezus Christus ons heeft liefgehad. Daarin 
bestaat de gedachte van de H. Apostel Paulus. En toen ik net u 
dit drievoudige voorbeeld van Onze Heer heb genoemd, Zijn 
zachte gelijkvormigheid aan de wil van Zijn Vader, deze sterkte, 
maar zacht, vreedzaam en soepel, en ook deze zachtheid voor 
de naaste, heb ik u ongetwijfeld herinnerd aan de figuur van 
Mgr. Lefebvre. Want tenslotte heeft hij ons een voorbeeld ge-
geven over de manier en de vorm waarop we moeten strijden 
en het lijden ondergaan met de H. Kerk; dat is juist de zacht-
heid. Maar de zachtheid begrepen zoals ik het u juist gezegd 
heb. Niet als een zwakheid of een sentimentalisme. Maar als 
een gelijkvormigheid met de wil van de Vader die ons snoeit, 
die ons slijpt. Juist omdat wij vrucht dragen en opdat wij er 
meer van dragen. Met deze onwankelbare kracht, maar een 
vreedzame, rustige kracht, die de woede, het ongeduld, de ver-
ontwaardiging, en zelfs de angsten beheerst, en die in elk geval 
vol van liefde voor de naaste is en die altijd het kwaad met het 
goed wil vergelden. Mgr. Lefebvre heeft ons een buitengewoon 
voorbeeld daarvan nagelaten, en zó is hij tegelijkertijd sterk en 
zacht en vriendelijk geweest.

De H. Franciscus van Sales zegt op een tamelijk grappige ma-
nier: “Gelukkig de meegaande harten, want zij breken niet”. 
Gelukkig de meegaande, soepele harten, want zij breken nooit, 
zij buigen nooit door. Dat is geen grap, het is een uitdrukking 
van de H. Franciscus van Sales.

Laten we dus deze zalving van de H. Geest vragen. Vandaag is 
het Pinksteren en dus hebben we juist deze zalving, dit uitgieten 
van de H. Geest nodig, de gave van godsvrucht, van sterkte, van 
raad, want het is natuurlijk nodig dat dit alles geregeerd wordt 
door de voorzichtigheid, dus door de gave van raad, zoals dat, 
nogmaals, het geval was bij Mgr. Lefebvre. Nog een deugd die 
bij hem zichtbaar geworden is, geschitterd heeft. Laten we dus 
deze zalving van de H. Geest vragen.

De Handelingen van de Apostelen vertellen ons hoe de apos-
telen zich voorbereid hebben op deze neerdaling van de H. 
Geest. Zij waren in het cenakel perseverantes unamiter in oratione 
cum Maria Mater Jesu. Zij volhardden, één van hart, één van 
ziel in het gebed met Maria, de Moeder van Jezus. Wel, dat is 
precies wat wij moeten doen, dat is precies wat wij morgen ook 
gaan doen, dat is standvastig volharden in het geloof en in de 
liefde, in de strijd van het geloof, in de strijd van de deugd. 
Maar unanimiter, dat wil zeggen dat dit moet gebeuren in de 
broederlijke liefde als wij willen dat de H. Geest in ons heerst, 
in onze harten. We moeten volharden in het gebed. Vandaag 
eindigt de Rozenkranskruistocht en feitelijk is de betekenis van 
deze kruistocht om ons eraan te wennen om heel de tijd te bid-
den, om zonder ophouden te bidden, om vooral de rozenkrans 
te bidden tot het Onbevlekt Hart van Maria. En dus om door 
te gaan met deze gewoonten die we hebben genomen. Laten 
we dus hiermee doorgaan om zo te zeggen habituele toestand 
van bidden en laat dat zijn met Maria, de Moeder van Jezus.

1. Preek van Pinksteren, van de bedevaart van Chartres (8 juni 2014)
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Marcel Lefebvre in de oorlogsjaren
De Eerste Wereldoorlog kwam en een stempel drukte op de kinderjaren van Marcel Lefebvre. Hij heeft die beschre-
ven zoals hij die beleefd had: van de ene op de andere dag worden de mensen gemobiliseerd, vrouwen blijven alleen 
thuis met hun kinderen. In de scholen blijven alleen oude of zieke leraren. In de parochies verdwijnen de kapelaans: 
daar waar vijf of zes priesters waren, blijven er nog maar één of twee. Daarna volgen snel de gevechten. Er komt 
nieuws van het front, de gewonden die mee teruggebracht zijn naar de achterhoede, getuigen ervan: er zijn veel do-
den, veel krijgsgevangenen.

Mgr. Bernard Tissier de Mallerais1 

René Lefebvre2, vader van zes kinderen, kon niet gemobiliseerd 
worden, maar hij bood zijn diensten aan bij de Vereniging van 
Hulp aan Gewonde Militairen van Tourcoing (Toerkonje); hij 
ging per auto door de Duitse posten, op zoek naar Franse ge-
wonden. Heel snel, op 2 september 1914, passeren de vijandige 
legers Rijsel, maar pas in oktober zal het arrondissement van 
Rijsel werkelijk bezet worden. De inkomst van Beierse troepen 
in Rijsel, op 13 oktober, wordt voorafgegaan door een zwaar 
bombardement. Vanuit Toerkonje ziet Marcel Lefebvre de vlam-
men en hij is de volgende dag aanwezig bij het defilé van de 
huzaren en de ulanen (lansiers te paard).

Als Toerkonje bezet is, verzorgt René de gewonde Franse krijgs-
gevangenen en maakt er gebruik van om de ontsnapping van 
Engelse krijgsgevangenen te bevorderen. Omdat hij zich gescha-
duwd voelt, slaat hij al in januari 1915 zorgvuldig zijn voor-
raad wol op en gaat naar Nederland met documenten van een 
Belgische inlichtingendienst, daarna naar Engeland van waaruit 
hij zendingen naar België verzorgt voor de rekening van de In-
telligence Service. Terug in Frankrijk wordt hij begeleider van de 
radiologische diensten van de S.S.B.M. aan het front, vervolgens 
administrateur van het Hospitaal 60 in Parijs.

Mevrouw Lefebvre staat er alleen voor om het over het huis-
houden en de fabriek te waken. Haar zielskracht treft de jonge 
Marcel meer dan eens. De bevolking bevond zich in een toe-
stand van bijna hongersnood; Marcel herinnert zich nog de 
gaarkeukensoep die zij gingen eten in de zalen van het stadhuis, 
Amerikaanse kippen die bedorven aankwamen, zwart brood 
dat kleverig was onder de korst…

De Duitsers vorderden in 1915 de voorraden op van de fa-
brieken, ontdekten de geheime opslag, haalden vervolgens de 
machines weg of maakten ze onklaar, om aan een gevreesde 
concurrent een blijvende handicap toe te brengen. Ten slotte 
eisten ze de samenwerking met de oorlogsinspanning van het 
Reich. De eigenaars voeren een non possumus aan. Ze worden 
dezelfde dag gevangen genomen en, al snel, worden er 131 
bewoners van Roubaix gedeporteerd naar Gustow, in Mecklen-
burg, onder hen Felix Watine, broer van mevrouw Lefebvre3.

De waakzame christin en patriotte gaat in agere contra, tegen-
aanval: zij verdubbelt haar toewijding aan de polikliniek, waar 
zij schurft oploopt. De religieuze die haar verzorgt door de 
harde borstel te hanteren, zegt met bewondering tegen de kin-
deren: “Jullie moeder is een heilige4!” In de ambulance van 

het college, verzorgde 
zij zonder tegenzin 
Duitse gewonden, 
maar als de Duitse 
diaconessen bij haar 
komen logeren, blij-
ven de vertrekken 
op de begane grond 
waar zij woont, voor 
hen gesloten, en aan 
de langstrekkende 
troepen biedt zij al-
leen de kale kamers 
van de tweede ver-
dieping aan. De maat 
was vol: ze werd 
enkele dagen opge-
sloten in de kelders 
van het stadhuis van 
Toerkonje.

Het front blijft heel 
dichtbij, in België, 
in Ieper en op de be-
roemde Mont-Kemmel. Marcel Lefebvre herinnert zich deze 
avonden en nachten waarin de horizon constant verlicht wordt 
door de granaten die ontploffen; heel de hemel staat in brand 
en een voortdurend gerol laat zich horen. De volgende morgen 
zien zij rijen auto’s met gewonde Duitsers aankomen bij het 
geïmproviseerde hospitaal tegenover hun huis.

Op Goede Vrijdag 19165 kondigen de Duitsers de mobilisatie 
af van alle gezonde meisjes vanaf 17 jaar, om te gaan werken 
in de bewapeningscentra. Order aan alle personen om klaar te 
staan op het trottoir. Achter de gordijnen beleven de kinderen 
Lefebvre de razzia. De voortdurende zorgen, en nu dit wrede 
ophalen, worden in hun ziel gegrift.

“Dat heeft een stempel gedrukt op onze kinderjaren”, zal Mgr. 
Lefebvre zeggen; zelfs als kinderen pas negen, tien, elf jaar zijn, 
kunnen zij er niet aan ontsnappen… De oorlog is werkelijk een 
verschrikkelijke zaak… Het is duidelijk dat dit ons, de oudsten, 
heeft getekend; wij vijf zijn getekend door deze gebeurtenissen, 
en ik denk dat mijn roeping gedeeltelijk daaraan is te danken. 
Omdat wij hebben gezien dat het menselijk leven weinig te 
betekenen heeft en dat wij moeten weten te lijden6”(…)
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Roeping van Marcel

In het begin van het schooljaar 1914 verlaten talrijke leraren 
het college verlaten, gemobiliseerd als aalmoezeniers, soms 
de besten. De vervangende priester is, helaas!, onevenwich-
tig. Er is grote verwarring in de klas en Marcel is er veront-
waardigd over, zozeer dat mama zich moet gaan beklagen bij 
de oversten. Christiane, die dit feit rapporteert, constateert 
dat onrechtvaardigheid, hetzij bij het spelen, hetzij bij de 
leiding, hem beslist altijd uit zijn vel doet springen7.

In oktober 1915 gaat Marcel naar de zesde A1. Hij handhaaft 
zich op een uitstekend niveau: hij krijgt twaalf prijzen bij de 
prijsuitreiking van juli 1916. In dat jaar treedt hij in bij de 
Congregatie van de Heilige Engelen, een devotiegroep, geor-
ganiseerd onder de middelbare scholieren van zijn leeftijd, en 
hij spreekt een akte van toewijding uit aan de heilige engelen 
met zijn kameraden Jacques Dumortier, Christian Leurent en 
Georges Donze8.

Het jaar 1916-1917 werd verstoord door de gedeeltelijke en 
vervolgens totale bezetting van het college, met uitzondering 
van de kapel, door het Duitse leger. De lessen werden gegeven 
in provisorische lokalen. Patriottische leerlingen, gearresteerd 
voor misdrijven tegen het Duitse leger, werden bevrijd dankzij 
de bemiddeling van eerwaarde Maurice Lehembre, leraar Duits: 
zijn pleidooi in mooi Duits werd bewonderd door de rechters 
en leidde tot vrijspraak.9

Het jaar 1917-1918, nog altijd extra muros, werd beslissend voor 
de geestelijke, morele en intellectuele ontwikkeling van Marcel. 
Hij toonde zijn moed en zijn vroomheid door elke dag, vóór 
het opheffen van de avondklok, om zes uur de Mis van zijn 
biechtvader, pater Desmarchelier te gaan dienen. Op een mor-
gen ontsnapte hij op het nippertje aan een Duitse patrouille die 
hem slechts scheen op te wachten en die hem gemakkelijk had 
kunnen mishandelen. Kon hij onder deze omstandigheden 
kunnen doorgaan met het dienen van de Mis? De pater gaf 
eenvoudig de raad, dat Marcel langs de andere kant zou komen, 
via de straat van het Abattoir. Was deze zekerder? Marcel bad 
nog altijd elke morgen een oefening van geloof en moed, die 
God slechts kon zegenen.

(…) De voortreffelijke pater Louis Desmarchelier hielp de tie-
ner bij de ontdekking van zijn roeping, vooral in deze vierde 
klas A1, waarin hij zijn voornaamste leraar was (1917-1918). 
Heel de klas adoreerde hem, hij maakte er een modelklas van. 
“Had Marcel er zijn deel aan?”, vraagt Christiane zich af. Wij 
geloven het graag gezien zijn schoolresultaten: eerste prijs voor 
vlijt en voor Griekse oefeningen (een nieuwe stof), tweede prijs 
voor klassiek reciteren en een tiental eervolle vermeldingen, 
waaronder de tweede voor godsdienstles10.

Aan het eind van het schooljaar kwam de hele klas bij elkaar 
om een petitie te richten tot de overste, opdat hun leraar bij 
hen bleef in de derde klas, wat werd goedgekeurd. Als geestelijk 
leidsman van het merendeel van de leerlingen, was hij een 
uitgelezen instrument van de goddelijke genade, want van de 
tien of twaalf oud-leerlingen van de twee klassen van pater 
Desmarchelier, trouwden er slechts twee, alle anderen gingen 
naar het klooster11

1. Uitrekksels van Marcel Lefebvre une vie.
2. La petite histoire de ma longue vie, leven van Mgr. Lefebvre verteld door hem zelf, 

Corlet 1999 (PHLH), 13, 15; Un père et une mère, biografie van de ouders van Mgr. 
Lefebvre, Bulle 1993, 24-25, 88-89; Mon frère, Monseigneur Marcel Lefebvre, herin-
neringen van Mère Marie Christiane (MFMM), 9.

3. POUCHAIN, 195-198, 200-201.
4. Mère MARIE-CHRISTIANE, L. 9 september 1996.
5. Mgr. H. MASQUELIER, Mdame Paul Féron-Vrau, Parijs, Bonne Presse, 1931, p. 193; 

PHLH, 11.
6. PHLH, 19-20.
7. MPMM, 5.
8. Arch. Van het instituut van het H. Hart, 25 Z 16, boek 35.
9. Instituut van het H. Hart, Herinnerings album, 1865-1965, pp. 31-32.
10. Handgeschreven palmarès, oorlogsjaren 1917-1918.
11. MFMM, 6.

 



20   Informatieblad   Nr. 273  juli - augustus 2014

Een vreselijke verwarring over de leer en 
de liturgie1

Mgr. Athanasius Schneider is hulpbisschop van het aartsbisdom Astana (Kazachstan). Op het internationale seminarie 
van Karanga is hij directeur van de studies en spiritueel directeur waar hij de traditionele Mis onderwijst. Hij heeft 
verscheidene werken geschreven en hij strijdt voor de communie op de tong en geknield.

Mgr. Athanasius Schneider

Mgr. Schneider: Zover ik weet en naar mijn 
ervaring is de diepste wond van de tegen-
woordige crisis van de Kerk de eucharisti-
sche wond, de misbruiken tegen het Heilig 
Sacrament. Diverse mensen ontvangen de 
H. Communie in een werkelijke staat van 
doodzonde… Dit wordt steeds erger in de 
Kerk, vooral in de westerse wereld. Daar 
gaan de mensen zelden naar de H. Com-
munie met voldoende voorbereiding.

Sommige mensen die ter Communie gaan, 
leven in onwettige morele omstandighe-
den, die niet in overeenstemming zijn met 
het Evangelie. Samenwonend, gescheiden, 
zonder kerkelijk gehuwd te zijn, gaan zij ter 
Communie. Zij kunnen gescheiden zijn en 
in een nieuw huwelijk leven, een burgerlijk 
huwelijk, en toch gaan zij ter Communie. Ik 
denk dat dit een zeer, zeer ernstige situatie is.

Er is ook de kwestie van het werkelijk oneerbiedig ontvangen 
van de H. Communie. De zogenaamde nieuwe en moderne 
manier om de H. Communie direct op de hand te ontvangen 
is heel ernstig, want dat stelt Christus bloot aan een enorme 
banaliteit.

Er is het ernstige feit om eucharistische deeltjes te verliezen. 
Niemand kan dat ontkennen. En de deeltjes van de gecon-
sacreerde hostie worden platgetreden onder de voeten. Dat 
is afschuwelijk! Onze God wordt, in onze kerken, vertrapt! 
Niemand kan dat ontkennen. En dat gebeurt op grote schaal. 
Dat moet voor iemand die gelooft en die God liefheeft een zeer 
ernstig fenomeen zijn.

Wij kunnen zo niet doorgaan alsof Jezus, als God, niet bestaat2, 
alsof alleen het brood bestaat. Deze moderne manier om de 
Communie op de hand te ontvangen draagt geleidelijk bij tot 
een verlies van het katholieke geloof in de werkelijke tegen-
woordigheid en in de transsubstantiatie. (…)

Begeeft de Kerk zich niet in de tegenovergestelde 
richting van die welke u voorstelt?

Het schijnt dat de meerderheid van de geestelijkheid en de 
bisschoppen tevreden zijn met deze moderne praktijk van de 
Communie op de hand en zich niet de werkelijke gevaren re-
aliseren die verbonden zijn aan een dergelijke praktijk. Voor 

mij is dat ongelooflijk. Hoe is het moge-
lijk, als Jezus tegenwoordig is in de kleine 
hosties? Een priester en een bisschop zou-
den moeten zeggen: “Ik moet iets doen, 
ten minste om dit geleidelijk terug te drin-
gen. Ik zal alles doen, wat ik kan doen”. 
Helaas zijn er leden van de geestelijkheid 
die propaganda maken voor het moderne 
gebruik van de Communie op de hand en 
soms het ontvangen van de Communie 
op de tong en geknield verbieden. Er zijn 
zelfs priesters die hen die knielen voor de 
H. Communie, discrimineren. Dat is heel, 
heel droevig.

Er is ook het groeiend aantal diefstallen van 
hosties door het uitdelen van de Communie 
direct op de hand. Er is een netwerk, een 
handel in gestolen H. Hosties en dit wordt 
in hoge mate vergemakkelijkt door de Com-
munie op de hand.

Waarom zou ik als priester en bisschop Onze Heer willen bloot-
stellen aan een dergelijk gevaar, aan een dergelijk risico? Als 
deze bisschoppen en deze priesters [die de Communie op de 
hand welgezind zijn] een waardevol voorwerp hebben, zou-
den zij het noot blootstellen aan een dergelijk groot gevaar om 
verloren of gestolen te worden. Zij beschermen hun huizen, 
maar zij beschermen Jezus niet en laten Hem heel gemakkelijk 
gestolen worden.

Van de vragenlijst over de kwestie van het gezin 
verwachten de mensen grote veranderingen.

 (…) Degenen onder de geestelijkheid die hertrouwde ge-
scheidenen willen toelaten tot de H. Communie, gaan te 
werk met een valse opvatting van barmhartigheid. Dat is 
vergelijkbaar met een dokter die suiker geeft aan een suiker-
patiënt, hoewel hij weet dat dit hem zal doden. Maar de ziel 
is belangrijker dan het lichaam.

Als de bisschoppen hertrouwde gescheidenen toelaten tot de 
H. Communie, dan bevestigen zij hen in hun dwaling in de 
ogen van God. De bisschoppen zullen zelfs de stem van hun 
geweten tot zwijgen brengen. Zij zullen hen zo nog dieper in 
hun onwettige situatie drukken met dit tijdelijke leven als enig 
perspectief, waarbij zij vergeten dat er na dit leven het oordeel 
van God zal zijn.

CRISIS IN DE KERK



Informatieblad   Nr. 273  juli - augustus 2014  21

Deze kwestie zal besproken worden tijdens de Synode. Het 
staat op de agenda. Maar ik hoop dat een meerderheid van de 
bisschoppen nog genoeg katholieke geest en geloof hebben 
om het hierboven genoemde voorstel te verwerpen en het niet 
aan te nemen.

Welke is de crisis waarover u spreekt?

Er is een nog grotere crisis dan die van het ontvangen van 
het H. Sacrament. Ik denk dat de kwestie van het ontvangen 
van de H. Communie door de hertrouwde gescheidenen 
zal ontploffen en dat zij de ware crisis binnen de Kerk zal 
ontvouwen.

De ware crisis van de Kerk is het antropocentrisme en het ver-
geten van het christocentrisme. Want dit is het diepste kwaad, 
wanneer de mens of de geestelijke zich op de voorgrond plaat-
sen tijdens de viering van de liturgie en wanneer zij de door 
God geopenbaarde waarheden veranderen, bijvoorbeeld die 
over het zesde gebod en de menselijke seksualiteit.

(…) Onze eerste plicht als menselijke wezens is God te aanbid-
den, niet ons, maar Hem. Helaas is de liturgische praktijk van 
de laatste veertig jaar heel antropocentrisch geweest.

Ten eerste, deelnemen aan de liturgie is niet om dingen doen, 
maar wel bidden en een aanbidden, God liefhebben met heel 
uw ziel. Dit is de ware deelname, verenigd zijn met God in uw 
ziel. De uitwendige deelname is niet essentieel.

De crisis is werkelijk dit: wij hebben Christus of God niet in 
het centrum geplaatst. En Christus is de mensgeworden God. 
Ons probleem vandaag is dat wij de menswording terzijde heb-
ben gesteld. Wij hebben Hem overschaduwd. Als God, alleen 
als een gedachte in mijn geest blijft, dan is dat gnostisch. In 
andere godsdiensten, zoals die van de Joden, de Moslims, is 
God niet mens geworden. Voor hen is God in het boek, maar 
Hij is niet concreet. Alleen in de schoot van het christendom 
en feitelijk alleen in de schoot van de katholieke Kerk, hebben 
wij de menswording volledig gerealiseerd en dat moet op ieder 
ogenblik van de liturgie naar voren gebracht worden. God is 
hier en werkelijk aanwezig. Ieder detail heeft dus een betekenis.

Wij leven in een niet-christelijke maatschappij, in een nieuw 
heidendom. Vandaag is de bekoring voor de geestelijkheid om 
zich aan te passen aan de nieuwe wereld, aan het nieuwe hei-
dendom, om collaborateurs te worden. Wij bevinden ons in 
een gelijke situatie als de eerste eeuwen van de Kerk, toen de 
meerderheid van de maatschappij heidens was en het christen-
dom werd gediscrimineerd. (…)

Als sommige leden van geestelijkheid en bisschoppencolleges 
beginnen te collaboreren met de heidense wereld van vandaag 
in dit verval van het zesde gebod en in de heidense gender-
opvatting over hoe God man en vrouw schiep, dan zijn zij 
verraders van het Geloof, uiteindelijk nemen zij deel aan dat 
heidense offer.

Neemt u een scheuring waar in de schoot van de 
Kerk?

Helaas hebben, sinds enkele decennia, sommige leden van 
de geestelijkheid deze ideeën van de wereld geaccepteerd. 
Nu volgen zij ze echter openlijk. Als deze zaken doorgaan, 
denk ik dat er een interne scheuring zal zijn in de schoot 
van de Kerk, die komt van hen die trouw zijn aan het geloof 
van hun doopsel en aan de integriteit van het katholieke 
geloof. Er zal een scheiding komen met hen die de geest van 
deze wereld aannemen en de scheiding zal duidelijk zijn, 
denk ik. Wij kunnen ons voorstellen dat katholieken die 
trouw blijven aan de onveranderlijke katholieke waarheid, 
voor een tijd het slachtoffer zouden kunnen worden van 
vervolging of discriminatie, zelfs van de kant van hen die 
macht hebben in de zichtbare structuren van de Kerk. Maar 
de poorten van de hel, dat wil zeggen de ketterij, zullen niet 
opkunnen tegen de Kerk; het hoogste Leergezag zal zeker 
een ondubbelzinnige leerstellige verklaring afkondigen, die 
elke collaboratie verwerpt met de neo-heidense ideeën van 
verandering van het zesde gebod, de betekenis van de sek-
sualiteit en van het gezin. Dan zullen bepaalde “liberalen” 
en verscheidene collaborateurs van de geest van de wereld, 
verschillende ‘moderne “thurificati et traditores”’ de Kerk 
verlaten. Want de goddelijke Waarheid zal onweerstaanbaar 
de zuivering brengen en zij zal ons weer vrij maken en zij 
zal in de schoot van de Kerk de kinderen van het goddelijke 
Licht en de kinderen van het pseudolicht van de heidense 
en antichristelijke wereld scheiden.

(…) Ik ben niet ongerust over de toekomst. De Kerk is de Kerk 
van Christus en Hij is het ware Hoofd van de Kerk, de paus is 
slechts de stedehouder van Christus. De ziel van de Kerk is de 
H. Geest en Hij is machtig. Toch maken wij een diepe crisis 
mee in de Kerk, zoals die vaker in de afgelopen tweeduizend 
jaar voorkwam.

Zal de situatie erger worden alvorens zich te 
verbeteren?

Het is mijn indruk, dat de situatie erger zal worden. Soms 
moeten de dingen in de afgrond gaan en dan zult u de in-
eenstorting zien van dit klerikale antropocentrische systeem 
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dat het bestuur van de Kerk, de liturgie, de denkbeelden 
van God, het geloof en de godsvrucht van de kleinen in de 
schoot van de Kerk misbruikt.

Dan zullen we het verrijzen van een hernieuwde Kerk zien. Deze 
is al in voorbereiding. Dan zal dit liberale klerikale bouwsel te 
pletter vallen, want zij hebben geen wortels en geen vruchten. 

Ik ben geen profeet. Wij kunnen slechts veronderstellen. Maar 
als u naar de geschiedenis van de Kerk kijkt, de diepste crisis 
was die van de vierde eeuw: dat was het arianisme. Dat was een 
vreselijke crisis, bijna heel het episcopaat collaboreerde met de 
ketterij. Slechts enkele bisschoppen bleven trouw, u kunt hen 
tellen op de vingers van één hand. Deze crisis zal ongeveer 60 
jaar duren.

Vervolgens de vreselijke crisis van de zogenaamde donkere 
eeuw, de tiende eeuw, toen het pausdom was bezet door zeer 
slechte en immorele Romeinse families. Zij bezetten de pause-
lijke stoel met hun verdorven zonen en dat werd een vreselijke 
crisis.

De volgende periode van schade was de zogenaamde balling-
schap van Avignon, zeer nadelig voor de Kerk, omdat zij het 
Grote Westerse schisma veroorzaakte. Al deze crises duurden 
70-80 jaar en waren heel slecht voor de Kerk.

Nu zijn we, zou ik zeggen, in de vierde grote crisis, in een vre-
selijke verwarring over de leer en de liturgie. We zijn sinds 50 
jaar in deze crisis. Misschien zal God ons barmhartig zijn over 
20 of 30 jaar? Niettemin, we hebben heel de schoonheid van 
de goddelijke waarheden, van de goddelijke liefde en genade in 
de Kerk. Dat kan niemand ons afnemen, geen enkele synode, 
geen enkele bisschop, zelfs een paus kan ons de schat en de 
schoonheid van het katholieke geloof, van Jezus in de Eucha-
ristie en van de sacramenten afnemen. De onveranderlijke leer, 
de onveranderlijke liturgische principes en de heiligheid van 
leven vormen de ware macht van de Kerk.

We moeten God bidden om zijn Kerk uit deze crisis te leiden en 
aan zijn Kerk apostelen te schenken die moedig en heilig zijn. 
We hebben verdedigers van de waarheid nodig en verdedigers 
van Jezus in de Eucharistie. Wanneer een bisschop zijn kudde 
verdedigt en Jezus in de Eucharistie verdedigt, dan verdedigt 
deze bisschop de kleinen van de Kerk, niet de machtigen.

Dus u vindt het niet erg om impopulair te zijn?

Het is niet belangrijk om populair of impopulair te zijn. 
Voor ieder lid van de geestelijkheid, is de eerste zorg om 
populair te zijn in de ogen van God en niet in de ogen van 
vandaag of van de machtigen. Jezus heeft deze waarschuwing 
gegeven: “Wee u, wanneer de mensen goed over u spreken”.

De populariteit is vals. Jezus en de apostelen verwierpen de po-
pulariteit. De grote heiligen van de Kerk, zoals de HH. Thomas 
More en John Fisher verwierpen de populariteit en zij zijn grote 
helden. En zij die vandaag zich druk maken over de populariteit 
in de massamedia en in de publieke opinie: niemand zal zich 

hen herinneren in de geschiedenis, tenzij als lafaarden en niet 
als helden van het Geloof.

Laten we God danken: paus Franciscus heeft zich niet uitge-
drukt op de manier die de media verwachten. Tot nu toe heeft 
hij in zijn officiële preken een heel mooie katholieke leer tot 
uitdrukking gebracht. Ik hoop dat hij doorgaat op duidelijke 
manier de katholieke leer te onderrichten. (…)

Over de kwestie van de vrouwen in de Kerk.

De vrouwen worden het zwakke geslacht genoemd, want zij 
zijn fysiek zwakker, toch zijn zij geestelijk sterker en moedi-
ger dan de mannen. Het is moedig om het leven te schenken. 
Zo gaf God aan de vrouw een moed die de man niet heeft.

Natuurlijk, er waren moedige mannen tijdens de vervolgin-
gen. Maar, God houdt ervan de zwakkeren uit te kiezen om de 
machtigen tot zwijgen te brengen. Bij voorbeeld, de “eucharisti-
sche vrouwen”over wie ik gesproken heb in mijn boek Dominus 
Est werkten in hun gezinnen en wilden de vervolgde priesters 
helpen op een heel uitzonderlijke manier. Zij durfden nooit de 
H. Hostie aan te raken met hun vingers. Zij weigerden ook een 
lezing te verzorgen tijdens de Mis. Mijn moeder, bijvoorbeeld, 
die in Duitsland woont en 82 jaar is, was, toen zij naar het 
Westen ging, gechoqueerd en geschandaliseerd bij het zien van 
vrouwen in het heiligdom tijdens de H. Mis. De ware kracht 
van de christelijke en katholieke vrouw is de kracht om het 
hart van het gezin te zijn, van de huiselijke kerk, het voorrecht 
te hebben, de eerste te zijn die voedsel geeft aan het lichaam 
van haar kind en ook de eerste die geestelijk voedsel geeft aan 
de ziel van haar kind, om het zijn eerste gebedje te leren en de 
eerste waarheden van het katholieke geloof. Het mooiste en 
waardigste beroep van een vrouw is om een moeder te zijn en 
vooral een katholieke moeder.

1. Uittreksels van een interview met Mgr. Schneider door Mevr. Sarah Atkinson, on-
afhankelijk journaliste en uitgeefster het blad Mass of Ages. Het hele interview is 
oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op de site van de Latin Mass Society of 
England and Wales.

2. N.v.d.r : Maar de paus heeft ruimschoots partij gekozen voor kardinaal Kasper in het 
dossier van de communie van de hertrouwde gescheidenen. Zonder te spreken over 
zijn oecumenisme dat met alle winden meedraait. 
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Retraite met de H. Johannes – De Lita-
nieën van het vleesgeworden Woord (2)

In welke mate is Jezus de Zoon van God? Wat is het leven van deze Zoon? Om ons dat te laten begrijpen, nodigt Jezus 
ons uit om zijn activiteit in God te beschouwen.

P. Jean-Dominique o.p.

Hij die luistert

Na de slechte neigingen van de groten van zijn volk te heb-
ben blootgelegd en na zijn eigen plaats in de heilige Ge-
schiedenis te hebben aangetoond, heeft Jezus steeds meer 
zijn eigen plaats onthuld: Hij is de Zoon van God. Maar, wat 
doet deze Zoon die uit de Hemel komt dan? Hij luistert naar 
zijn Vader. Het eerste aspect van het eeuwige leven van het 
Woord is dat van een aandachtig beluisteren van zijn Vader.

Wat een verschil tussen de inwendige houding van Jezus en die 
van de Joden van zijn tijd! Want dezen zijn blind en doof voor 
de stem van de Vader, omdat zij “nooit Zijn stem hebben gehoord, 
noch Zijn gezicht hebben gezien” (Joh. 5, 37). Daarom zijn zij 
gedwongen de godsdienst te bedenken en hun leven te leiden. 
Jezus kan echter verklaren dat Zijn competentie en Zijn gezag 
van boven komen, juist omdat Hij naar Zijn Vader blijft luiste-
ren: “Ik doe niets uit Mijzelf; Ik oordeel naar wat Ik hoor” (Joh. 5, 
30). En tot hen die claimen de waarheid te maken, kan Hij dit 
getuigenis geven: “Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die 
Mij heeft gezonden” (Joh. 7, 16); “Wat Ik heb gehoord, zeg Ik aan 
de wereld” (Joh. 8, 26); “Ik zeg wat Mijn Vader Mij geleerd heeft” 
(Joh. 8, 28). Wat kan Hij dus prediken, tenzij “de waarheid, 
gehoord van de Vader” (Joh. 8, 40)?

Uitdrukkelijk openbaart Onze Heer zijn fundamentele houding 
tegenover zijn Vader. Menselijkerwijs kunnen wij zeggen, dat de 
eeuwige Zoon zich stil houdt, heel aandachtig, onophoudelijk 
ervoor zorgend, niets te verliezen van de woorden die komen 
uit de mond van Zijn Vader. In de stilte van de eeuwigheid 
is het de Zoon die luistert. “Wie uit God is, luistert het woord 
van God” (Joh. 8, 47). En het Woord is vlees geworden om de 
mensen te leren om zich in het bijzijn van God in een grote 
stilte te houden en met gehoorzaamheid naar Hem te luiste-
ren. De H. Gregorius de Grote ziet in dit vers een oproep tot 
gewetensonderzoek: “Dat ieder zich onderzoekt om te weten of hij 
de woorden van God verneemt door het oor van zijn hart, en dat hij 
begrijpt van waar hij komt”1. Jezus leidt hen die in Hem geloven 
de heel bijzondere eeuwigheid binnen, die de Zijne is, van hem 
die luistert en de stem van de Vader verneemt: “Gelukkig zij die 
het woord van God horen” (Lucas 11, 28).

Hij die gehoorzaamt

Welnu, wie eerlijk luistert, is helemaal bereid om te gehoor-
zamen aan wie tegen hem spreekt. In verschillende talen, 
zoals in het Latijn en in het Duits, hebben de werkwoorden 
luisteren en gehoorzamen dezelfde wortel. Obedire, komt 
van obaudire2. Wie zijn afhankelijkheid begrijpt en ziet dat 
“hij niets uit zichzelf kan doen” (Joh. 5, 30), houdt zich stil 
en “oordeelt naar wat hij hoort”. Hij gehoorzaamt omdat de 
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stem van de Vader zijn wil tot uitdrukking brengt, zij is “de 
opdracht die Ik heb ontvangen van Mijn Vader” (Joh. 10, 18). 
Verheugd over het woord dat komt uit de mond van Zijn 
welbeminde Vader, laat Hij er niets van verloren gaan en Hij 
haast zich het uit te voeren. “Ik zoek niet Mijn wil, maar de 
wil van Hem die Mij heeft gezonden”. (Joh. 5, 30). Zo wordt de 
eenheid van gedachte, tot stand gebracht door het gehoor-
zaam luisteren, ruimer in een diepe eenheid van handelen: 
“Hij heeft Mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hem 
behaagt” (Joh. 29).

Het Woord is vlees geworden om ons te zeggen dat de Vader 
altijd gelijk heeft en om ons de heldere en vertrouwende ge-
hoorzaamheid te leren.

Hij die ziet

De eeuwige relatie van de Zoon tot de Vader wordt ook tot 
uitdrukking gebracht door een ander uitwendig zintuig. De 
Zoon is degene die kijkt. Al in de proloog toont Johannes 
het contrast tussen de mensen en de Zoon, want “Niemand 
heeft God ooit gezien, tenzij de enige Zoon, die in de schoot van 
de Vader is”, en die dus leeft in Zijn intimiteit, “Hij heeft 
Hem doen kennen” (Joh. 1, 18). En Jezus kon tegen Nico-
demus verklaren: “Wij verklaren wat Wij hebben gezien” (Joh. 
3, 11). Hier drukt Jezus zich met nog meer duidelijkheid en 
plechtigheid uit: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan 
niets doen uit zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader ziet doen” 
(Joh. 5, 19). Maar de wortel van dit visioen is de liefde van 
de Vader voor de Zoon: “Want de Vader bemint de Zoon, en 
toont Hem al wat Hij doet” (Joh. 5, 20). De vereniging van 
liefde tussen de een en de ander is zo sterk, dat de Vader geen 

enkele geheim meer heeft voor Zijn Zoon, Hij verschijnt 
Hem in het volle licht en zonder reserve. “Niet dat iemand de 
Vader gezien heeft, alleen Hij die van God is: Die heeft de Vader 
gezien”(Joh. 6, 46).

Dat geeft aan Jezus een onvergelijkelijk gezag. Hij spreekt met 
kennis van zaken, Hij heeft gezien: “Ik weet vanwaar Ik ben ge-
komen en waarheen Ik ga; maar gij weet niet vanwaar Ik kom, noch 
waarheen Ik ga” (Joh. 8, 14). De Schriftgeleerden en de prinsen 
van het volk zijn onwetend, terwijl, “Ik zeg wat Ik bij de Vader 
heb gezien” (Joh. 8, 38). Het is dus in Zijn unieke verhouding 
met de Vader, in Zijn onmiddellijk beeld van de Vader dat de 
Zoon Zijn kennis en Zijn zending put: “Maar Ik ken Hem en Ik 
onderhoud Zijn woord” (Joh. 8, 55). 

Juist, het Woord is vlees geworden om ons te leren, onze blik te 
richten op God en om zo contemplatieven van ons te maken: 
“Ik ben op deze wereld gekomen (…) opdat de blinden zien” (Joh. 
9, 39).

Hij die het licht is 

Om de glorie en de soevereine waarheid van God tot uit-
drukking te brengen, gebruikt de H. Schrift dikwijls het beeld 
van het licht. Daarom wordt de eeuwige Zoon, die de Waar-
heid van God is, “licht” genoemd. “Het licht schijnt in de 
duisternis”, zei de proloog al (Joh. 1, 5), ´Hij was het licht, 
het waarachtige, dat alle mensen verlicht dat in de wereld 
komt” (Joh. 1, 9). En in Zijn woorden tot de Joden noemt 
Jezus zich “het licht van de wereld” (Joh. 8, 12). Maar Jezus 
wil hier zeker niet alleen één van zijn toevallige kwaliteiten 
kenbaar maken, maar wel zijn wezen. “Ik ben”, zegt Hij, dat 
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is mijn definitie van licht te zijn. 
De Zoon is zozeer verenigd met 
Zijn Vader die God is, dat Hij één 
licht is met Hem. Hij is, zegt de 
brief aan de Hebreeën, “de afstra-
ling van Zijn glorie en de afdruk 
van Zijn Wezen” (Hebr. 1, 3).

Bovendien straalt het licht. Dit 
beeld verwijst dus naar een zó ver-
heven kennis dat zij als gids kan 
dienen voor hen die in de nacht 
leven. “Wie Mij volgt, zal niet in de 
duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht van het leven bezitten” (Joh. 8, 
12), “Zolang Ik in de wereld ben, ben 
Ik het licht van de wereld” ( Joh. 9, 
5).

Dat zijn dus het geestelijk voedsel 
en de vreugde van de christen, dat 
is het principe dat heel zijn theore-
tische en praktische leven beheerst: 
Onze Heer Jezus Christus, de ware 
Zoon van God, het mens gewor-
den Woord. Wie Jezus naderen 
door het geloof en de liefde zijn 
in waarheid “kinderen van het licht” 
(Joh. 12, 36). Zij zijn, net als de H. 
Johannes de Doper, “een lamp die 
brandt en hel schijnt” (Joh. 5, 35).

Hij die handelt 

Als het licht van God het inwendig leven van de eeuwige 
Zoon is, dan is het ook de bron van Zijn handelen. Na te 
zijn voorgesteld als een beschouwende blik op de Waarheid 
van de Vader, verschijnt het leven van de Zoon zo als een 
actief leven.

De confrontaties van Jezus met de vorsten van Zijn volk waren 
ontstaan bij gelegenheid van Zijn activiteit op de sabbatdag. 
Hij had een zieke genezen bij het bad van de vijf zuilengangen, 
maar “maar het was sabbat die dag” (Joh. 5, 9). Evenzo “ was het 
een sabbat op de dag dat Jezus slijk had gemaakt en de ogen van de 
blinde had geopend” (Joh. 9, 14). Maar een dergelijke schending 
van de wet was heiligschennend in de ogen van de Farizeeërs: 
“Daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat Hij deze dingen deed op 
de sabbat” (Joh. 5, 16).

Deze twist was voor de Verlosser de gelegenheid om Zijn iden-
titeit te tonen. Om zich te rechtvaardigen dat Hij zo de wet 
van de Joden had overtreden, beriep Jezus zich op Zijn leven 
in God, waardoor Hij de boosheid van Zijn tegenstanders nog 
erger maakte. “Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik doe het ook” (Joh. 
5, 17). Het werk van de Messias op aarde bestaat dus niet al-
leen uit het laten schijnen van het licht in de duisternis van de 
wereld, maar ook in het handelen, het ingrijpen op een prak-
tische manier. Weldra zal de grote actie van de Zoon op aarde 
duidelijk worden, dit zal Zijn Kruisoffer zijn. Vooreerst zien wij 
Hem een man genezen die achtendertig jaar ziek is (Joh. 5, 5) 

en het gezicht teruggeven aan een blindgeborene (Joh. 9). Hij 
“geeft” vooral “het leven aan wie Hij wil” (Joh. 5, 21) en drinken 
aan hen die in Hem geloven: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot 
Mij komen en drinken” (Joh. 7, 37).

De actie van Christus biedt echter twee dimensies. Enerzijds 
handelt Hij met gezag, uit eigen beweging, vrijwillig boven de 
wetten van de Joden blijvend. Hij is dus zeker het hoofd, de 
wetgever, en weldra zal Hij de liturgie van de tempel gaan af-
schaffen door de offers van het Oude Testament te vervangen 
door het ene Offer van het Nieuwe Verbond. Maar anderzijds 
blijft Hij steeds in afhankelijkheid van Zijn Vader. Na Diens 
stem gehoord te hebben en Zijn licht te hebben aanschouwd, 
bootst Hij na wat Hij heeft kunnen bewonderen: “De Zoon kan 
niets doen uit zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader ziet doen en 
al wat de Vader doet, dat doet de Zoon ook zoals Hij” (Joh. 5, 19). 
Het handelen van de Zoon is zeker als de overvloed van Zijn 
beschouwing, en het blijft onophoudelijk in afhankelijkheid 
van de wil van Zijn Vader. Van nu af aan levert Jezus door Zijn 
eigen voorbeeld het antwoord op de moeilijke kwestie van de 
overeenstemming tussen de eenheid met God en de handeling, 
die de H. Johannes later zal kunnen ontwikkelen.

Zo handelt Christus met gezag, omdat Hij God is, terwijl Hij 
handelt in gehoorzaamheid, omdat Hij Zoon is. Beter gezegd, 
de twee goddelijke Personen zijn zó verenigd dat de Vader zelf 
handelt in de Zoon: “De Vader die in Mij blijft, verricht zelf deze 
werken” (Joh. 14, 10). De Zoon “doet niet iets wat alleen lijkt op 
wat de Vader doet, maar wel wordt dezelfde en enige zaak gezamen-
lijk gedaan door de Vader en de Zoon”3.

Hij die de Vader eert

Wat is dus het voornaamste motief van het handelen van 
de Zoon op aarde? Zeker, Hij wil de mensen redden. Maar 
vooral wil Hij de Vader eren. Aan de Joden die Hem bele-
digen, antwoordt Hij: “Ik ben van geen duivel bezeten; maar 
Ik breng eer aan Mijn Vader, en gij, gij ontrooft Mij Mijn eer” 
(Joh. 8, 49). Dat is het grote werk van Christus, Hij wil de 
belediging goedmaken, die gedaan is aan de glorie van God. 
In Zijn contemplatieve leven ziet de Zoon immers de ma-
jesteit en de heiligheid van Zijn Vader. In Zijn gelukzalige 
eeuwigheid wordt de Zoon gegrepen door de schoonheid 
van Zijn Vader, Hij is geheel liefde voor Zijn Vader. Omdat 
Hij “voortgekomen uit het licht” is, volmaakte kennis van heel 
de hoogte, de diepte, de breedte van de Liefde die God is, is 
de zonde voor Hem een onverdraaglijk schandaal. De min-
ste belediging, gedaan aan de eer van Zijn Vader wekt de 
verontwaardiging op van Zijn hart, als Zoon.

Daarom moet heel Zijn werk op aarde vooral gezien worden 
als een werk van genoegdoening. Hij wil aan God “iedere eer en 
iedere glorie” teruggeven, Hij wil Zijn Vader eren in de mensheid 
die Hij op Zich heeft genomen, rechtens alle zondaars. “Ik eer 
Mijn Vader”, thans door Mijn lering en door Mijn wonderen, 
en weldra zal Ik het doen door het bij uitstek herstellend werk, 
door Mijn offer.

1. “Interroget se unusquisque, si verba Dei in aure cordis percipit et intelliget unde sit” (H. 
Gregorius de Grote, hom. 18 in Ev.).

2. In het Duits, horchen en gehorchen.
3. “Haec eadem facit et similiter” (H. Augustinus, in Jo, traitë 20).
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Het doopsel
“Een groot deel van het kwaad dat de Kerk treft, komt voort uit onwetendheid over haar leer en haar wetten. De 
vijanden van de Kerk veroordelen deze leer en deze wetten door te vervloeken wat zij niet kennen, en velen van haar 
kinderen die ze slecht kennen, leven alsof zij niet bestonden” (Brief van de heilige paus Pius X, van 18 oktober 1912).

Wat is het Doopsel?
Het Doopsel is een sacrament dat 
ons christen maakt, dat wil zeggen 
leerlingen van Jezus Christus, kinde-
ren van God en leden van de Kerk.

Wat is de stof van het Doopsel?
De stof van het Doopsel is het na-
tuurlijke water.

Wat is de vorm van het Doopsel?
De vorm van het Doopsel, zijn de 
woorden: Ik doop je in de naam van 
de Vader, en de Zoon, en de Heilige 
Geest.

Wie is de bedienaar van het Doopsel?
De bedienaar van het Doopsel is ge-
woonlijk de priester, maar, in geval 
van nood, kan iedereen het zijn, zelfs 
een ketter of een ongelovige, mits 
deze de bedoeling heeft te doen wat 
de Kerk doet.

Hoe geeft de bedienaar het Doopsel?
De bedienaar geeft het Doopsel door 
water te gieten over het hoofd van de-
gene die hij doopt, en door tegelij-
kertijd de woorden van de vorm uit 
te spreken.

Welke effecten brengt het Doopsel 
voort?
Het Doopsel verleent de eerste heilig-
makende genade en de bovennatuur-
lijke genaden door de erfzonde uit te 
wissen en de actuele zonden, als die er zijn, met heel de straf 
die erbij hoort. Het drukt het merkteken van christen in en 
maakt de dopeling geschikt om de andere sacramenten te 
ontvangen.

Verandert het Doopsel de mens?
Het Doopsel verandert de mens naar de geest en doet hem 
als het ware herboren worden en worden tot een nieuwe 
mens. Daarom krijgt hij dan een passende naam, die van 
een heilige, die voor hem een voorbeeld en een beschermer 
is in zijn leven als christen.

Waartoe verplicht zich degene die het Doopsel ontvangt?
Wie het Doopsel ontvangt, en christen wordt, verplicht zich 
het geloof te belijden en de wet van Jezus Christus na te 
leven; en bijgevolg verzaakt hij aan alles wat er tegenin gaat.

Waaraan verzaakt de dopeling door 
het Doopsel te ontvangen?
Door het Doopsel te ontvangen ver-
zaakt de dopeling aan de duivel, aan 
zijn werken en aan zijn verleidingen.

Wat zijn de werken en de verleidin-
gen van de duivel?
De werken en de verleidingen van de 
duivel zijn de zonden, de ijdelheden 
van de wereld en zijn perverse grond-
beginselen, die tegengesteld zijn aan 
het Evangelie.

Hoe verzaken de kinderen aan de 
duivel, als zij het Doopsel ontvan-
gen?
De kinderen verzaken, bij hun Doop-
sel, aan de duivel door bemiddeling 
van hun peetouders.

Wat zijn de peetouders, bij het Doop-
sel?
De peetouders, bij het Doopsel, zijn 
zij die de persoon die gedoopt zal 
worden, bij de Kerk aanmeldt en 
die, als het een kind is, in zijn naam 
antwoorden.

Zo nemen zij, als geestelijke ou-
ders, de zorg van zijn christelijke op-
voeding op zich, als de ouders ont-
breken, en daarom moeten zij goede 
christenen zijn.

Zijn wij verplicht de beloften en de 
verzakingen te houden die, namens 

ons, door onze peetouders gedaan zijn bij het Doopsel?
Wij zijn verplicht de beloften en de verzakingen te houden 
die, namens ons, door onze peetouders gedaan zijn bij het 
Doopsel, omdat zij ons slechts opleggen wat God aan allen 
oplegt, en wat wijzelf zouden moeten beloven om ons te 
redden.

Wanneer moeten de ouders, of zij die hun plaats innemen, 
het kind aanbieden voor het Doopsel?
De ouders, of zij die hun plaats innemen, moeten niet lan-
ger dan acht tot tien dagen na de geboorte wachten om het 
kind aan te bieden voor het Doopsel; maar het beste is het 
dadelijk van de genade en de eeuwige gelukzaligheid te ver-
zekeren, omdat het heel gemakkelijk kan sterven.
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Nieuws uit Kerk en Wereld
Een eerste benedictijnenklooster in Thailand
In Thailand heeft de katholieke Kerk van dat land 
haar allereerste benedictijnenklooster geopend 
in Chiang Mai, in het noorden van het land. Het 
gaat om de eerste mannelijke congregatie van het 
“Land van de glimlach”. Tot dan toe waren er al-
leen zeven kloosters van de Karmelieten of de Cla-
rissen. De vijf monniken die al geïnstalleerd zijn, 
zijn afkomstig uit Vietnam, een land dat al drie 
benedictijnenkloosters telt. Zij hebben hun land 

vooral verlaten wegens de beslissing van de autoriteiten om 
de bouw van de lokale kloosters te beperken.
Bron: Radio Vaticana

Sterke groei van de Kerk in Zuid-Korea
Tijdens de afgelopen halve eeuw heeft Zuid-
Korea een record aan groei van het aantal 
christenen geregistreerd. Tussen 1960 en 2011is 
het aantal inwoners van dit land gegroeid van 
20 tot 50 miljoen en het aantal katholieken 

van ongeveer 100.000 (dat is 0,5% van de bevolking) tot 
5.309.964 (of wel 10,3%), volgens de statistieken van de bis-
schoppenconferentie van Zuid-Korea. Het Legioen van Maria 
is er heel actief. Ieder jaar worden er 130.000 tot 140.000 
doopsels toegediend in Korea. De bekeringen hebben in 
grote meerderheid plaats in de steden en de dopelingen zijn 
hoofdzakelijk de elites van het land, vrije beroepen, stu-
denten, de politieke wereld of het militaire personeel, met 
inbegrip van de hoge rangen.
Bron: Sandro Magister

De christenen van Irak in gevaar
Begin juni zijn de provincie van Ninive en haar 
hoofdplaats Mossoul in de handen gevallen 
van de jihadisten en de Islamitische staat van 
Irak en van de Levant (ISIS). 500.000 Irakezen 
zijn gevlucht naar Koerdistan. Zij die niet zo 

ver hebben kunnen vluchten, gaan naar de vlakte van Ni-
nive, op zoek naar plaatsen om te schuilen; anderen zijn in 
de val van de jihadisten gelopen, ten prooi aan angst, aan 
aanvallen en aan onzekerheid. De situatie in Qaracosh, een 
christelijke stad ten westen van Mossoul, is ook heel zorge-
lijk. Er zijn vandaag tienmaal minder christenen in Irak dan 
er tien jaar geleden waren. Intussen bidden de gelovigen in 
de vier Chaldeeuwse parochies iedere dag dat nieuw lijden 
aan de bevolking bespaard wordt.

Dit zal slechts een verrassing zijn voor hen die illusies 
koesteren: de christenen van Mossoul – in ieder geval zij 
die er gebleven zijn, nadat de jihadisten er de controle over 
hebben genomen – moeten voortaan de djizia betalen, de 
dhimitudebelasting (ongelovigenbelasting), aan de islamie-
ten. De informatie is gegeven op de Arabische site Alsumaria 
News van de Hoge Commissie voor de rechten van de mens 
in Irak. En vrijdag bevestigd door bronnen van de provin-
cie Ninive van de site Assiat New Service. Als de djizia niet 
betaald wordt – waarvan het minimumbedrag is 50 dollars 
(180 euro’s) per maand - , riskeren de christenen de dood en 
inbeslagname van hun goederen. Geen enkele christen kan, 
natuurlijk, een dergelijke som betalen… De gedachte van 

de islamieten is, dat deze dhimmitudebelasting de weinige 
christenen die in Mossoul en omgeving wonen, zal doen 
vluchten. Om deze streek te ontdoen van iedere christelijke 
aanwezigheid…
Bron: Fides / AED / Obs. de la Christianophobie

Oecumenisme in het Vaticaan
De Palestijnse president, Mahmoud 
Abbas, en de Israëlische president, 
Shimon Peres, hebben gunstig ge-
antwoord op het verzoek van paus 
Franciscus om naar het Vaticaan te 
gaan voor een gebed voor de vrede. De gebeurtenis heeft 
plaats gehad op zondag 8 juni, het Hoogfeest van Pinksteren, 
in de tuinen van het Vaticaan.

De regels voor deze aanroeping voor de vrede waren drie 
dagen voor de bijeenkomst gepresenteerd. “Iedere delega-
tie heeft zijn eigen teksten gekozen. Allen weten alles van 
iedereen: er is een absolute transparantie over de gebeden, 
en er worden geen verrassingen verwacht”. Wel, een sjeik 
heeft geprofiteerd van de gelegenheid om in het Arabisch 
gebeden op te zeggen, die niet voorzien waren. Maar zelfs 
de islamitische gebeden die voorzien waren, beledigen het 
christelijk geloof in die zin dat zij sterk de nadruk leggen op 
de enigheid van God (om de Drie-eenheid te ontkennen). 
De toegevoegde soera eindigt met de woorden: “U bent onze 
bondgenoot. Steun ons tegen de ongelovige mensen”. Officieel 
was het Vaticaan niet op de hoogte van een dergelijke isla-
mitische uitbarsting en heeft alles gedaan om de zaak “in 
de doofpot te stoppen”, vooral door de verschil-
lende betogen van zijn site te verwijderen. Er 
blijft alleen die van de paus. En als Radio Vati-
cana erkent dat de sjeik inderdaad de omstreden 
passage van de Koran heeft opgezegd, heeft zij 
ook dadelijk de strekking ervan gebagatelliseerd. 

Riccardo Di Segni, de opperrabbijn van Rome, heeft zijn 
scepsis tot uitdrukking gebracht over deze oecumenische 
actie: “Omdat het gaat om een godsdienstige bijeenkomst, 
ontgaat me de betekenis van de aanwezigheid van een dui-
delijk lekenfiguur zoals die van Shimon Peres. Hij lijkt me 
niet een vaste bezoeker te zijn van plaatsen van gebed”.
Bron: LPL

De paus laat zich zegenen door een leek
Franciscus heeft de anglicaanse “aartsbisschop” 
in het Vaticaan ontvangen. Aan het eind van de 
ontmoeting heeft de paus de zegen gevraagd van 
de bedrieger die zich laat noemen: “Zijne hoog-
heid Justin Welby, aartsbisschop van Canterbu-
ry” (gepensioneerd van de petroleumindustrie, getrouwd, zes 
kinderen). Paus Leo XIII heeft echter de anglicaanse wijdin-
gen ongeldig (null and void) verklaard.
Bronnen: Yves Daoudal / IB

De paus eert een homoseksuele priester
Op 6 mei jl. heeft de paus, met een buiging, de hand 
gekust van een homoseksuele priester, die een activis-
tische leider is, die campagne voert dat de Kerk haar 
leer over de homoseksualiteit verandert. Tevoren had-
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den de twee mannen de Mis geconcelebreerd. Deze priester, 
medestichter van een gay-organisatie Agedo Foggia genoemd, 
heet Michele de Paolis. Don Michele legt uit dat de paus 
hem in de armen heeft gesloten na hem te hebben verklaard 
dat “alles mogelijk is”, zo mooi dat hij huilend is vertrokken.

Dat de paus zich buigt om de hand te kussen van deze 
onwaardige priester is een gebaar van demagogie. Over het 
concelebreren met een man die door zijn verklaringen en 
zijn daden zich stelt in staat van doodzonde: dat lijkt ons 
een profanatie van het Lichaam van Christus en een heel 
slecht voorbeeld voor de priesters.
Bron: Jean-Pierre Dickès

Franciscus sluit niet uit dat hij eens 
zal aftreden
In een interview met het Catalaanse 
dagblad La Vanguardia en de Spaanse 
televisie Cuatro sluit de paus, 77 jaar, 
niet uit dat hij eens zal overwegen, 

af te treden zoals zijn voorganger Benedictus XVI. “Paus Be-
nedictus heeft een groot gebaar gemaakt, hij heeft een deur 
geopend (…), die van eventuele emeritus-pausen (…). Ik 
zal hetzelfde doen als hij, ik zal aan de Heer vragen om mij 
duidelijk te maken dat het moment gekomen is, en dat Hij 
me zegt wat ik moet doen. En ik ben zeker dat Hij het me 
zal zeggen!”
Bron: Le Figaro

Een niet zo wonderbaarlijk wonder
Floribeth Mora Diaz is een Costa Ricaanse ad-
vocaat van wie de genezing van een cerebraal 
aneurysma door de Congregatie voor de Zaken 
van de Heiligen erkend is als wonderbaarlijk; dit 
wonder heeft gediend voor de heiligverklaring 

van paus Johannes Paulus II.
Maar in juli 2013 waren er, door twee uitmuntende artsen, 

al ernstige bedenkingen geuit over het medisch onverklaar-
bare karakter van deze genezing. Het gaat om François Blin, 
voorzitter van de Europese Bond van de Organisaties van 
Katholieke Artsen en om professor Louis Puybasset, hoofd 
van de eenheid van chirurgische neuroreanimatie van het 
hospitaal van de Pitrié-Salpêtrière, een man van internatio-
nale reputatie, die een systeem van lezen heeft gemaakt, dat 
in staat stelt te weten of een zieke uit het coma zal ontwaken.
Deze laatste maanden hebben andere katholieke artsen, on-
der wie dr Georges Bertin de Brest, de zekerheid gekregen 
dat deze genezing, hoewel zelden, niet als wonderbaarlijk 
verklaard had hoeven te worden volgens de criteria van het 
Bureau van de Medische Beoordelingen en van het Interna-
tionale Medische Bureau van Lourdes.

De postulators van de zaak van de heiligen zijn dus slor-
dig te werk gegaan, omdat zij met alle geweld en tegen ieder 
bewijs in wilden, dat Johannes Paulus II bliksemsnel heilig 
werd verklaard, terwijl het wonder dat wordt toegekend aan 
de Poolse paus wetenschappelijk verklaard kan worden. 
Bronnen: Jean-Pierre Dickès / LPL

In de UNO neemt Oeganda zijn revanche
In de maand maart waren de armste Afrikaanse landen ver-
plicht te besluiten de chantage van de UNO te weigeren, die 
hun subsidies moest verlenen om te strijden tegen aids, op 
voorwaarde van de officiële erkenning door deze landen van 

de “seksuele rechten”, een begrip dat deze landen 
verwerpen (Oeganda heeft in februari gestemd 
voor een wet die de homoseksuele daden strenger 
beteugelt. Deze zijn strafbaar met een levenslange 
gevangenschap).

Het voorzitterschap van de UNO is gedeeltelijk 
een erebaan. Het is voorwerp van een toerbeurt. 
Deze keer kwam het rechtens toe aan een Afrikaan. Maar de 
gezamenlijke landen van het Afrikaanse werelddeel hebben 
zich verenigd tot een ongehoorde eenstemmigheid om een 
enkele kandidatuur in gang te brengen: die van de vertegen-
woordiger van Oeganda om een antwoord te hebben op de 
voortdurende druk van de Westerse Staten ten gunste van 
de homoseksualiteit.
Bron: Le Salon Beige

Luxemburg: succes van een pro-gezin pe-
titie
Het initiatief Schütz fir d’Kand verheugt zich 
erover op 14 juni 2014 te middernacht de 
drempel van de “publieke petitie” te heb-
ben bereikt, met 4751 handtekeningen, 
waarvan 3188 op Internet en 1563 in de vorm van handte-
keningen op papier, waarvan de democratische en juridische 
geldigheid onbetwistbaar is.

Deze petitie zal het mogelijk maken een bodemdebat te 
openen voor de Kamer van Gedeputeerden over wetsont-
werpen over het denatureren van het huwelijk, de adoptie 
en de medisch geassisteerde reproductie, een debat waarvan 
de noodzakelijkheid onlangs nog in herinnering is gebracht 
door de Raad van State in een van haar uitspraken.

Via tien algemene vragen, aangevuld met drie vragen, spe-
ciaal bedoeld voor de vertegenwoordigers van bepaalde po-
litieke partijen, heeft deze initiatiefgroep de Gedeputeerden 
willen interpelleren en de aandacht vestigen op de proble-
men van kroostrijke gezinnen die de wetgever, in zijn gretig-
heid om te stemmen voor de wetsontwerpen, niet voldoende 
heeft kunnen of willen regelen.
Bron: Le Salon Belge

Moest bij Michaël Schumacher de stekker uit het 
stopcontact?
Na een lange fase van ontwaken, is Michaël Schu-
macher uit coma gekomen en heeft het zieken-
huis van Grenoble verlaten. Niemand geloofde er 
meer in en toch heeft het leven met ironie en op 
het goede ogenblik getoond, dat het grotendeels mysterieus 
bleef en heel onbekend voor de mens, ondanks zijn neiging 
tot hoogmoed en zijn wil om te beslissen waar hij nog in-
competent is. Nu willen de Franse rechters de sonde met 
voeding verwijderen bij Vincent Lambert, die zelfs niet in 
terminale fase verkeert…
Bron: Le Salon Beige

Ierland: de waarheid over 800 begraven baby’s
Finbar McCormick, professor in de geografie 
aan de Queen’s Universiteit van Belfast, heeft 
de media ernstig bekritiseerd, omdat zij de 
begraafplaats van kinderen van een katholiek 
weeshuis als een afvalput beschreven: “Talrijke 
kraamklinieken in de Ierse ziekenhuizen beschikten over 
een gemeenschappelijke begraafplaats voor de kinderen die 
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doodgeboren of kort na de bevalling overleden zijn. (…) 
Eén feit schijnt zeker: tot de jaren 60, en zelfs later, lijken de 
levensomstandigheden in de Ierse weeshuizen uit een roman 
van Charles Dickens te komen. Het sterftecijfer was er heel 
hoog. Maar wie valt dat te verwijten? Een belangrijk deel 
van het probleem schijnt de algemene armoede van die tijd 
te zijn geweest. Het ontbrak de Ierse weeshuizen volstrekt 
aan geld, ze waren vreselijk overbevolkt, wat betekende dat 
als een baby een besmettelijke ziekte kreeg, ze het allemaal 
kregen. Een van de belangrijkste gevaren was de tuberculose, 
toen een ongeneeslijke ziekte die zich als een lopend vuur 
verbreidde in de overbevolkte lokalen.
Bron: Lifenews

“Femen” schenden de kathedraal van Ma-
drid
Twee heethoofden hebben zich vrijdag 13 
juni aan een crucifix in de kathedraal van 
de Almudena te Madrid geketend om zo 
het recht op abortus te eisen. De twee “Fe-

men” zijn voor onderzoek meegenomen.
Bron: Le Salon Beige

De plaag van de pornografie
De invasie van de pornografie in de 
Verenigde Staten is zodanig dat zij be-
handeld moet worden als een “crisis 
van volksgezondheid”. Evenals het al-
coholisme, drugs en hun effecten op 

het besturen van een auto. Dat is de conclusie van een con-
gres van de “Coalition to end sexual exploitation”. (“Coalitie 
tegen seksuele exploitatie”) die vorige maand in Washington 
weerstand heeft geboden met artsen, maatschappelijke wer-
kers, onderzoekers, feministen, religieuze leiders, strijders 
tegen de mensenhandel en “bekeerlingen” van de porno-
industrie. “De gemiddelde leeftijd waarop voor de eerste keer 
porno wordt bekeken, ligt tussen 11 en 14 jaar en er zijn 4,2 
miljoen sites “voor volwassenen”.

Maar dankzij de doeltreffende tussenkomst van de orga-
nisatie “MIM” (Morality In Media), heeft Google zijn adver-
teerders gewaarschuwd, dat de publiciteit voor de pornogra-
fie of iedere pornografische advertentie voortaan verboden 
en gecensureerd zou worden. Dit betreft video”s, publicitaire 
flashes, spelen, films en zelfs grafische scènes (getekende 
strips, manga’s). Geen enkel land ter wereld zal ontsnap-
pen aan deze beslissing, die natuurlijk ook alles raakt dat 
een relatie heeft met Google, zoals de Smartphones, Ipad 
en anderen.” […]
Bron: Le Salon Beige

Moord op een Amerikaanse priester
Op 11 juni is pater Kenneth Walker 
(Petrusbroederschap), 29 jaar, ver-
moord tijdens een inbraak in zijn 
pastorie in Phoenix (Arizona). Zijn 
medebroeder pater Joseph Terra, 56 
jaar, ernstig gewond, heeft hem de 
laatste sacramenten kunnen geven. 
De misdadiger is enkele dagen later 
gearresteerd.
Bron: Riposte Catholique

Mgr. Williamson gereed om zich weer bij Rome aan 
te sluiten?
In een conferentie in Post Falls op 1 juni 2014 heeft 
Mgr. Williamson het volgende verklaard: “Gezag uit-
oefenen over de opstandige priesters is als proberen 
katten te dresseren. (…) In dit geval is het de vergeefse 
moeite dat het bestemd is te mislukken? Het is mis-
schien beter de slag niet te wagen en te laten misluk-
ken. Sommigen onder u denken misschien dat het be-
ter zou zijn te proberen, want het zou kunnen lukken. Ik heb 
het gezag niet. Als door een of ander wonder paus Franciscus 
me volgende week riep en tegen me zei: ‘Excellentie, u en ik 
hebben verschillende opvattingen gehad, maar nu geef ik u 
toestemming om een religieuze gemeenschap te stichten. 
Ga er tegenaan voor het welzijn van de Kerk.’ ‘Zeer heilige 
Vader, kunt dat voor me opschrijven?’ ‘Maar natuurlijk!’ Af-
gesproken. Dan zou ik de eerste vlucht naar Rome nemen. 
Ik zou de eerste vlucht naar Rome nemen! Maar zonder dat 
zitten we in de puree. En dat is geen oplossing. Dus, in wat 
de beweging van het Verzet heet, zult u een gezagsprobleem 
hebben. Wen aan dit idee. (…)”
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=yVxp0rl6A18#t=2964

Twee flinke dominicanessen
Moeder Anne-Marie Simoulin, oud algemeen 
overste van de dominicanessen van de H. Naam 
van Jezus van Toulouse, en stichtster in 1975 van 
de zusters van Fanjeaux is vredig gestorven op 
16 juni in de leeftijd van 86 jaar. Moeder Marie-
François Dupouy, in 1974 stichtster van de on-
derwijzende dominicanessen van Brignoles is 
in de Heer ingeslapen… de volgende morgen.

Met een tussenruimte van 24 uur zijn twee 
grote dames van de orde van de H. Dominicus 
heengegaan. De communiteiten van Fanjeaux en 
Brignoles zullen tot in de dood verenigd blijven. Met hen is 
de generatie van hen die de na-conciliaire Traditie in stand 
hebben gehouden, naar de Vader geroepen.
Bronnen: Le Salon Beige / FC

Twintig nieuwe priesters voor de FSSPX
In afwachting van de wijdingen van december op het zuide-
lijk halfrond zijn er dit jaar in Winona (op 13 juni) zeven 
nieuwe priesters, acht priesterwijdingen in Ecône (op 27 
juni) en nog eens vijf nieuwe priesters in Zaitzkofen (op 28 
juni), geweest.
Bron: DICI
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Eind april tot eind juni
Dinsdag 22 april
Begin van de werkzaamheden aan de St. Jozefkerk die geslo-
ten is om de installatie van steigers in heel de kerk mogelijk 
te maken.

De heer Joost Caen, professor aan de academie van Antwerpen, 
komt naar de glasramen kijken. Er wordt afgesproken dat het 
dossier restauratie-glasramen gestart wordt.

Woensdag 1 mei
De jaarlijkse bedevaart van de Hemelstraat wordt dit jaar 
gehouden te Lede ter gelegenheid van de zeshonderdste ver-
jaardag van het wonderbeeld van O.L.Vrouw van Lede, of de 
Nood Gods. Wij dragen in de dekenale kerk eerst de H. Mis 
op, in het parochiehuis nemen we onze picknick en daarna 
lopen we de omgang van de Zeven Smarten van Maria. We 
zijn met een vijftigtal bedevaartgangers.

Zondag 4 mei
De grote dag is gekomen voor de Luxemburgse gemeen-
schap! Dankzij de vriendelijke gastvrijheid van de heer en 
mevrouw Henry von Blumenthal is de nieuwe kapel van de 
H. Hubertus gezegend in Lameschillen door pater Wailliez, 
overste van het district. De zusters van Brussel zijn gekomen 
om het orgel en het koor te verzorgen. Ongeveer 120 per-
sonen nemen deel aan de plechtigheid en houden daarna 
picknick in een heel gezellige sfeer. Dank aan pater Challan 
Belval en aan zijn oom, en ook aan de handvol vrijwilligers 
die weken bezig zijn geweest om de schuur klaar te maken 
en het liturgische materiaal te monteren, dat de familie Win-
dels per vrachtwagen uit België had gebracht. Ook dank aan 
mevrouw Caroline Convent voor de goede organisatie van 
de inwijdingsdag. Deo gratias.

9 – 14 mei
Pater Marziac komt in de frisheid van zijn 90 jaren, in Xhos 
een Ignatiaanse retraite preken voor twee priesters en dertien 
heren. Dank aan graaf en gravin van Liedekerke voor hun 
vriendelijke ontvangst en aan de twee dappere kooksters.

Zaterdag 17 mei
Mgr Fellay maakt een kleine sprong naar België voor een 
plechtigheid van eeuwige geloften in de karmel van Qui-
évrain. De volgende morgen hebben de gelovigen de aan-
gename verrassing om hem de stille Mis van 8 uur te zien 
opdragen voor hij naar het vliegveld vertrekt.

Zondag 18 mei
In Brussel is er weer de kermis; dit jaar met het thema ‘Karel 
de Grote’ (van wie dit jaar de 1200ste verjaardag van zijn 
overlijden wordt gevierd). Een stand van “barbe à papa” (een 
suikerspin) wordt geopend voor het publiek, als knipoog 
naar de beroemde baard van de keizer.

Zaterdag 25 mei
Pater Champroux leidt de bedevaart van de familiemoeders 
naar Moerzeke, bij priester Poppe. 25 moeders zijn aanwezig 
naast de zusters van de priorij.

Zaterdag 31 mei
Begrafenis van de heer Arnold Van Peteghem, stichter en 
weldoener van de Sint Amanduskapel te Gent. De kapel in 
ingewijd ten tijde van pater François, in 1986. De eerste 
twintig jaar heeft meneer Arnold haar bijna alleen verzorgd. 
Sinds zijn ziekte, vijf jaar geleden, heeft de familie De Clercq 
zijn werk en zorgen voor de kapel overgenomen en zij zet 
dit voort.

KRONIEK VAN HET DISTRICT
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Zondag 1 juni
Zoals ieder jaar zijn op de zondag na Hemelvaart de eerste 
communies en de plechtige communies in Brussel en Na-
men. 25 kinderen nemen deel aan de plechtigheid.

7 – 9 juni
Bedevaart van Chartres. Hagel en storm zijn van de partij.

Vrijdag 13 juni
Uitstapje van de school Notre-Dame de la Sainte Espérance 
naar het park van Bokrijk.

14 – 15 juni
Als voorbereiding op Sacramentsdag en om de voorbijgan-
gers uit te nodigen voor de processie nemen pater Cham-
proux en mej. Cecile Vereertbrugghen het gelukkige initiatief 
om op straat bij de Naamse Poort (altijd heel druk), grote 
borden op te hangen over de eucharistische wonderen.

Donderdag 19 juni
Pater Louis Bochkoltz, op jaarlijkse vakantie, komt pater 
Challan Belval een handje helpen om een groot rustaltaar 
achter het koninklijk paleis op te richten. Pater Pierre Cham-
proux draagt de plechtige Mis op voor zijn tienjarig priester-
schap.

Zaterdag 21 juni
Eindejaarsfeest van de school van Brussel.
Aan het eind van de middag brengt een ander feest in Andoy 
de jongeren van de St. Jozefkerk en die van Namen bijeen 
om afscheid te nemen aan hun aalmoezenier (pater Cham-
proux).

Zondag 22 juni
Voor de allereerste keer ontvangt een kind in onze nieuwe 
kapel van Luxemburg Jezus in zijn hart en vier meisjes leggen 
hun geloofsbelijdenis af.

Op deze dag van Sacramentsdag is er ook, zoals ieder jaar, de 
Sacramentprocessie, zowel in Gerwen als in Antwerpen. Het 
weer is prachtig! De Hoogmis wordt opgeluisterd door het 
kerkkoor Schola Cantorum Sanctae Caeciliae. Het koor zingt 
ook meerstemmig bij de twee rustaltaren.

Maandag 23 juni
Als het nieuws van de overplaatsing van de paters Wailliez, 
Fringeli en Champroux bij iedereen bekend is (na zes jaar 
tegenwoordigheid in het district, voor ieder van hen), is het 
ook de beurt van de zusters om de stoelendans te doen! 
Zuster Jeanne-Elisabeth, onderwijzeres, vertrekt voor een 
nieuwe stichting in de Vendée terwijl zuster Marie-Elisabeth, 
kosteres, de ouderen in Brémien gaat verzorgen

Vrijdag 27 juni
15 kinderen van de Kruisvaart nemen in Ecône deel aan 
de priesterwijdingen. Vier van de nieuwe priesters hebben 
namelijk deel genomen aan onze kampen in België.

Zaterdag 28 juni
Priesterwijding in Zaitzkofen. Broeder René heeft een busje 
gelovigen georganiseerd om de wijdingen bij te wonen. 
Onze aandacht gaat vooral uit naar Fabian Reiser, een Zwit-
ser, die op zondag 6 juli een plechtige H. Mis opdraagt in 
de Hemelstraat. Er worden vijf priesters gewijd door Mgr 
Tissier de Mallerais.
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AANKONDIGINGEN

België & Nederland

• Fietstocht naar Le Mont-Saint-Michel
vrijdag 7 t/m donderdag 14 augustus 2014
info: +32 (0)3 229 01 80 (Broeder René Maria)

• Voettocht van Banneux naar Beauraing
woensdag 5 t/m zondag 9 augustus 2014 (aangepast!)
info: +32 (0)499 69 29 09 (Marieke Oude Elferink)

• Antwerpen - Geestelijke Oefeningen voor heren en dames:
maandag 18 t/m zaterdag 23 augustus 2014

• Nederland - Bedevaart Gorcum-Brielle:
zaterdag 30 t/m zondag 31 augustus 2014
info & inschrijvingen: +31 (0)40 283 45 05

• Antwerpen - Mariale retraite voor heren en dames:
maandag 8 t/m zaterdag 13 september 2014

• België - Bedevaart Spa-Banneux
zaterdag 4 oktober 2014

• Leiden - Parochiefeest
zondag 12 oktober 2014

• Gerwen - Parochiefeest
zondag 23 november 2014


