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Redactioneel

Beste Lezer,
Eindelijk krijgt u het lentenummer van

Vere Sanctus in uw handen. We wensen u veel
leesplezier.

Het motu proprio Traditionis Custodes,
waarin de gelovigen aangemoedigd worden
om ook de Latijnse Mis te celebreren volgens
de postconciliaire vorm van de ritus, is nu
één jaar oud. Onze werkgroep ijvert al meer
dan twintig jaar in die richting en we hopen
snel wat meer geestelijke vruchten te pluk-
ken van deze eerbiedwaardige manier te ce-
lebreren, trouw aan de levende traditie van
de Kerk. 

Dr. Pierre François, pr.
Voorzitter VWHLL

Continuïteit met het
Leergezag van de Kerk in
Traditionis Custodes

Om de continuïteit van het motu proprio Tra-
ditionis Custodes met het beleid van de voor-
afgaande pausen te kunnen analyseren, is
het noodzakelijk eerst een overzicht te geven
van de vorige documenten over deze kwestie.

Terwijl het Tweede Vaticaans Concilie nog
bezig was, werd in 1962 de laatste hervor-
ming van het missaal van Trente (1570) door-
gevoerd. De veranderingen waren niet zo in-
grijpend in de zin dat de ritus zelf niet werd
gewijzigd. Deze editie van het altaarmissaal
wordt ook het missaal van de H. Johannes
XXIII genoemd.

De concilievaders gaven hun toestem-
ming om na afloop van het Concilie een nog
diepere hervorming door te voeren, die afge-
rond werd in 1970; deze uitgave is ook bekend
als het missaal van de H. Paulus VI. Hier is er
wel sprake van een verandering van de ritus:
de gebeden aan de voet van het altaar in het
begin van de Mis zijn weggevallen, een lezing
van het oude testament werd toegevoegd aan
de liturgie van het Woord, de gebeden bij de
voorbereiding van de gaven werden groten-
deels afgeschaft en aangevuld door nieuwe,
nieuwe eucharistische gebeden werden inge-
voerd naast de Romeinse canon, het aantal
kruistekens, hoofd- en kniebuigingen werd
verminderd en het gebruik van de volkstaal
werd toegelaten, vooral in de liturgie van
het Woord. De kalender werd herschikt en
de verdeling van een groter aantal lezingen
werd gespreid over meerdere jaren. Deze uit-
gave wordt soms ook de Novus Ordo Missæ ge-
noemd. In 2002 werden nog kleine aanpassin-
gen aangebracht aan het missaal van 1970.
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Al werd het gebruik van de Latijnse taal
nooit afgeschaft, velen dachten dat de her-
nieuwde Mis in de volkstaal moest. Op dezelf-
de manier, terwijl de nieuwe rubrieken ook
de Mis ad orientem voorzien, werd het idee
massaal verspreid dat de nieuwe Mis gecele-
breerd moest worden met het gezicht van de
priester gekeerd naar de gelovigen. Quod non.

Omwille van de ontevredenheid over de
manier waarop de nieuwe ritus werd gevierd
ontstonden er op veel plaatsen groepen ge-
lovigen die verlangden volgens de oude ge-
bruiken de Mis te blijven celebreren. In 1984
verleende de Congregatie voor de Goddelij-
ke Eredienst een bijzondere indult, Quattuor
abhinc annos, om de mogelijkheid te geven
het Romeins missaal, uitgegeven door Johan-
nes XXIII, te gebruiken onder bepaalde voor-
waarden en met de uitdrukkelijke toelating
van de plaatselijke bisschop.

Omdat bisschoppen dit dikwijls tegenhiel-
den, zelfs wanneer de voorwaarden vervuld
werden, spoorde de H. Johannes Paulus II in
1988, met het motu proprio Ecclesia Dei Adflic-
ta, de bisschoppen aan om deze mogelijkheid
rijkelijk en overvloedig aan te wenden tot
welzijn van alle gelovigen die erom vroegen,
maar zonder deze zaak volledig naar zich toe
te trekken.

Tenslotte, op 7 juli 2007, deed Benedictus
XVI dat wel met het motu proprio Summorum
Pontificum om het gebruik van de Romeinse
Liturgie voorafgaand aan de hervorming van
1970 (1), dus met het missaal van de H. Johan-
nes XXIII (1962), te verruimen.

Paus Benedictus had gehoopt op een
kruisbestuiving van de beide vormen van de
ritus en op een toenadering van de meest be-
houdensgezinde gelovigen, maar die vruch-
ten bleven uit. Integendeel, meer gelovigen
en veel jongeren begonnen zich te keren tot
de oude liturgie zonder te beseffen dat een
hervorming wel wenselijk was.

Ten einde de eenheid niet verder te be-
schadigen besloot paus Franciscus op 16 ju-
li 2021 om met het motu proprio Traditio-
nis Custodes de mogelijkheden van Summorum
Pontificum drastisch te verminderen, in de

stille hoop dat de usus antiquior stilaan uit-
dooft.

Op het eerste zicht blijkt er inderdaad een
breuk te zijn tussen Summorum Pontificum en
Traditionis Custodes. Maar hoe dieper dit on-
derwerp wordt bestudeerd, hoe duidelijker
het wordt dat er sprake is van voortschrij-
dend inzicht en samenhangend beleid.

Twee citaten verduidelijken de visie van
Benedictus XVI, die gedeeld wordt door kar-
dinaal Sarah, Prefect van de Congregatie
voor de Goddelijke Eredienst tot 2021:
—  “Het Missale Romanum, uitgevaardigd
door Paulus VI, is de gewone uitdrukking (or-
dinaria expressio) van de Lex orandi van de Ka-
tholieke Kerk van de Latijnse ritus. Echter het
Missale Romanum, door de heilige Pius V uit-
gevaardigd en door (…) Johannes XXIII op-
nieuw uitgegeven, dient beschouwd te wor-
den als de buitengewone vorm (extraordina-
rio expressio) van dezelfde Lex orandi van de
Kerk en dient wegens het eerbiedwaardige
en oude gebruik ervan de gepaste eer te ge-
nieten. Deze twee uitdrukkingen van de Lex
orandi van de Kerk zullen in geen geval leiden
tot een verdeeldheid in de Lex credendi van de
Kerk; ze zijn immers twee gebruiken van de
éne Romeinse Ritus”. (2)
—  “De twee vormen van het gebruik van
de Romeinse Ritus kunnen elkaar wederzijds
verrijken: in het oude missaal kunnen en
moeten nieuwe heiligen en sommige van de
nieuwe prefaties opgenomen worden”. (3)

Er zit dus bij paus Benedictus en kardinaal
Sarah hoop op een zekere convergentie van
beide vormen. De nieuwe Mis in het Latijn
vieren, ad orientem, met het eerbiedig knie-
len en communiceren zoals het voorzien is in
de huidige ritus zou daar een mooi voorbeeld
van kunnen zijn.

Aan de hand van twee veelzeggende cita-
ten van paus Franciscus kunnen we inzien
wat zijn visie inzake is; we kunnen ook ver-
moeden dat de toekomstige kardinaal Roche,
de nieuwe prefect van de Congregatie van de
Eredienst, op dezelfde lijn zit:
—  “Ik ben evenzeer getroffen door de mis-
standen aan ene als aan andere zijde in de
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viering van de liturgie. Net als Benedictus
XVI betreur ik ook dat ‘op veel plaatsen niet
op een getrouwe wijze werd gevierd met de
voorschriften van het nieuwe Missaal, maar
dat deze eerder werd opgevat als een mach-
tiging en zelfs als een verplichting tot creati-
viteit’ ”. (4)
— “Degenen die met toewijding de Mis wil-
len vieren volgens de voorgaande liturgische
vorm, zullen het niet moeilijk vinden om in
het Romeins Missaal, hervormd volgens de
geest van het Tweede Vaticaans Concilie, alle
elementen van de Romeinse Ritus aan te tref-
fen, vooral de Romeinse canon, die een van
haar meest karakteristieke elementen is”. (5)

Samengevat: het is mogelijk een continuï-
teit te vinden in de uitspraken van de laatste
pausen, dankzij de regel van het geloof: wie
gelooft in de reële aanwezigheid van God in
de eucharistie, en dus in de drie-ene God, in
de goddelijkheid van Christus en in de wer-
king van de heilige Geest door de sacramen-
ten van de Kerk, zal die celebreren met eer-
bied en waardigheid, en dus op een traditio-
nele manier.

Wegkijken van dit beginsel leidt tot leeg
formalisme. Deze houding leidt tot kritiek op
het gezag van de paus. Voor hen betekent de
formule hervorming van de hervorming van Be-
nedictus XVI feitelijk vernietiging van de her-
vorming, en daarmee wordt deze formule van
de paus emeritus zo controversieel gemaakt
en verkeerd geïnterpreteerd dat paus Fran-
ciscus gevraagd heeft aan kardinaal Sarah die
niet meer te gebruiken.

Het Tweede Vaticaanse Concilie, en dat
kan men vinden in zijn Constituties en Decre-
ten, heeft duidelijk beschreven hoe de her-
vorming van de eucharistie had moeten ge-
beuren. Indien we ons daaraan hadden ge-
houden, zouden we op veel plaatsen de nieu-
we Mis op zo’n traditionele manier celebre-
ren, bv.in het Latijn en ad orientem, dat de
vraag naar de oude liturgie niet zou zijn uit-
gegroeid zoals ze nu is.
Noten
1. Benedictus XVI, motu proprio Summorum Pontificum,
7 juli 2007.
2. Ibidem.

3. Benedictus XVI, begeleidende brief, 7 juli 2007.
4. Franciscus, begeleidende brief, 16 juli 2021.
5. Ibidem.

Lingua Vivens

In deze rubriek staan we eens stil bij een
handboek Latijn voor beginners — niet zo-
maar een handboek echter, wel één uit de
school van de Vaticaanse latinist Reginald
Foster OCD. Deze in alle opzichten kleurrij-
ke pater — hij vertikte het zijn habijt te dra-
gen en de Zwitserse gardisten noemden hem
il benzinaio (de pompbediende in het tanksta-
tion) — werkte van 1970 tot 2009 op de Sectie
Latijnse Brieven van het Staatssecretariaat
en leidde de publicatie van het Lexicon Recen-
tis Latinitatis (1992-1997). Na zijn emeritaat
organiseerde hij zowel in Rome als in de USA
zomerscholen Latijn. Hij publiceerde twee
handboeken, Ossa Latinitatis sola/The Mere Bo-
nes of Latin (Catholic University of America
Press, 2016) en het postuum verschenen Os-
sium carnes multae/The Bones’ Meat Abundant
(Catholic University of America Press, 2021).
Foster stierf op 81-jarige leeftijd in Milwau-
kee op Kerstdag 2020, na een besmetting met
corona.

Een Britse lerares die bij Foster cursus
volgde, Laura Pooley, schreef op haar beurt
als eerbetoon aan haar mentor “Reggie” een
handboek Ossa ostensa. A Proven System for
Demystifying Latin, Book 1 (Catholic Educati-
on Press, 2021, 358 blz.). Daarin volgt zij de
methode van Foster, die niet bestaat in het
opdreunen van naamvallen en stamtijden,
maar de leerling van meet af aan in con-
tact wil brengen met de Latijnse taal zelf.
Het boek is opgebouwd uit 31 lessen, begin-
nend met “The nature of Latin”. Na elke drie
à vier lessen volgt een ludus domesticus (zeg
maar huiswerk). Uiteraard is er ook aandacht
voor grammatica, al vergt dat wel enige ge-
wenning voor een klassiek geschoolde lati-
nist (i.p.v. verbuiging of vervoeging spreekt
Foster van “Block 1”, “Time 1”, enz. — geluk-
kig staat er achteraan in het boek een con-
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cordantielijst met de klassieke grammaticale
termen).

Wat opvalt in de keuze van de Latijnse
teksten is de veelzijdigheid ervan. Naast de
“usual suspects” zoals Cicero en Vergilius
vinden we ook klassieke christelijke auteurs
als Augustinus en Tertullianus, die je in een
traditioneel handboek ook wel eens kon aan-
treffen. Verrassend evenwel is de keuze van
Bijbelfragmenten (uit de Vulgata) en liturgi-
sche teksten, bijv. voor Aswoensdag (p.151),
Veni Sancte Spiritus (p.171) en de Ritus commu-
nionis (p.274) — al was Foster zelf geen voor-
stander van het behoud van Latijn als litur-
gische taal. Ook de Carmina Burana — bijv. In
taberna (p.133) — ontbreken niet, evenmin
als moderne auteurs, zoals Galilei (p.238) en
Laudato Si (nr.23) van paus Franciscus (p.329).
Het boek eindigt met een celebratory ludus, ge-
volgd door enkele bijlagen. Of het lukt om zo
“spelenderwijs” Latijn te leren is niet gega-
randeerd, maar het helpt allicht Latijn te be-
vrijden van zijn duffe imago (al had ik zelf in
mijn collegetijd ook al een leraar Latijn die
een opname van de Carmina Burana van Carl

Or liet horen, uiteraard met het tekstboekje
erbij). 

Kurt Priem, pr.
Secretaris VWHLL

Mededelingen

— E.H. Priem, secretaris van onze werkgroep,
celebreert elke laatste zondag van de maand
volgens de forma extraordinaria in de St.-Ba-
siliuskapel (H. Bloedbasiliek) in Brugge om
10.30u.
— Op 19 januari 2022 gaf E.H. François, voor-
zitter, een uiteenzetting voor onze werk-
groep over de continuïteit met het leerge-
zag van de Kerk van Traditionis Custodes. Het
hoofdartikel hierboven herneemt een aantal
ideeën van die studie.
—  Er zijn een paar videomontages beschik-
baar van de studiedag Via Pulchritudinis 2021
op onze webstek, evenals een weergave van
de conferentie van mgr. Delville. Zie:
https://vwhll.romanliturgy.org/?p=391
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