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Débat sur le terme « Catholique »

Des membres de l’Université Catholique de
Louvain comme de la Fédération Catholique des
Scouts mettent actuellement en question le 
« Catholique » ou le « C » de leur dénomination offi-
cielle.

Pour les uns, c’est à l’occasion de la réflexion qui
accompagne le projet d’association  des quatre enti-
tés universitaires francophones libres confessionnel-
les (Facultés Universitaires Catholiques de Mons,
Facultés Universitaires Saint Louis (Bruxelles),
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix
(Namur) et  Université Catholique de Louvain) ;
pour les autres, c’est dans le contexte d’un processus
de réflexion sur l’avenir du mouvement. Dans les
deux cas, l’opportunité politique (notamment l’ob-
tention de subsides) n’est pas étrangère à la démar-
che.

Le débat universitaire est mené actuellement sur
le réseau (www.uclouvain.be/238857). Il a lieu éga-
lement au niveau des responsables de la fédération
scoute à l’initiative d’une équipe fédérale qui se veut
mais n’est pas trop démocratique.

Une telle remise en question se justifie-t-elle
dans le contexte d’une société pluraliste ? Comme le
signalait un article récent de la presse francophone,
« le pluralisme n’est fécond que s’il se construit sur
un ancrage, sur des racines : pour être universel, il
s’agit d’être de quelque part ». On ne comprend bien
et on ne peut dialoguer correctement avec des per-
sonnes  qui pensent autrement que si on affiche soi-
même ses propres convictions. « Le flou n’a jamais
été structurant » dit le même article. L’identité est
essentielle pour un dialogue constructif. Je ne peux
apprécier l’opinion de l’autre et en parler avec lui
qu’à partir de ma propre identité.

Si l’adjectif catholique, qui étymologiquement
signifie universel, ne représentait plus qu’une éti-
quette d’un passé en voie de disparition, un débat
démocratique pourrait mener à son retrait. Si, par
contre, il représente une tradition d’ouverture et 
d’écoute de l’autre, que gagne-t-on à l’éliminer ? Ne
contribue-t-on pas ainsi à le dénigrer davantage ?

A quel signe extérieur, celles et ceux qui nous
découvrent sur le net par exemple vont-ils nous iden-

tifier…un nom de ville ?
Formulons le souhait que le débat soit respec-

tueux du passé, du présent et de l’avenir… 

P. Pierre Devos sj

———

De hosties met het lichaam van Goedele

Goedele Liekens voegde bij de laatste aflevering
van haar lijfblad drie hosties, met daarop aan de ene
zijde haar afbeelding, en aan de andere zijde de
woorden: "Neem en eet, dit is mijn lichaam". Dit
was bedoeld als een grap, want er wordt over reli-
gieuze thema’s gesproken in het nummer, en
condooms bijvoegen geeft al een déjà-vu gevoel. 

De bestuursleden van St-Lucas voelen zich pijn-
lijk getroffen in de gevoeligheid van hun overtuiging
en menen dat een antwoord op zijn plaats is, ook al
gaat het hier niet om een medisch onderwerp. De
mooie en pertinente reactie van Peter Vande Vijver,
hoofdredacteur van Tertio, is hen opgevallen. Hieruit
een citaat (Tertio nr.483, 13 mei 2009):

Weet u waarom u met uw stunt katholieke gelo-
vigen zo pijnlijk treft? Omdat die woorden ‘Neem en
eet, dit is mijn lichaam’ het centrale mysterie – en
alle afgrondelijke tragiek en broze hoop die daarbij
horen – van hun geloof vertolken. Dat zinnetje uit
het laatste avondmaal grijpt vooruit naar de afschu-
welijke kruisdood van de volkomen onschuldige én
verwijst naar zijn redding uit de afgrond van lijden
en dood. Van zijn lijden en dood, van ons lijden en
onze dood. Hebt u er, met al uw kennis van de men-
selijke psyche, enig vermoeden van dat het ‘beamen’
van Jezus’ dood en opstanding kapotte mensen kan
oprichten en sterken?

‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’ is niet voor
niets het centrale zinnetje van de eucharistie en het
heeft ontelbaren getroost, genezen en aangezet tot
een leven van dienstbaarheid en zelfgave. Kent u de
portretfoto van pater Damiaan, die grote Belg, die
straks heilig wordt verklaard, op zijn sterfbed?
Bekijk dat serene, door lepra verminkte gelaat. De
man die u ziet vereenzelvigde zich volkomen met de
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melaatsen vanuit één allesoverheersende inspiratie:
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’.

Het zijn inderdaad de meest heilige woorden van
onze godsdienst: die van de consecratie, van de
transformatie.  Ze zeggen ons dat we niet zinloos
geloven in een afwezige Jezus, als een stip verdwe-
nen in de historiek van een paar duizend jaar, maar
dat hij aanwezig is in het hier en nu, voor elk van ons
afzonderlijk in de hostie die we individueel ontvan-
gen. Hij behoort nu tot de stille, intieme diepte van
ons psychisch wezen, daar waar we het meest met
onszelf alleen zijn. Vandaar die stilte bij de conse-
cratiewoorden en die ingetogenheid bij de commu-
nie. 

Die woorden spreken over de deelname aan een
mystiek lichaam, over het wonder van een ontmoe-
ting met dat wat onze gewone natuur teboven gaat.
Men moet dus over een meer dan normale dosis
humor beschikken om ze te gaan gebruiken voor het
bijten in een verleidelijk en gul aangeboden stuk
jong vrouwenvlees. Maar grote woorden zijn hier
niet nodig, enkel deze uit het oude China: "Wie
spuwt naar de hemel krijgt alles terug in zijn eigen
gezicht". 

———

St-Lucas Brugge, 1662

Reeds in de zeventiende eeuw was er te Brugge
een Sint-Lucasvereniging voor Geneesheren, waar-
van de werking en doelstellingen met de onze kun-
nen vergeleken worden.

Op 11 oktober 1662 nam Thomas Montanus,
zelfstandig gevestigd geneesheer, het initiatief voor
een eerste informele vergadering waarop een eerste
project van statuten werd opgesteld. Het omvatte
negen artikelen. Officieel startte de ‘Confraternitas
S. Luce medici’ pas op 22 december 1665 nadat de
stadsoverheid er het definitieve reglement van had
goedgekeurd.

De statuten werden in het ‘Resolutieboek’ gepu-
bliceerd. De lectuur van de verslagen, decreten en
aantekeningen geven ons een relevante informatie
over het leven binnen de broederschap, vanaf het
ogenblik dat Montanus ze in 1662 concipieerde tot
aan de laatste vergadering op 11 juni 1794, toen een
decreet van de Franse Revolutie haar verdere activi-
teit verbood.

In principe greep de verkiezing van het bureau
van de vereniging plaats na de mis op de dag van het
feest van de Heilige Lucas. Bij deze gelegenheid gaf
de voorzitter ook het verslag van het financiële
beheer gedurende zijn mandaat. Na goedkeuring van
dit verslag maakte hij het overblijvende geld over
aan de nieuwverkozen voorzitter die de ontheffing
ervan registreerde.

Naar blz. 80 – 82 van het boek : «Van gissen naar weten, de geneeskun-
de in Brugge in de 17e eeuw, de tijd van Thomas Montanus». Robert 
A. C. Pannier. Uitgeverij Van de Wiele, Brugge.


