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Ontstaanscontext

In 1946, inmiddels meer dan zestig 
jaar geleden, vond een reeks gebeur-
tenissen plaats van groot belang 

voor de theologische geschiedenis van de jezuïe-
tenorde. Eén daarvan is de crisis rond de nouvelle 
théologie2. Een crisis die reeds in de jaren 1930 
opgang maakt en die dat jaar in haar zogenaamde 
tweede fase tuimelt. Waar voorheen hoofdzakelijk 
dominicanen betrokken waren, zijn het nu Franse 
jezuïeten – vooral dan kerkhistorici – die het vuur 
aan de lont steken. In 1946 verschijnt immers het 
beroemde boek Surnaturel van Henri de Lubac3 én 
publiceert Jean Daniélou aan het Institut Catholique 
de Paris zijn Orientations in het Études-nummer 
van dat jaar4. Om het even op de spits te drijven 
en de zaken uiterst schetsmatig voor te stellen 
komt het erop neer dat beide heren een theologie 
naar voren schuiven die zich – in tegenstelling tot 
een strikt neoscholasticisme dat nog in vele theo-
logische centra hoogtij viert – rekenschap geeft 

Entre catéchèse et théologie de la libération 
L’institut Lumen Vitae (1935-1980)
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van de geschiedenis, van historische ontwikke-
lingen en van het feit dat ook geloofswaarheden 
daaraan onderhavig zijn. We gaan hier niet dieper 
op in. Deze crisis is alombekend en beschreven, 
al verbaast het enigszins dat de Belgische inmen-
ging erin zo weinig bekend blijft5. In de jaren na 
de publicaties van de Lubac en Daniélou gaan 
namelijk steeds meer Belgische jezuïeten zich 
mengen in dit ogenschijnlijk zuiver Franse verhaal. 
Belgische jezuïeten, vooral dan de professoren 
van het jezuïetenscholasticaat te Egenhoven6. We 
noemen er slechts enkelen.

Zo bijvoorbeeld Leopold Malevez, die artikels 
schrijft waarin hij op een heldere manier de vers-
chillende strekkingen in het nieuwe gedachtengoed 
wil onderscheiden7. Of de exegeet Jean Levie, die 
zelf onder vuur komt met zijn exegetisch werk. Ook 
Édouard Dhanis8, de latere studieprefect en rector 
van de Gregoriana doceert er. Deze laatste is het 
die in opdracht van jezuïetengeneraal Jean-Baptiste 
(John) Janssens9 – zelf een voormalig professor 
te Egenhoven – als visitator naar Lyon-Fourvière 
en andere Franse scholasticaten wordt gestuurd10. 
Dhanis’ rapport voor Janssens leidt uiteindelijk tot 



418

K a r i m  S c h e l k e n s

het doceerverbod van de Lubac en de verwijdering 
van Daniélou’s publicaties uit de jezuïetenbiblio-
theken11. Opvallend detail : kort daarna promoveert 
Dhanis en verhuist hij naar Rome om er studie-
prefect van de Gregoriana te worden…12 Vanwaar 
nu deze omweg langs de Franse jezuïeten13 en het 
Leuvense college in een bijdrage over een Brus-
sels centrum ? Het antwoord is eenvoudig : ook 
het Centre Lumen Vitae heeft zijn wortels in het 
Egenhoofse scholasticaat.

De pioniersdagen van de catechetiek
Eén van de jonge jezuïeten in het Egenhoofse 

college van de jaren 1930 is Georges Delcuve14. 
Na zijn filosofiestudies te Egenhoven in de twin-
tiger jaren en het behalen van een doctoraat in de 
klassieke filologie aan de Leuvense universiteit 

vat hij in 1934 zijn theologiestudies aan bij de 
Leuvense jezuïeten. Met confraters als Jaguenau 
en andere medestudenten15 leggen zij zich toe op 
het verzamelen en bestuderen van internationale 
publicaties omtrent het religieuze onderricht. 
Wanneer deze groep rond Pasen 1935 een tentoons-
telling organiseert met schoolhandboeken en 
wetenschappelijke studies rond dit thema waaruit 
de mondiale verscheidenheid en locale inbedding 
van de geloofsoverdracht centraal staat ontstaat 
daaruit het Centre Documentaire Catéchétique met 
als directeur pater Jaguenau. Hoewel men zich van 
meet af aan internationaal richtte, huis het Centrum 
in deze vroegste fase van haar bestaan nog binnen 
de muren van het Leuvense college en beperken de 
activiteiten ervan zich tot studie en publicatie op 
het domein van de catechetiek. Zo geeft Delcuve 

Léopold Malevez (1900-1973) en Jean Levie (1885-1966), rechts,  
mengden zich in een hoofdzakelijk Frans debat na de publicatie van 
belangrijke werken van de jezuïeten Henri de Lubac (1896-1991) en Jean 
Danielou (1905-1974) (ABML, Brussel)

(a	fb.1) (afb.2)

Pater Pierre Ranwez (1905-1973) was één van de mede-oprichters van 
het catechetisch centrum in 1935 (Association royale des anciens élèves 
du collège Saint-Michel, Brussel)
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in 1937 – het jaar waarin de noordelijke provincie 
Maurice Schurmans als provinciaal verkiest16 – de 
verzamelbundel Où en est l’enseignement reli-
gieux uit, waarop internationaal positieve reacties 
volgen17. Hij ontvangt bijvoorbeeld een brief van 
de latere bisschop Alfred Pichler18, die lovend 
reageert op de publicatie van een nationale enquête 
over de stand van het godsdienstonderwijs. In de 
daaropvolgende jaren volgen nog catechetisch 
getinte publicaties in La Nouvelle Revue théolo-
gique, het door P. Jean Levie geleide huisblad van 
de Leuvense jezuïeten19. Nadat Delcuve in 1943 
ook het theologiedoctoraat behaalt aan het Parijse 
Institut catholique wordt hijzelf professor te Egen-
hoven. In tegenstelling tot Leuvense collegae zoals 
Dhanis schijnt Delcuve de recente theologische 
ontwikkelingen — die hij in Parijs van nabij 
kon leren kennen bij de voorbereiding van zijn 
dissertatie onder de begeleiding van Daniélou20 
— een warm hart toe te dragen. Dit is onderhuids 
te merken aan de publicaties die verschijnen in de 
nieuw opgerichte reeksen ‘Témoins du Christ’ en 
de nederlandstalige pendant ‘Leven in Christus’21. 
Het zal evenwel nog duidelijker worden bij de 
oprichting van de Revue Lumen Vitae in 1946.

Een instituut in volle ontwikkeling
Intussen zijn we terug bij af : in het jaar name-

lijk waarin de Franse jezuïeten hun theologische 
vernieuwingspogingen wereldkundig maken, 
verhuist het Centre Documentaire Catéchétique 
naar Brussel. Vlakbij de Guimardstraat neemt het 
zijn intrek in de gebouwen in de Rue de Spa/Spas-
traat 27 — gebouwen die een decennium later dan 
weer worden overgenomen door het ‘Centre de 
recherches socio-religieuses’22. Doch deze verhuis 
is slechts één van meerdere belangrijke wendingen 
in de geschiedenis van het instituut, wendingen 
waarvan Delcuve voortdurend kardinaal Van Roey 
op de hoogte houdt…23.

Een tweede punt is de naamswijziging. Men 
doopt het Brusselse centrum namelijk om tot 
‘Centre International d’Etudes de la Formation 
Religieuse Lumen Vitae’ met Delcuve als inspi-
rator en directeur. Onder diens leiding zien we 

een combinatie van continuïteit en discontinuïteit. 
Immers, het Centrum blijft in de eerste plaats wat 
het was : een documentatie- en studiecentrum. Men 
hevelt de Leuvense bibliotheek integraal over naar 
Brussel, waar men blijft investeren in haar groei. 
In Brussel krijgt het Centrum er met de oprichting 
van de kersverse Revue Lumen Vitae een onafhan-
kelijk internationaal publicatie-orgaan bij. In het 
editoriaal van het eerste nummer zien we de invloed 
van de internationale vernieuwingsbewegingen op 
het Centrum wanneer we lezen :

Nous assistons en ce temps à un fait nouveau : 
les hommes prennent de plus en plus conscience 
de la communauté humaine. Aucun État, aucun 
continent ne peut plus songer sérieusement à 
organiser sa vie sans tenir compte du reste du 

Georges Delcuve (1908-1976) stichtte en leidde het Centrum Lumen 
Vitae (ABML, Brussel)

(afb.3)
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monde. Toute la famille humaine se trouve ainsi 
réunie pour la première fois. Réunion orageuse 
en vérité où des questions d’héritages, des 
revendications, des ressentiments, des suspicions 
altèrent la joie de la rencontre ». Even verderop 
stelt men dat men wil « partir de la vie moderne 
pour mener à Dieu24.

Dit besef van mondialisering kleurt het insti-
tuut van meet af aan en doortrekt ook de vier 
zwaartepunten die het Centrum én haar revue 
kenmerken. Allereerst geeft men ruime aandacht 
aan de religieuze vorming in de praktijk, zowel 
in België als wereldwijd. Men heeft daarbij 
aandacht voor de problematiek van het religieus 
onderricht en het staatsonderwijs en mengt zich 
doorheen de jaren 1950 met meerdere publicaties 

in de heersende schoolstrijd. Een tweede focus 
ligt bij de katholieke actie en het belang van de 
jeugdbewegingen, een aandachtspunt waarop we 
later uitgebreider terugkomen omdat het meer dan 
alleen de publicatiestroom van het Centrum zal 
kleuren. Ten derde, en dit gaven we reeds aan, is er 
de inbedding in de cultuur van vandaag. Het is in 
dit opzicht de moeite waard even de naar de subject 
index van de Revue te kijken in haar vroegste 
edities. Precies de hoofding ‘temps’ — met tussen 
haakjes de vermelding : ‘notre temps’ — telt het 
ruimste aantal paginaverwijzingen. Tenslotte is er 
de aandacht voor de concrete regionale inbedding 
van het geloof en het geloofsonderricht. Vanuit 
die focus begrijpt men de ruime aandacht die het 
Centrum heeft voor disciplines als godsdienstso-
ciologie en missiologie.

De gebouwen van Lumen Vitæ werden in de Washingtonstraat in Elsene gebouwd (ABML, Brussel)

(afb.4)
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Tot zover wat de oprichting van de revue betreft. 
Administratieve erkenning van het nieuwe centrum 
volgt niet veel later, want vanaf 1948 heeft het 
rechtspersoonlijkheid en in 1950 wordt het door 
Rome erkend als ‘Organisation internationale 
catholique’. Daarnaast wordt het opgenomen in het 
register van UNESCO. Op dat ogenblik bestaat het 
Centre Lumen Vitae reeds vijftien jaar en heeft het 
niet alleen een ruime onderzoeksexpertise opge-
bouwd maar evengoed een indrukwekkend réseau 
aan internationale contacten opgebouwd, wat leidt 
tot samenwerkingsakkoorden met gelijkaardige 
instituten wereldwijd25. Al deze ervaring werpt op 
twee wijzen vruchten af vanaf het midden van de 
jaren 1950.

In de eerste plaats schept al het bovenstaande 
de mogelijkheid tot het organiseren van conferen-
ties in samenwerking met internationale partners. 
Om te beginnen26 een groot catechetisch congres 
te Antwerpen in augustus 1955, met als thema 
‘Catéchèse pour notre temps’27 dat de aanleiding 
vormt tot het ‘année catéchétique internationale’ 
van 1957 met een compleet studieprogramma dat 
volgende items omvat :

• Catéchèse biblique
• Catéchèse liturgique
• Catéchèse doctrinale
• Psychologie religieuse
• Pédagogie religieuse28

De initiatieven stapelen zich op in deze 
periode en in 1955 en 1957 organiseert Delcuve 
in samenwerking met Léopold Denis – directeur 
van het Centre documentaire catéchétique de 
Mayidi (Congo) – respectievelijk in Kinshasa en 
Bukavu een semaine internationale d’études. Zie 
hierover Delcuve zelf, in een brief aan kardinaal 
Van Roey :

Éminence Révérendissime, Notre Centre 
International s’est efforcé, il y a deux ans, de 
diriger son effort de rayonnement apostolique 
vers l’Afrique, en organisant, en collaboration 
avec le Centre Documentaire Catéchétique 

de Mayidi, — associé au Centre Lumen Vitae 
— une Session Internationale, à Léopoldville 
[Kinshasa], sur le thème : ‘Formation religieuse 
et humaine en Afrique noire’. Nous gardons le 
souvenir reconnaissant des encouragements qui 
nous sont venus de Votre Éminence Révéren-
dissime.

Les participants de la rencontre de la rencontre 
de Léopoldville se sont séparés en exprimant le 
désir de voir se réaliser d’autres Sessions, animées 
du même esprit. C’est en vue de répondre à ce 
souhait que le Centre de Mayidi organise, en 
collaboration une nouvelle fois avec le Centre 
International de Bruxelles, une Session sur la 
formation religieuse en famille, du 29 juillet au 
3 août 1957, à Bukavu.29

Met alle aandacht voor godsdienstonderricht, 
inculturatie, catechese, en sociologie30 die het Brus-
selse Centrum ten toon spreidde lag een volgende 
stap voor de hand : de vorming van pastoors, 
catecheten en godsdienstleerkrachten binnen het 
eigen instituut. Op instigatie van Pierre Ranwez 
(één van de mede-oprichters van het catechetisch 
centrum in 1935 die inmiddels ook publicaties 
over kinder- en jeugdpastoraal op zijn conto had31) 
en een welgekende figuur binnen het milieu van 
Belgische catecheten32, organiseert men vanaf 1954 
cursussen voor religieuzen die actief zijn in het 
onderwijs. Deze eerste colleges vinden plaats op 
verschillende locaties te Brussel. Men contacteert 
het aartsbisdom omtrent deze initiatieven en in 
oktober 1955 krijgt men de principiële goedkeuring 
van hulpbisschop Mgr. Everaert. Het aartsbisdom 
vraagt slechts dat men het programma en de namen 
van de professoren zou doorgeven, en dat men in 
het docentenkorps eveneens leden van de secu-
liere clerus zou opnemen. Dit collegeprogramma 
– bestaande uit drie uren cursus op zaterdag – loopt 
verder tot het aartsbisdom in 1959 besluit de 
colleges op te nemen in haar programma voor alle 
Brusselse catechisten. Dit zet de deur open voor een 
uitbreiding van het programma en op instigatie van 
de kerkelijke overheden laat men de vroegere titel 
‘Cours Lumen Vitae’ vallen ten voordele van het 
nieuwe ‘École supérieure de catéchèse’. Voortaan 
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staat deze opleiding in voor de vorming van Brus-
selse godsdienstleerkrachten, pastoraal werkers 
en catechisten33. De rode draad in de opleiding is 
de toepassing van het klassieke KAJ-principe : 
zien, oordelen, handelen34. De uitbreiding van het 
onderwijsprogramma was overigens maar mogelijk 
dankzij een andere, maar infrastructurele uitbrei-
ding. Immers, in 1956 verhuist het Centrum van de 
Spastraat naar haar huidige locatie in de Washing-
tonstraat te Elsene met voldoende ruimte om vers-
chillende colleges te organiseren. Gastprofessoren 
als Mgr. Dondeyne, François Houtart en Charles 
Moeller passeren er de revue en tegen het einde van 
dit decennium staat een jaarlijks studieprogramma 
op punt. Het verbaast niet dat kardinaal Van Roey 

zich in april 1960 richt aan de directeur van de 
École supérieure om zijn appreciatie te kennen te 
geven. We citeren :

Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire lors 
de votre visite à l’Archevêché, je tiens à vous 
confirmer par écrit que j’ai apprécié beaucoup 
les efforts que l’École Supérieure Catéchétique 
Lumen Vitae a faits et continue à faire pour le 
formation doctrinale et pratique des catéchistes 
des Écoles communales de l’agglomération 
bruxelloise. Je vous en suis très reconnaissant 
ainsi qu’à vos collaborateurs et c’est de tout coeur 
que je bénis votre École35.

Hoe indrukwekkend ook, dit is slechts één luik 
van de ontwikkeling van Lumen Vitae als educatief 
centrum. Gezien de mondiale blik van het instituut 
bleef de École Supérieure te beperkend. In 1957 
had men daarom besloten tot de oprichting van 
het reeds vernoemde Institut International36. Als 
voortzetting van het studieprogramma voor het 
année catéchétique internationale bood men voor-
taan een permanente hogere opleiding aan voor 
studenten die hoofdzakelijk uit derde wereldlanden 
afkomstig zijn37. Met dit internationale opleidings-
luik kent ook het professoren — en dan vooral het 
gastprofessorencorps — een groeiende internatio-
nalisering. Men tracht docenten aan te trekken uit 
zowat alle regio’s ter wereld, en benut daarvoor 
het réseau aan internationale akkoorden dat in de 
voorafgaande periode werd opgebouwd. Bovendien 
bestaat het professorenkorps lang niet meer alleen 
uit leden van de sociëteit, maar komen de docenten 
uit meerdere ordes evenals uit de seculiere clerus. 
Deze voortdurende tendens tot diversificatie leidt 
ertoe dat het Centrum aan het begin van de jaren 
1960 de vijf pijlers kent waarop het ook vandaag 
steunt, te weten :

• L’École Supérieure Catéchétique
• L’Institut International
• La revue Lumen Vitae
• La bibliothèque
• Les éditions Lumen Vitae

Catalogus van de publicaties van Lumen Vitæ (ABML, Brussel)

(afb.5)
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De risico’s van een voorkeursoptie. De bevri-
jdingstheologie…

Terwijl het instituut zich in dit bewogen decen-
nium verder toelegt op de catechetiek38 in een 
internationaal perspectief ondergaat de Rooms-
katholieke kerk als geheel een opmerkelijke meta-
morfose. Het Tweede Vaticaanse Concilie grijpt 
plaats39 en met het concilie worden veel van de 
preconciliaire vernieuwingsbewegingen gecano-
niseerd, mede dankzij de Belgische invloed op dit 
Concilie40. De nouvelle théologie, de liturgische 
beweging, de katholieke actie en ook de cateche-
tische vernieuwingsbewegingen krijgen hun valo-
risatie in conciliedocumenten als Gaudium et Spes, 
Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Dignitatis 
Humanae…

Ook Lumen Vitae weet zich gesterkt in haar 
fundamentele overtuigingen en werkt mee aan 
de receptie van de conciliaire besluiten in haar 
publicaties en haar onderwijs. Publicaties zoals die 
van professor Meilhac over de christelijke moraal 
volgens Vaticanum II getuigen hiervan41. Intussen 
kent (als gevolg van het conciliaire proces) de 
bevrijdingstheologie een steile vlucht en precies 
omwille van haar specifieke studentenpopulatie 
volgt de staf van het Centrum de ontwikkelingen 
op de voet, getuige bijvoorbeeld de chronica van 
de hand van P. Marcel van Caster s.j.42. In 1968 
leidt deze aandacht voor bevrijdingstheologie 
— de promulgatie van de encycliek Populorum 
progressio43 in maart 1967 draagt hier ook aan 
bij, net als de bisschoppenconferentie te Medellin 
in 1968 — tot een thematisch gestructureerde 
hervorming van de opleidingen44. Voortaan kent 
men drie secties :

• Catéchèse et évangélisation
• Évangélisation et développement
• Renouveau et adaptation de la vie religieuse.

Wanneer begin jaren 1970 de professoren 
Herman Lombaerts en Jacques van Nieuwenhove 
een rondreis maken door Latijns Amerika heeft 
dit onmiddelijke repercussies op de inhoud van de 
colleges die aan Lumen Vitae worden gedoceerd, en 

ik citeer hier graag het rijk gedocumenteerde artikel 
dat Pierre Sauvage aan deze periode wijdde :

Le contenu du programme de l’année acadé-
mique 1971-1972 en témoigne. Dans la section 
‘évangélisation et développement’, Jacques 
van Nieuwenhove assure un séminaire sur le 
thème ‘Theologie et pastorale de la libération’, 
et à partir de l’année académique suivante, avec 
Ignace Berten o.p., il fait un cours sur ‘Salut et 
développement/libération’. En outre, à partir 
de ce moment, l’Institut invite régulièrement 
des théologiens latino-américains pour donner 
des cours ou animer des sessions de pastorale 

Het tijdschrift Lumen Vitæ wordt sedert 1946 gepubliceerd (Privé-verza-
meling, Brussel)

(afb.6)
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– Cecilio de Lora, Enrique Dussel, Gustavo 
Gutiérrez, Joâo Marins et Joseph Comblin45.

Lombaerts en van Nieuwenhove ontvouwen 
een model om in een Europese context een Latijns 
Amerikaanse pastoraal te ontwikkelen, en passen 
dit ook concreet toe46. Beiden verzoeken de Euro-
pese continentale theologie en de bevrijdingstheo-
logie aan mekaar te koppelen in een voortdurende 
dialoog, die een bewustzijnsverandering van de 
Europese theologie zou impliceren47. Echter, deze 
‘voorkeursoptie’ voor de bevrijdingstheologie 
(én de beweging ‘Justitia et Pax’48) zal voor het 
Centrum niet van blijvende aard zijn. Tegen het 
einde van de jaren 1970 verslechtert de verhouding 
tussen Rome en de bevrijdingstheologen49, een 
ontwikkeling die zich ook in Elsene laat voelen. 
De tegenkanting laat zich voor het eerst voelen 
met de ‘affaire Girardi’. De Italiaanse salesiaan 
Giulio Girardi was een specialist in de studie van 
het atheisme en het marxisme, die reeds actief was 
in het conciliaire debat rond deze problematiek50. 
In het academiejaar 1972-1973 doceert Girardi 
een college ‘marxisme et christianisme’. Ondanks 
het succes van dit college, gebaseerd op meerdere 
van Girardi’s publicaties51 hieromtrent wordt 
— vermoedelijk op instigatie van de latere kardi-
naal Lopéz Trujillo52 — druk uitgeoefend door de 
provinciaal overste van de franstalige Belgische 
jezuïeten om het Centrum te heroriënteren en 
de structuur die het kent sinds 1968 op te geven. 
Het loopt erop uit dat de salesiaan in 1974 wordt 
bedankt voor zijn diensten. Opvallend daarbij is 
dat Girardi reeds in 1969 uit het professorenkorps 
van het Salesianum verwijderd was omwille van 
‘ideologische’ redenen, waarna hij antropologie 
doceerde aan het Institut Catholique de Paris. In 
1973 werd hij daar om gelijkaardige redenen aan 
de deur gezet. Het instituut Lumen Vitae volgt deze 
tendens. Na de afzetting van Girardi volgt een peni-
bele reorganisatie van het docentenkorps en plooit 
het instituut zich vanaf 1976 terug op de vroegere 
structuren53. Enkele van de Latijns Amerikaanse 
gastprofessoren (Paolo Freire, Gustavo Gutierrez54) 
zeggen hun medewerking aan het instituut op, en 

als gevolg van de hervorming worden docenten als 
Van Nieuwenhove, Lombaerts en ook gastdocent 
Houtart niet opgenomen in het vernieuwde profes-
sorenkorps. Tenslotte, ook het gestaag groeiende 
aantal studenten uit Latijns-Amerika neemt plots 
een steile duik…

Recente ontwikkelingen, een vloed aan publi-
caties

Alvorens ons relaas af te sluiten werpen we 
graag nog een korte blik op de ontwikkeling 
van het Instituut in de nasleep van deze pijnlijke 
episode. Hoewel de affaire Girardi het centre 
Lumen Vitae rake klappen toebracht wist men er 
onder de directie van André Knockaert (van 1977 
tot 1986) gedeeltelijk bovenop te komen door zich 
terug te plooien op de oorspronkelijke missie van 
het instituut. Gaandeweg verbeteren de contacten 
met Latijns Amerika zich opnieuw en men blijft 
zich toeleggen op de vorming van studenten op 
een internationaal niveau. Recent is men zich (en 
opnieuw vanuit de ervaring van de studentenpopu-
latie55) in de opleidingsprogramma’s van het insti-
tuut meer en meer rekenschap gaan geven van het 
belang van de interreligieuze dialoog en de incul-
turatie. Directeur André Knockaert verwoordde het 
in 1985 als volgt :

L’expérience, de plus d’un quart de siècle, 
de rencontres de professeurs de divers pays 
et de participants venus de tous les coins du 
monde, contribue à élargir notre problématique 
théologique et pastorale, et au-delà d’une vision 
euro-centrique des problèmes humains, sociaux 
et ecclésiaux56.

Vanuit deze bekommernis en de interesse voor 
de concrete beleving van het christendom blijft 
het instituut zich zowel internationaal als binnen 
de Belgische — en meer specifiek de Brusselse 
kerkgemeenschap — profileren als een open en 
modern onderwijs-, onderzoeks- en publicatie-
centrum57. Om dit alles te handhaven rekent het 
instituut zowel op de eigen vaste staf als op affi-
liaties met buitenlandse instituten maar evenzeer 
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ontstaan er akkoorden met Belgische katholieke 
universiteiten als UCL en KUL58. Gastprofessoren 
van beide universiteiten doceren derhalve aan het 
Centre Lumen Vitae.

Alvorens af te sluiten staan we nog even stil bij 
dit laatste item : de publicaties. De Revue Lumen 
Vitae blijft tot op heden het centrale publicatie-
orgaan van het instituut en in 2004 nog — onder 
leiding van Henri Derroitte — werd ook hier 
de blijvende internationale gerichtheid van het 
instituut duidelijk. Het tijdschrift is voortaan de 
gezamenlijke spreekbuis van vier instituten59. 
Tenslotte hebben ook de éditions Lumen Vitae 
sinds de oprichting van de eerder vermelde reeks 
‘Témoins du Christ’ een steile opgang gekend. 

Vooral gedurende de afgelopen decennia werd de 
wens van stichter Georges Delcuve gestand gedaan 
dat « le Centre Lumen Vitae développe largement 
son rayonnement catéchétique et pastoral au plan 
de la production littéraire »60.

Dit werd duidelijk doorheen de oprichting van 
een breed scala aan thematische boekenreeksen. 
Deze waaier loopt van schoolhandboeken over de 
publicatie van academisch-theologische studies 
— die alle domeinen van de theologie bestrijken 
— tot en met de uitgave van stripverhalen voor 
jongeren61. Deze waaier weerspiegelt beter dan wat 
ook het brede veld dat het instituut tot op vandaag 
weet te bestrijken.

Pater André Knockaert (1923-2006) volgde Georges Delcuve op (ABML, Brussel)

(afb.7)
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Bijdragen	10	(1949),	p.	225-240	belangrijk.

8		 Voor	meer	biografische	informatie	over	Dhanis,	zie	andré Dockx,	
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épiscopales	 ne	 sont	 pas	 en	 reste.	 En	 1956,	 elles	 installent	 un	
Centre	de	recherches	socio-religieuses	dirigé	par	l’abbé	François	
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	 2.	 Une	 ouverture	 au	 mouvement	 catéchétique	 international.	
–	 Assurée	 par	 des	 compétences	 de	 divers	 pays,	 la	 formation	
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Vitae,	1953.

31		 Zie	bijvoorbeeld	P.	ranwez – a. Drèze,	Aspects contemporains 
de la pastorale d’enfance	(Les	livres	du	prêtre,	4),	Parijs,	Éditions	
du	vitrail,	1950.

32		 Zie	 hierover	 Omer Henrivaux,	 La catéchèse et l’enseignement 
religieux,	in	pirotte – zelis	(ed.),	Pour une histoire du monde 
catholique au 20e siècle. Wallonie-Bruxelles. Guide du chercheur	
(Sillages,	 6),	 Louvain-la-Neuve	:	 ARCA,	 2003,	 pp.	 87-88	 en	
meessen,	Georges Delcuve,	in	o’neill – Domínguez	(ed.)	Diccio-
nario hístorico.	Vol.	II	:	Costa Rossetti-Industrias,	p.	1074	:	«	Por	
su	parte,	Pierre	Ranwez,	compañero	de	Delcuve	y	su	colaborador	
desde	el	comienzo,	 fundó	(1959)	 la	école	Supérieure	Catéché-
tique	».

33		 Hierover	meer	 in	André Fossion,	Lumen Vitae. Une institution 
jésuite à découvrir,	in Horizons St. Michel	(1994),	p.	14-15.	De	
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35		 ABML,	VII.	43,	Brief	van	kardinaal	Van	Roey	aan	Delcuve	van	29	
april	1960.	Deze	brief	is	een	reactie	op	AAM,	Fonds	katholieke	pers,	
Brief	van	Delcuve	aan	kardinaal	Van	Roey	van	21	avril	1960	:

	 Éminence	Révérendissime,	proche	du	terme	d’une	année	de	forma-
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diplômes,	 etc.),	 j’aimerais	 soumettre	 très	 respectueusement	 à	
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