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Goede vrienden en weldoeners, 

Juist toen op 26 en 27 juni de vele pel
grims op weg gingen naar Zaitzkofen om 
de priesterwijdingen mee te maken, wor
stelde een van onze meest verdienstelijke 
priestervrienden met de dood. De zeereer
waarde Herr Leutenegger, pastoor in Gossau 
(Zwitzerland), onverschrokken strijder voor 
het geloof van onze vaderen en het H. Mis
offer van alle tijden, ging op de gezegende 
leeftijd van bijna 90 jaar zondagmorgen 
vroeg van ons heen om van de eeuwige 
Hogepriester het loon te ontvangen voor 
zijn onvermoeide inzet en zijn moedig voor
beeld. Wij zullen de gedachtenis van hem, 
die ons zoveel trouwe diensten heeft be
wezen, in ere houden door ons liefdevol 
gebed. 

Een paar dagen tevoren was de zeereerw. 
pater Alfons Berhalter, een goede bekende 
van de bezoekers der kapel in Freiburg im 
Breisgau, met zijn auto verongelukt. 

Requiescant in pace. 
Daar de rijen van de oude strijders steeds 

meer worden gedund, is de vorming van 
vele jonge krachten de belangrijkste taak 
van het ogenblik. Voor de zoekende en 
worstelende Ziel moet het werk van de 
Priesterbroederschap, dat jonge geloofsver
kondigers overal heen stuurt, wel bijna op 
een nieuw pinksterwonder lijken. 

In Zaitzkofen ontvingen twee seminari
sten de H. Wijding, in Ecóne zeven. Daar 
kwamen nog zes reguliere priestercandida
ten bij uit verscheidene andere met ons be
vriende congregaties. De wijdingsplechtig
heden en de eerste H . Missen van de nieu
we priesters waren onvergetelijke ogen
blikken van genade . .Op 22 augustus zullen 
in Montalenghe (Italië) opnieuw twee jonge 
mannen deze grote genade door Mon
seigneur verkrijgen. Een van hen hoatt bij 
de prachtige jonge Capucijnen-gemeen
schap van pater Eugène. Er is bepaald dat 

hij terugkeert naar zijn geboorteland Ar
gentinië om daar een kloostergemeenschap 
op te bouwen. Bij gelegenheid van een reis 
naar Noord- en Zuid-Amerika in de maand 
november hoopt Monseigneur de eerste drie 
priesterwijdingen in het · Amerikaanse se
minarie Ridgefield te verrichten. 

Ondertussen zijn we in onze huizen ijverig 
bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe studiejaar. De seminaristen van de 
beide jaren filosofie zullen ditmaal in Ecóne 
gehuisvest zijn. 

De studenten van het eerste en tweede 
jaar filosofie zullen ditmaal in Ecóne blijven, 
zodat alle zes studiejaren met ongeveer 120 
seminaristen daar de opleiding krijgen en 
het huis in Albano in 1983 beschikbaar 
wordt voor de seminaristen van het laatste 
stu.diejaar uit al onze seminaries. Dan kun
nen die nog nauwer verbonden worden aan 
het eeuwige Rome, beschermer van de katho
lieke waarheid en getuige van het bloed 
van talloze martelaren. 

Hoe kan men toch blind blijven voor het 
feit dat tegenwoordig heel de maatschappij 
door haar valse, zogenaamd moderne vrij
heden schipbreuk lijdt en door de giftige 
vruchten: ervan een langzame dood sterft? 
Hebben immoraliteit en egoisme in huwelijk 
en gezin de kleine en grote kinderen niet 
overgeleverd aan alcoholisme, drugs en re
volutie? Hebben slechte regeringen met 
goddeloze wetten de weg erheen niet geëf
fend? En Rome en de bisschoppen, hebben 
die bij die ontwikkeling niet vrijwel passief 
toegekeken? Sterker nog, zijn ze, zeker 
sinds 't Tweede Vaticaans Concilie, de 
socialistische revolutie niet in 't gevlij ge
komen? Waar blijft bij de herders de kreet 
van ontzetting over de wereldwijde moord 
op jaarlijks 50 millioen onschuldigen in de 
moederschoot? Waar zien wij dat ze zich 
als zoenoffer voor deze misdaden aanbie
den, boete doen voor hun volk, worstelen 
om bij God genade en barmhartigheid te 



Sacramentsdag 1982 in Saarbrücken 



verkrijgen? Hoe kan 't ons dan verbazen 
dat de eerbied voor het leven met de dag 
achteruitgaat en de grofheid tegenover het 
heilige (handkommunie, heiligschennissen, 
godslasteringen) elke dag toeneemt? 

Een van de vele verschijnselen van ver
val is de ontheiliging der goddelijke liturgie 
en de invoering van de landstaal, tot 't dia
lect toe. Daarom zal dit onderwerp speciaal 
worden behandeld in dit nummer van het 
Informatieblad. 

Misschien komt 't strafgericht van God 
sneller over die zondige wereld dan wij 
denken. Het komt ons voor dat de Derde 
Wereldoorlog al met grotere en kleinere 
schermutselingen is begonnen. Hoe 't ook 
zij, de goddelijke gerechtigheid zal en moet 
eens haar tol eisen. Dat 't nog niet zo ver 
gekomen is, hebben wij alleen maar te dan
ken aan de schijnbaar zichzelf tegenspre
kende goddelijke barmhartigheid. Maar is't 
eenmaal zo ver, dan zal blijken of de bis
schoppen en kardinalen van na Vaticanum 
II zuilen en grondvesten der waarheid wa
ren, of veeleer verraders van Kerk en mens
heid ... 
De Priesterbroederschap en haar vrienden 

echter stellen zich alleen maar dit ten doel: ze 

willen het bewustzijn levendig houden dat 
Jezus Christus ons verlost heeft; zij hopen 
dat het verlossingswerk van Jezus in de 
toekomst beter wordt begrepen; ook willen 
zij getuigenis afleggen van de waarheid, 
God dienen met een offervaarding hart en 
de heropbouw voorbereiden van het chris
telijk avondland. Daarom vraag ik U .na
mens onze Hoogeerw. Heer Aartsbisschop 
opnieuw om Uw gebed voor ons algemeen 
kapittel van de 12e tot de 15e september. 
Wil in die maand ook de devotie voor de 
H. Engelen niet vergeten. Zij begleiden het 
hele heilsgebeuren; zij beschermen ons 
dagelijks naar lichaam en ziel en zij staan 
ons in de strijd terzijde. 

God moge U en al Uw geliefden rijkelijk 
zegenen door de voorspraak van de Konin
gin der Engeln. 

0 zuivere Engel, mijn beschermer, 
leider van mijn ziel; 
wil mij steunen in mijn zwakheid, 
opdat ik God niet word ontrouw. 

Saarbrücken, op 't feest fan O.L.Vrouw 
van de Berg Cannel, de 16e juli '82 

P. Franz Schmidberger 

Preek van Zijne Exc. Mgr. Marcel Lefebvre 

ter gelegenheid van de priesterwijding van 29 juni in Ecöne 

Dierbare Broeders, dierbare Vrienden, 
Weer zijn we in .bcöne bijeen om deel te 

nemen aan ·die zo ontroerende plechtigheid 
van de priesterwijding. Ja, als er één ceremo
nie is die ons de meest verheden oggenblik
ken van de Kerk doet beleven, dan is' t wel die 
van de priesterwijding. Die herinnert ons 
h~el bijzonder aan het Laatste Avondmaal, 
waarbij Onze Heer Jezus Christus van Zijn 
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apostelen priesters heeft gemaakt. De 
priesterwijding herinnert ons ook aan de 
uitstorting van de H. Geest over de Apos
telen op de dag van Pinksteren. Zo wordt 
de Kerk voortgezet, zo blijft de H. Geest 
zich door de hand van de opvolgers der 
apostelen uitstorten. Vandaag hebben wij't 
geluk dat wij de priesterwijding mogen 
toedienen aan dertien nieuwe priesters. 



Eigenlijk had er dit jaar geen priesterwij
ding mogen plaatshebben. Omdat de stu
dieduur van vijf op zes jaar was gebracht, 
moesten de gevolgen daarvan zich in 1982 
doen gevoelen. Maar bijzondere omstandig
heden en oorzaken brachten mee dat wij 
vandaag toch zeven diakens van de 
Broederschap zullen wijden en zes andere 
uit verschillende zustercongregaties, die 
dezelfde strijd voeren als wij, met dezelfde 
overtuiging en dezelfde liefde voor de Kerk. 
Eergisteren heb ik de priesterwijding toe
gediend aan twee leden van de Priester
broederschap in het distrikt Duitsland, wat 
dit jaar het aantal priesters op vijftien 
brengt. 

, Wij_ hopen dat God~ genade ons met het 
voortgaan der jaren een steeds groter aantal 
priesters schenkt, immers onze seminaries, 
in 't bijzonder die van Duitsland en de Ver
enigde Staten, zullen de vruchten gaan af
werpen van het werk dat in de vooraf
gaande jaren is verricht. Het volgend jaar 
zullen in Ridgefield in de Verenigde Staten 

de eerste drie priesters worden gewijd. Dat 
is al gebeurd in het seminarie Zaitzkofen in 
Duitsland. Wij moeten bidden dat God die 
seminaries zegent en de kandidaten die er 
zich op het priesterschap voorbereiden 
overvloedig de genaden schenkt die ze 
nodig hebben. 

Geliefde vrienden, die over enkele ogen
blikken tot priester zult worden gewijd, ik 
ben er zeker van dat U vandaag meer dan 
ooit begrijpt, hoe U door die wijding wordt 
geplaatst in het hart van het Verlossings
werk van Onze Heer Jezus Christus. Door 
Zijn op het Kruis volbracht offer heeft 
Onze Heer zich in zekere zin ertoe ver
plicht om voor priesters te zorgen, om Zijn 
eeuwig Priesterschap te doen delen door 
hen die Hij zou uitverkiezen om Zijn offer, 
die bron van verlossingsgenade, voort te 
zetten. Want dat is het grote werk van God. 
God heeft alles geschappen voor de Ver
lossing. Dat is Zijn groot liefdewerk. God is 
liefde. Alles wat van God uitgaat is liefde. 

Priesterwijding in Ecöne: 1982 - Litanie van alleheiligen 
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Hij wilde ons vergoddelijken, ons die 
onmetelijke liefde meedelen die van eeu
wigheid in Hem brandt. Die liefde heeft Hij 
ons willen meedelen en Hij heeft dat ge
daan op een buitengewone wijze: door Zijn 
Kruis, door de dood van een God, door het 
Bloed dat Hij vergoten heeft. En Hij wilde, 
dat door Hem uitgekozen mensen dat offer 
voortzetten om Zijn goddelijke leven aan 
de zielen te geven, hen van hun fouten en 
zonden te genezen en hun Zijn eigen leven 
mee te delen, opdat wij eens door dat 
leven worden verheerlijkt, opdat wij met 
God in de eeuwigheid worden verheerlijkt. 
Dat is het werk van God. Daarvoor heeft 
Hij alles gescha_pen, heel de wereld die 
wij zien. Hij heeft dat gedaan voor het 
Kruis. Hij heeft dat gedaan voor de :verlos
sing van de zielen. Hij heeft 't gedaan voor 
het H. Misoffer. Hij heeft 't gedaan voor de 
priesters. Hij deed 't opdat de zielen zich 
met Hem kunnen verenigen, vooral met 
Hem àls offerlam in de H. Eucharistie. Hij 
deelt zich aan ons mee als Offerlam, opdat 

ook wij ons leven offeren met het Zijne en 
wij aldus niet alleen deelhebben aan onze 
eigen Verlossing, maar ook aan de Verlos
sing van de andere zielen. Dat plan van 
God, die gedachte van God die de wereld 
werkelijkheid deed worden, is iets buiten
gewoons. Wij staan verstomd tegenover 
dat grote mysterie dat door de goede God 
hier beneden werkelijkheid is geworden. 
En juist omdat het Offer van Onze Heer 
het hart vormt van de Kerk, omdat het de 
grondslag is van onze zaligheid en de 
kracht waaruit ons zieleleven put, daarom 
worden wij zo fel getroffen door alles wat 
het Heilig Misoffer treft. Wat het H. Misof
fer treft, treft ieder van ons persoonlijk, 
omdat wij aan dat Offer moeten deelnemen 
voor het heil van onze ziel; omdat wij het 
Bloed van Jezus moeten ontvangen door 
het Doopsel, door alle sakramenten en 
vooral door het sacrament van de Eucha
ristie, als wij onze ziel·willen redden. Daar
om zijn wij zo gehecht aan het H. Misoffer. 
En we hangen er nog meer aan, als men 

Ecöne 1982: Handoplegging 
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Na de priesterwijding op de binnenplaats van Econe 

het wil manipuleren om het zogenaamd 
aannemelijker te maken voor hen die ons 
geloof niet hebben, die niet katholiek zijn. 
Alles wat men de laatste jaren aan het 
kostbaarste van de H. Kerk, de liturgie, 
heeft veranderd, is veranderd om ons dich
ter bij onze gescheiden broeders te brengen, 
d.w.z. bij hen die niet ons geloof bezitten. 
Dat heeft ons gemoed geschokt. Ook onze 
geest en ons geloof zijn getroffen en wij 
hebben ons afgevraagd: hoe is 't toch mo
gelijk dat men de grootste, de meest my
stieke, de schoonste en goddelijkste wer
kelijkheid van onze Kerk, de heilige katho
lieke Kerk van Rome, zo heeft verarmd dat 
ketters erover kunnen beschikken! Dat 
hebben wij niet begrepen. Ontsteld hebben 
wij ons afgevraagd hoe clerici die de Kerk 
zijn binnengedrongen met opvattingen die 
niet met die van de Kerk te rijmen zijn, die 
echt niet gedreven werden door de H. Geest, 
die niet vervuld waren van de Geest der 
Waarheid maar van die van de dwaling, 
hebben kunnen opklimmen tot de hoogste 
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top in de Kerk om ons »hervormingen« te 
brengen die haar verwoesten. Wat een 
mysterie! Hoe is dat mogelijk? Hoe heeft de 
goede God dat kunnen toestaan? Als wij 
overwegen dat Onze Heer al die beloften 
heeft gedaan aan Petrus en zijn opvolgers, 
aan de Kerk en aan alle opvolgers der apo
stelen, hoe kunnen we dan de werkelijk
heid verklaren die zich in onze tijd aan ons 
voordoet? Wel te benijden zijn de gelovi
gen die vóór ons hebben geleefd en die 
vragen niet hoefden te stellen en op te los
sen! 

Ik wil proberen om U met enkele woorden 
enigszins duidelijk te maken wat naar mijn 
mening onze gedragslijn moet zijn temid
den van de zo smartelijke gebeurtenissen 
die de Kerk treffen. Het komt mij voor dat 
men het lijden van de H. Kerk kan vergelij
ken met het lijden van Onze Heer Jezus 
Christus. Zie, hoe de apostelen zelf ver
stomd staan voor Onze geboeide Heer, die 
de verraderskus van Judas heeft ontvan
gen. Hij wordt weggevoerd. Hij wordt met 



een scharlaken mantel bekleed. Hij wordt 
bespot en geslagen. Hij wordt met het 
Kruis beladen, en de apostelen gaan er 
vandoor. Ze ergeren zich aan dat schouw
spel. Het is toch niet mogelijk dat Hij, van 
wie Petrus heeft verklaard: »Gij zijt de Chri
stus, de Zoon van God«, terecht komt in 
zulk een ellende en vernedering, in zulk 
een smaad en spot! Ze vluchten van Hem 
weg. Alleen de Maagd Maria met de H . Jo
hannes en enkele vrouwen blijven bij Onze 
Heer en bewaren het geloof. Zij willen 
Hem niet in de steek laten. Zij weten dat 
Onze Heer waarlijk God is, maar ze weten 
ook dat Hij mens is. Juist die eenheid van 
godheid en mensheid in Onze Heer heeft 
buitengewone problemen veroorzaakt. 
Want Onze Heer wilde niet zomaar mens 
zijn. Hij wilde mens zijn zoals wij, met al 
de gevolgen van de zonde, maar zonder de 
zonde zelf. Al de gevolgen ervan heeft Hij 
echter willen ondergaan: pijn, vermoeienis, 
lijden, honger, dorst en de dood. zo groot 
dat de apostelen zich erover ergerden, en 
na hen vele anderen die zich van Onze 
Heer hebben afgewend of niet in Zijn god
delijkheid hebben geloofd. 

Heel de kerkgeschiedenis door stoot men 
op personen die, verbaasd over de zwakke 
natuur van Onze Heer, niet geloofd hebben 
dat Hij God was. Zo Arius. Arius zei: Neen, 
dat is niet mogelijk. Die man kan niet God 
zijn, omdat hij gezegd heeft dat hij geringer 
is dan zijn Vader, dat zijn Vader groter is 
dan hij. Hij is dus kleiner dan zijn Vader. 
Hij is dus niet God. Bovendien, hij heeft de 
zo verwonderlijke woorden gesproken: 
»Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe.« 
Hoe kan hij die de hemelse dingen zag, die 
God zag in zijn menselijke ziel en dus als 
mens meer verheerlijkt dan gebrekkig was, 
meer eeuwig dan tijdelijk (zijn ziel was al 
in de eeuwige gelukzaligheid), hoe kan die 
lijden en zeggen: »Mijn ziel is bedroefd 
tot de dood toe«? Hoe kan hij die verbazing
wekkende woorden gebruiken waarvan wij 
moeten zeggen dat 't ons nooit zou zijn in
gevallen om ze Onze Heer in de mond te 
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leggen: »Mijn God, mijn God, waarom· hebt 
ge me verlaten?« Dan, helaas, vindt de er
gernis steeds meer ingang bij de zwakke 
zielen en kan Arius er bijna de hele Kerk 
toe brengen om te zeggen: Neen, die person 
is niet God. 

Anderen reageren echter anders en zeg
gen: Misschien is alles wat Onze Heer heeft 
ondergaan, die stromen bloed, die won
den, dat kruis, misschien is dat allemaal 
verbeelding. 't Zijn wel uiterlijke verschijn
selen die zich hebben voorgedaan maar ze 
waren toch niet echt. 't Is er wel mee ge
gaan als met de aartsengel Rafael, toen die 
Tobias vergezelde en tegen hem zei: »Ü 
dacht dat ik at, toen ik voedsel nam. Maar 
't is niet zo. Ik voed me met geestelijk voed
sel«. 

De aartsengel Rafael had geen lichaam, 
zoals dat van Onze Heer Jezus Christus. 
Hij was niet geboren uit de schoot van een 
aardse moeder, zoals Onze Heer uit de 
Maagd Maria geboren is. Maar misschien 
was Onze Heer toch zo 'n verschijning, die 
wel leek te eten, maar niet at, wel leek te 
lijden, maar niet leed. Zo dachten zij die de 
menselijke natuur van Onze Heer Jezus 
Christus ontkenden: de monofysieten en 
de monotheleten, mensen die de menselijke 
natuur en de menselijke wil van Onze Heer 
Jezus Christus loochenden. Alles was vol
gens hen God in Hem; alles wat er bij Hem 
voor onze zintuigen gebeurde was maar 
schijn. Zie, wat voor een gevolgen het 
heeft, als men aanstoot neemt aan de wer
kelijkhei~, de waarheid . 

Ik wil vergelijken met de Kerk van nu. 
Ook wij nemen aantstoot, echt aanstoot aan 
de Kerk van het ogenbliik. Wij dachten dat 
de Kerk echt goddelijk was, dat ze zich 
nooit kon vergissen en ons nooit kon be
driegen. Ja, het klopt, de Kerk is goddelijk, 
de Kerk kan de waarheid niet verliesen, de 
Kerk zal de eeuwige Waarheid altijd be
waren. Maar ze is ook menselijk. De Kerk 
is menselijk, heel wat menselijker nog dan 
Onze Heer Jezus Christus was. Onze Heer 
kon niet zondigen. Hij was de Heilige, de 



Rechtvaardige bij uitstek. En de Kerk als 
goddelijke, waarachtig goddelijke instelling 
brengt ons al de dingen van God, vooral de 
H. Eucharistie, eeuwige dingen die nooit 
kunnen veranderen en die de heerlijkheid 
zullen uitmaken van onze zielen in de he
mel. 

Ja, de Kerk is goddelijk. Maar ze is ook 
menselijk. Ze wordt gedragen door men
sen die zondaars kunnen zijn, die zondaars 
zijn en die, zelfs als ze tot op zekere hoogte 
deel kunnen hebben aan de goddelijkheid 
van de Kerk (zoals de Paus b.v. door zijn 
onfeilbaarheid, door het charisma van de 
onfeilbaarheid, deelneemt aan de goddelijk
heid van de Kerk en toch mens blijft), zon
daars blijven. Buiten de gevallen waarin de 
Paus gebruik maakt van zijn charisma van 
onfeilbaarheid kan hij dwalen en zondi
gen. 

Moeten wij dan aanstoot nemen en met 
anderen, naar het voorbeeld van Arius, 
zeggen dat hij dan geen Paus is? Geen 
Paus, zoals Arius zei: »Geen God, neen, 
Onze Heer kan niet God zijn»? Zeker, het 
is ook voor ons zeer verleidelijk om te 
zeggen: Dat is niet mogelijk, hij kan niet 
Paus zijn als hij zo handelt. 

Of moeten wij doen zoals diegenen die 
de Ke~k zo willen vergoddelijken dat alles 
erin wordt gezien als volmaakt? Daar alles 
in de Kerk volmaakt is, zijn ze geneigd te 
zeggen: Er kan voor ons geen sprake zijn 
van verzet tegen wat ons door Rome wordt 
opgelegd. Alles in Rome komt immers 
van God en alles wat van Rome komt, wat 
't ook zijn mag, moeten we accepteren. Zij 
die zo spreken doen als diegenen die zeg
gen dat Onze Heer zo uitsluitend God was 
dat Hij onmogelijk kon lijden, dat Zijn lij
den maar schijn was, dat Hij in werkelijk
heid niet heeft geleden, dat Zijn Bloed niet 
heeft gevloeid. Wat zij die bij Hem waren 
voor ogen hadden was enkel inbeelding en 
niet echt. 

Zo gaat het vandaag ook met sommigen 
die dezelfde opvattingen volgen en zeggen: 
»Neen, er kan in de Kerk niets menselijks 
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zijn, niets kan in de Kerk onvolmaakt zijn.« 
Ook zij vergissen zich. Zij willen de wer
kelijkheid niet zien. Tot hoever kan de on
volmaaktheid van de Kerk gaan? Tot hoe
ver, als ik 't zo mag zeggen, kan in de Kerk 
de zonde toenemen, de zonde van het ver
stand, van het misvormd geweten, het ge
voel en de wil? De feiten laten 't ons 
zien!! 

Zoals we (ik zei 't zojuist al) Onze Heer 
nooit deze woorden in de mond hadden 
durven leggen: »Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Ge me verlaten«, zo hadden 
we ook nooit gedacht dat het kwaad en de 
dwaling tot diep in het hart van de Kerk 
konden doordringen. En toch moeten we 
zulke tijden beleven. Wij kunnen de ogen 
er niet voor sluiten. De feiten dringen zich 
aan ons op en hangen niet van ons af. Wij 
zijn getuigen van wat er zich in de Kerk af
speelt, van het verschrikkelijke dat er sinds 
het Concilie is gebeurd, van de zich van 
dag tot dag en van jaar tot jaar in de Kerk 
hoger opstapelende ruïnes. Hoe langer het 
duurt, des te meer verspreiden de dwalin
gen zich, des te meer verliezen de gelovi
gen het katholiek geloof. Volgens een on
langs in Frankrijk gehouden enquête wijst 
de praktijk uit dat er nog maar twee milli
oen Franse katholieken echt katholiek zijn. 

\;Vij koersen naar de ondergang. Iedereen 
loopt gevaar in ketterij te vervallen. Iedereen 
zal in dwaling geraken omdat, zoals de 
H. Pius X zei, clerici (van verdacht allooi) 
in 't hart van de Kerk zijn doorgedrongen 
en deze hebben bezet. Ze hebben hun 
dwalingen kunnen verspreiden, dank zij 
de hoge posten die ze in de Kerk bekleden. 
Zijn we verplicht om de dwaling te volgen 
omdat die ons door het gezag wordt opge
legd? Neen. Evenmin als we verplicht zijn 
om te gehoorzamen aan onwaardige ouders 
die iets schandelijks van ons verlangen, 
evenmin moeten wij naar diegenen lui
steren die van ons eisen dat wij ons geloof 
en heel onze traditie opgeven. Daar kan 
geen sprake van zijn! Ja, dat samengaan 
van het goddelijke met het menselijke is 



een groot mysterie. De Kerk is goddelijk en 
de Kerk is menselijk. Tot hoever kunnen 
menselijke gebreken de Kerk, ik zou bijna 
zeggen de goddelijkheid van de Kerk, tref
fen? God alleen weet 't. ' t Is een groot 
mysterie. Maar wij moeten de feiten con
stateren, tegenover die feiten onze houding 
bepalen en de Kerk, de rooms-katholieke 
Kerk, nooit opgeven. Nooit mogen wij ons 
afwenden van de opvolger van Petrus, 
omdat wij door hem, de bisschop van Rome 
en de opvolger van Petrus, verbonden zijn 
met Onze Heer Jezus Christus. Maar als hij, 
o ongeluk, gedreven door ik weet niet welke 
geest of vorming of dwang waaraan hij 
door nalatigheid toegeeft, ons aan ons lot 
overlaat en. ons een weg op wil voeren die 
ons het geloof doet verliezen, wel, dan 
mogen wij hem niet volgen. En toch erken
n~n wij dat hij Petrus is en dat wij hem 
moeten volgen als hij spreekt met het cha
risma van de onfeilbaarheid. Maar spreekt 
hij niet met het charisma van de onfeilbaar
heid, dan kan hij zich, helaas, heel goed 
vergissen! 't Is niet de eerste keer dat wij 
zoiets in de geschiedenis hebben kunnen 
vaststellen. 

Wij zijn diep geschokt en gekwetst, wij, 
die zoveel houden van de H. Kerk, die 
haar hebben vereerd en nog altijd vereren. 
Juist daarom bestaat dit seminarie, uit 
liefde voor de rooms-katholieke Kerk. Daar
om bestaan al onze seminaries. Wij zijn diep 
gekwetst in de liefde voor onze Moeder, 
omdat wij moeten aannemen dat haar die
naren haar helaas niet meer dienen, ja, 
haar zelfs benadelen. Wij moeten bidden, 
wij moeten ons opofféren, wij moeten 
evenals Maria aan de voet van het Kruis 
blijven staan en Onze Heer Jezus Christus 
niet in de steek laten, zelfs als Hij op het 
Kruis aan ons verschijnt zoals de H . Schrift 
het beschrijft: »Hij was als een melaatse.« 
Zie, de H. Maagd Maria had het geloof. 
Achter de wonden, achter het doorboorde 
hart zag zij God in haar zoon, haargodde
lijke Zoon. Ondanks de wonden van de 
Kerk, ondanks de moeilijkheden en de ver-
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volging die wij zelfs door kerkelijke gezags
dragers moeten ondergaan laten wij de Kerk 
niet in de steek. Wij willen gehecht blijven 
aan onze Moeder de H. Kerk. Wij willen 
haar, desnoods tegen haar gezagsdragers 
in, altijd dienen. Wij zullen dezelfde lijn, 
onze weg, blijven volgen, ondanks de au
toriteiten die ons ten onrechte vervolgen. 
Wij zullen de heilige rooms-katholieke 
Kerk handhaven. Wij willen haar voort
zetten, en doen dat door het Priesterschap, 
het Priesterschap van Onze Heer Jezus 
Christus, door de ware sacramenten van 
Onze Heer Jezus Christus en door Zijn 
ware catechismus. Waarom, dierbare vrien
den? Kijk, ik zelf en alle oudere mede
broeders hier zijn allemaal gewijd in de 
H. Mis van altijd. Ze hebben de macht ge
kregen om de H. Mis, het heilig Misoffer, 
op te dragen in de Romeinse ritus van altijd. 
Vergeet ' t niet! 

Ik ben volgens deze ritus gewijd en ik wil 
er niet los van, ik wil hem niet opgeven. 
Het is de Mis waarin ik gewijd ben en 
waarin ik moet blijven leven. Het is waar
lijk de Mis van de rooms-katholieke Kerk. 
Weest trouw, trouw aan Uw H: Misoffer, 
dat U zoveel troost zal geven, zoveel vreug
de, zoveel steun in Uw moeilijkheden, be
proevingen en vervolgingen die U misschien 
wel moet ondergaan. Met de hulp van 
Onze Heer Jezus Christus zult U de kracht 
krijgen om al die smaad en spot te onder
gaan. Die kracht krijgt U door het H. Mis
offer. En als U Onze Heer Jezus Christus 
aan de gelovigen uitreikt, werkelijk, met 
Zijn Lichaam en Bloed, Zijn ziel en Zijn 
Godheid, dan geeft U hun ook de moed 
om de Kerk te blijven volgen in haar tradi
tie en te leven naar het voorbeeld van alle 
heiligen die ons zijn voorgegaan, die heilig 
en zalig verklaard zijn en ons als toonbeel
den van heiligheid in de H. Kerk zijn gege
ven. Ja, zij zullen ons voorbeeld blijven. 
· Moge de H. Maagd Maria heel bijzonder 

ons voorbeeld zijn Laten wij haar vragen 
om van U, dierbare vrienden, heilige prie
sters te maken, priesters zoals zij ze wil 



zien. Als U haar in Uw leven aanroept, zal 
ze U beschermen en van U priesters maken 
volgens het hart van Onze Heer Jezus Chri-

stus, haar goddelijke Zoon. 
In de naam de Vader en de Zoon en de 

H. Geest. Amen. 

Enkele gedachten over de worsteling om de Latijns-Tridentijnse 

Liturgie in de r .k. Kerk te behouden 
Door Margarethe Kuppe 

De gedachten die hier volgen zijn over
peinzingen van een katholieke leek die aan 
zijn Kerk is gehecht en voor wie er {vooral 
onder 't nationaal-socialisme) niets bestond 
wat heiliger, verhevener, bemoedigender 
en troostvoller was dan zijn Kerk. Middel
punt en hart van deze Kerk was voor hem 
de plechtigheid der H. Mis. Hier was het 
rijk van de eeuwige, onveranderlijke God. 
die in Zijn goedheid en verheven schoon
heid de mens bij al de problemen, duister
nissen en noden van die tijd nabij was. 
Hier was de onomstotelijke garantie dat de 
verschrikkingen van deze jaren Gods 
macht niet konden aantasten en Zijn Rijk 
niet konden doen wankelen. Hier was de 
zekerheid dat de op de rots van Petrus ge
grondveste Kerk met de heilige schat van 
haar geloof, theologie en liturgie door de 
boosaardige waanzin en wreedheid van die 
jaren niet kon worden aangetast. Hier was 
ook de zekerheid dat dit woeste gedoe 
voorbij zou gaan en dat God, de Heer over 
alle tijden, en Zijn Kerk onvergankelijk en 
onveranderlijk zouden voortduren. 

Hoe enthousiast en ontroerd zongen wij 
het bekende lied: 

Ein Haus voll Glorie schauet 
Weit über alle Land, 
Aus ewigem Stein erbauet 
Von Gottes Meisterhand. · 

Wohl tobet urn die Mauem 
Der Sturm mit wilder Wut, 
Das Haus wird überdauem, 
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auf festem Grund es r:uht. 
Vertaling: 
Een heerlijk huis ziet uit 
ver over alle landen, 
De meesterhand van God 
heeft 't gebouwd van eeuwige steen. 
Hoe wild de woeste storm 
ool om de muren woedt, 
ook huis blijft staan, 
vast is zijn fundament. 

De liturgie van de H . Mis beleefden wij 
als een handelen van God dat zich uit in 
een welwillend neerbuigen naar de mens 
en aldus rekening houdt met de beperkin
gen van ons geschapen-zijn. Daardoor 
wordt Gods handelen zichtbaar en hoor
baar. En het antwoord van de mens daarop 
was dat biddend geloof, dat tot uitdrukking 
kwam in de ritus van de H. Mis: een echt 
heilige, volmaakte schoonheid, zowel in 
vorm en taal als in de inhoud en de zicht
bare weergave ervan door de priesterlijke 
dienst aan het altaar. De volmaaktheid van 
deze heilige handeling werd ons blootgelegd 
door een daarbij passende plechtige choreo
grafie, die . een sterke werkelijkheid werd 
door de beheerste vormgeving van staan, 
schrijden, knielen, elke beweging van 
armen en handen, en ook door het stil of 
hardop gesproken gebed van de celebreren
de priester. 

De hervorming van dé H. mis: Doel en 
gevolgen 

Ach, hebben talloze millioenen gelovige 



christenen in de voor~ije eeuwe niet 
hetzelfde gevoeld? Getuigen de tot steen 
geworden gebeden van al die vele gods
huizen met hun hoog oprijzende torens, de 
ijzeren stem van hun klokken en hun hoge 
door zuilen gedragen ruimten daar niet 
van? Legt zelfs iedere eenvoudige kleine 
kapel aan de bosrand er geen getuigenis 
van af? En de talloze kunstwerken van 
ieder genre: architectuur, beeldhouwkunst, 
schilderkunst en muziek, spreken die geen 
duidelijke taal? Welke van die kunsten en 
kunstenaars moet ' t meest geroemd wor
den? Zijn de meest verheven Europese 
kunstwerken van de laatste twee duizend 
jaar niet aan de eer van God gewijd? Spre
ken ze niet van de dankbaarheid van de 
mens tegenover de hem reddende, verlos
sende, almachtige en Drieëne God, die 
destijds voor hem op Golgotha de martel
dood heeft ondergaan die Hij bij ieder Mis
offer opnieuw op zich neemt? 

Wat mensenhanden en menselijke geest 
aan kostbaars en schoons tot stand hebben 
gebracht, had dat in zijn meest volmaakte 
produkten niet juist betrekking op deze 
God en dus op de plechtigheid van de Mis
liturgie? Hoe zou 't iemand kunnen inval
len om wijzigingen aan te brengen aan 
Michelangelo's koepel van de St. Pieter, of 
aan de Madonna van Raphael in de Sixtijnse 
kapel, of aan de 9e symfonie van Beethoven? 
Wij beperken ons tot deze · werken om te 
illustreren wat we bedoelen. Moet zo'n in
val niet a priori als een misdaad worden 
gebrandmerkt? Bleef bij millioenen mensen 
het hart niet even stilstaan, toen ze hoorden 
van de hamerslagen van een waanzinnige 
die de Pieta van Michelangelo kort en klein 
wilde slaan? Hoe echt gelukkig waren ze, 
toen ze hoorden dat het beeld kon worden 
gered! 

Maar zelfs met die kunstwerken vergele
ken heeft de liturgie van het Misoffer der 
heilige rooms-katholieke Kerk veel verhe
vener dimensies van volmaaktheid en 
heiligheid, omdat ze in tijd en ruimte zicht
baar geworden rechtstreeks handelen van 
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God is. Daartoe is de liturgie niet haastig 
samengeflanst! Neen, de eeuwen door heeft 
ze zich ontwikkeld en is ze gegroeid, zon
der twijfel onder leiding van de H. Geest, 
die vooral hier moest inspireren en leiden, 
overeenkomstig de woorden van Christus 
zelf, die aan de H. Kerk de leiding van de 
H. Geest heeft beloofd Qoh. 14,26; 15,26; 
16, 13; Hand. 1,8). 

Als iemand een jonge, opgroeiende boom 
vernietigt of slechts ernstig beschadigt, 
spreken we dan niet van »Baumfrevel« (let
terlijk: misdaad, aan eeri boom begaan)? Hoe 
moeten we dan diegenen noemen die de 
heilige liturgie zware schade hebben toege
bracht, ja ze zelfs hebben vernietigd? 

Maar had men misschien toch niet een 
wijziging kunnen rechtvaardigen waardoor 
de geest der heilige liturgie nog zuiverder, 
nog edeler, nog ongerepter zou zijn weer
gegeven en men ze met nog meer eerbied 
had kunnen beleven? Deze vraag wordt 
hier zuiver theoretisch gesteld. Ze wil niet 
suggereren dat 't in dit opzicht hoe dan 
ook nodig zou zijn geweest om iets essen
tieels aan de Misritus te veranderen. Inte
gendeel, de vraag wil alleen maar duidelijk 
maken, hoe iedere poging om de Misliturgie 
te veranderen in alle opzichten moet wor
den beschouwd als een mislukking die, be
wust gewild of niet, het . tegengestelde 
effekt heeft. 

Maar moeten we aan dat tegengestelde 
effekt niet twijfelen, als we lezen dat de 
pauselijke Congregatie voor de Sacramen
ten en de Eredienst in de Instuctio »lnaesti
mable . Donum« van 3 april 1980 het af
schaffen van misbruiken binnen de nieuwe 
liturgie niet alleen heeft geëist, maar blijk
baar ook moest eisen? In een commentaar 
daarop wordt gezegd: »Het is nog altijd 
dringend noodzakelijk dat zij die tot 'wille
keurige liturgieën' zijn geneigd deze nor
men als verplichtend erkennen en respek
teren, en de aanhangers van de 'vroegere' 
aartsbisschop Lefebvre de wind uit de zei
len nemen« (Deutsche Tagespost van 8/9 
jan. 1982) .. . Als het verzet van de 'vroegere' 



aartsbisschop Lefebvre tegen de verande
ring van de ritus der H . Mis geen ander 
gevolg had gehad dan deze Instructio over 
het afschaffen van »willekeurige liturgieën« 
bij het opdragen der H. Mis, zou dat verzet 
daardoor alleen al niet volkomen gerecht
vaardigd zijn geweest? 

Maar hoe staat 't nu met de bewering dat 
al die veranderingen van de Misritus ge
motiveerd en gerechtvaardigd zijn door de 
noodzaak om op die manier een steentje bij 
te dragen tot de door God gewilde eenheid 
van alle christenen? 

Allereerst moeten we onderstrepen dat er 
op die manier geen toenadering is bereikt 
t.o.v.welke orthodoxe kerk da~ ook. Noch 
de Grieks-, noch de Russischorthodoxe 
kerken hebben hun liturgieën veranderd. 
Evenmin is dat gebeurd bij de kerken van 
de Oosterse riten. De verandering van de 
liturgie der r.k.Kerk heeft de kloof tussen 
hen en ons alleen maar verbreed. 

De verandering van de Misliturgie in 
onze Kerk heeft de afstand t.o.v. de gods
dienstige riten van de gereformeerde (her
vormde) geloofsgemeenschappen inder
daad verkleind, niet door de geest van de 
liturgie nog volmaakter, edeler en eerbie
diger uit te beelden, maar door hem te ver
zwakken, te verarmen, te verduisteren, 
zelfs te vernietigen en aan de dubbelzinnig
heid prijs te geven (hoe waren er anders 
»willekeurige liturgieën« mogelijk ge
weest?). Maar de vraag of langs deze weg 
de eenheid der christenen kan worden be
reikt, waar Christus in Zijn hogepriesterlijk 
gebed in de zaal van het Laatste Avond
maal Zijn Vader om heeft gesmeekt (zie 
Joh. 17,11,21,22,23), moet van meet af aan 
en kategorisch ontkennend worden beant
woord. De door Christus in dit gebed afge
smeekte eenheid van hen die in Hem ge
loven en Hern liefhebben kan nooit worden 
bereikt door te verzwakken of weg te 
schrappen wat in theologie of liturgie als 
waar werd ingezien. Die eenheid kan alleen 
maar worden verwezenlijkt, als er door alle 
partijen wordt geworsteld om een steeds 
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dieper vatten van de waarheid, en om meer 
geloof en liefde in en voor één en dezelfde 
God. Slechts zo kan men dichter bijeen
komen op de weg naar hetzelfde centrum. 
Zo alleen zal er komen een eenheid van 
geloof die een geschenk is van Gods ge
nade, en geen mensenwerk. De eenheid 
wordt niet verwezenlijkt door rechtstreekse 
toenadering met verzwakking of zelfs uit
sluiting van de vraag naar de waarheid, 
door de kloof van de scheiding als smaller 
voor te stellen dan ze is, door de verschillen 
in geloof en liturgie weg te moffelen, dubbel
zinnig uit te leggen of te verkleinen, vooral 
de verschillen van een ritus die niets anders 
wil zijn en is dan zichtbaar uitgebeeld en 
hoorbaar beleden geloof. Dat geldt in ieder 
geval voor de Misliturgie van de r.k.Kerk. 

Men kan niet ontkennen dat de hervor
mingen van de Misliturgie in onze Kerk tot 
doel hadden om op drie beslissende terrei
nen vooral dichter bij de opvattingen van 
Luther te komen (dat was in elk geval het 
gevolg): Men probeerde de werkelijkheid 
van de tegenwoordigheid van Christus af te 
zwakken; ook het tegenwoordig stellen van 
Zijn kruisoffer; tenslotte de sacramentele, de 
tegenwoordigheid van Christus en Zijn offer 
tegenwoordigstellende macht van de cele
brerende priester. Datist vaak genoeg en in 
bijzonderheden zo onweerlegbaar aange
toond dat het hier niet opnieuw behoeft te 
worden uiteengezet. Wij herinneren alleen 
maar aan het schrijven van 25 sept. 1969, dat 
wegens die problemen door de kardinalen 
Alfredo Ottaviani en Antonio Bacci aan Pau
lus VI werd gericht. Men kan zich niet in
denken, wat e~n paus ertoe kon brengen om 
deze ernstige waarschuwingen in de wind te 
slaan, en men kan zich evenmin voorstellen 
dat een vroegere paus er geen rekening mee 
zou hebben gehouden. Bovendien was 
kardinaal Ottaviani verscheidene decennia 
een van de belangrijkste prefecten van het 
H. Officie voor Geloofskwesties! 

Nog eens moeten wij hier de vraag her
halen: kan onze Kerk, kan iemand van haar 
leden dan werkelijk verwachten en geloven 



dat langs deze weg die eenheid der christe
nen kan worden bereikt waarom Christus 
in Zijn hogepriesterlijk gebed de Vater 
heeft gesmeekt? Moet langs deze weg niet 
veeleer een pseudo-eenheid ontstaan van 
gemeenschappelijke onzekerheid en dub
belzinnigheid, zelfs van »willekeur« die 
niet naar de God van de waarheid voert, 
maar van Hem weg? Is er wel een taal met 
een woord, passend en juist genoeg om de 
tragische dwaling te typeren die de katho
lieke Kerk ertoe heeft gebracht om voor de 
»eenheid« van de christenen een dwaalweg 
in te slaan aan het begin waarvan deze in 
ieder opzicht mislukte en heilloze, ja zelfs 
noodlottige hervorming van de Misliturgie 
kunstmatig werd samengeflanst en onder 
dwang algemeen werd ingevoerd? Is 't 
soms een geruststellend teken dat die nieu
we liturgie zich vliegensvlug over heel de 
aardbol heeft verspreid? Heeft men het 
goede en ware ooit zo snel onder de 
mensen kunnen verwezenlijken? Roept dat 
alles niet de verdenking op dat hier de 
»brede weg« werd bewandeld die naar be
neden voert en die voor de mens altijd 
zoveel gemakkelijker is dan de moeilijk 
begaanbare »Smalle weg« die naar boven, 
juist naar het eeuwig rijk van God voert? 

Desondanks (waarop we hier niet diep 
willen ingaan) moet er terecht heel sterk 
aan worden getwijfeld of de resultaten van 
een enquête van de pauselijke Congregatié 
voor de Sacramenten en de Eredienst over 
de frequentie van de Tridentijnse, Latijnse 
H. Mis met de feiten kloppen. Want als 
men leest dat de desbetreffende documen
ten op 19-6-1980 door kardinaal Knox wer
den ondertekend, maar dat de antwoorden 
al op 31oktober1980 in Rome moesten zijn, 
dan konkludeert men dat de tijd voor zo'n 
algemene enquête, zelfs na verlenging van de 
inleveringsperiode met een maand, buiten
gewoon kort is. 

Maar getallen zeggen hier absolut niets. 
We weten toch dat nauwelijks meer dan 
twee dozijn mensen na dat eerste Paasfeest 
in Jerusalem begonnen zijn met de wereld 
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te veroveren voor het geloof in Christus! 
Over waarheid en geloof wordt niet door 
getallen en meerderheden beslist, evenmin 
als over het goede en schone. Men behoeft 
zich daarvoor zelfs niet te beroepen op 
Schiller's beroemde woorden uit de »De
metrius<<: »Wat is meerderheid? Meerder
heid is iets onzinnigs; het zijn er altijd 
maar weinig geweest die hun verstand ge
bruikteJ;l ... Men moet de stemmen wegen 
en niet tellen« (le bedrijf). 

Hoe was 't toch mogelijk dat verloren 
ging het gevoel voor het bewaren van de 
heilige stilte die vanaf het Sanctus tot het 
Pater noster het heilige hoogtepunt van het 
Misoffer gmsloot en de uitdrukking was 
van ingekeerdheid en diepe eerbied, vol 
stil gebed? Hoe was 't toch mogelijk dat 
men niet meer voelde, welk een ongehoor
de eis het voor de celebrerende priester 
moet zijn, als hij op de heilige ogenblikken 
van de Consecratie zijn gezicht aan de 
menigte moet tonen? En hoe kon men de 
eerbiedige schroom van de biddende me
nigte kwetsen, die men is gaan dwingen 
om onbescheiden e11 opdringerig de cele.
brerende priester in 't gezicht te kijken? 
Tenslotte: waar vindt men voor de con
celebratie een voorbeeld in de H. Schrift of 
in de oudste christelijke gemeenten? Toch 
kunnen de hervormers van de liturgie er 
maar niet genoeg de nadruk op leggen dat 
men zich juist op getuigenissen van de al
lererste christenen beroept! 

Christus, het prototype en voorbeeld van 
alle christelijk priesterschap, handelde 
exclusief alleen. Nooit is er in de Kerk een 
aanwijzing gevonden dat men van dit .oor
spronkelijk voorbeeld en dus van de ene en 
enige aan het altaar celebrerende priester is 
afgeweken. Dat verscheidene priesters de 
ene celebrerende priester alleen maar assi
steren, b.v. onder de plechtige Hoogmis 
met assistentie, heeft hiermee niets te ma
ken, dat spreekt vanzelf. Traden ook Abel, 
Abraham en Melchisedech, waaraan de 
Canon van de H. Mis ons iedere dag her
innert als aan voorbeelden van priesterlijk 



dienen, niet telkens individueel op? Er zijn 
(ook in de H. Schrift) heidense erediensten 
waarbij een groot aantal priesters samen de 
eredienst voltrekken. Zo treden b.v. de 
priesters van Baäl met velen op. Maar ere
diensten van deze en andere heidense groe
peringen kunnen toch onmogelijk voor
beelden zijn voor de Misliturgie van onze 
Kerk, een liturgie waarbij de priester indi
vidueel zijn liturgische dienst wijdt aan de 
ene en enige God! 

Het is uiterst verbazingwekkend en on -
begrijpelijk dat tot nu toe nog zu weinigen 
over deze kwestie hebben nagedacht. 
Wij blijven hopen dat God ook nu bezinning 
en omkeer kan bewerken. H. Schrift en ge
loof roepen ons toe: »Metanoeite«, bekeert 
u! Maar het luide, progressieye »avanti, 
avanti« is aan beide onbekend . 

Als ik in één zin en in alle duidelijkheid 
een samenvattend antwoord moet geven 
op de vraag wat de hervorming van de 
liturgie van het H. Misoffer in de katholieke 
Kerk heeft bewerkt, dan luidt die zin aldus 
voor mij: Door de mislukte liturgie-her
vorming is de H. Mis van de Latijnse, 
rooms-katholieke ritus verworden tot een 
geliberaliseerde, gedemocratiseerde, gepro
testantiseerde en ontheiligde godsdienst
oefening voor het weekeinde. 

Of er een iiturgische Kerktaal moet 
zijn? 

In een tweede deel moeten wij ons bezig 
houden met de vraag, welke de betekenis 
is van een kerktaal. Is die noodzakelijk of 
niet? 

In een derde deel moeten wij uiteenzet
ten, welke de functie is van het Latijn als 
kerktaal in onze Kerk en in haar liturgie. 

Bij de discussies over de Tridentijnse 
ritus lijkt 't altijd eerst en vooral te gaan om 
de vraag, of er bij de liturgie een van de 
volkstalen moet worden gebruikt, of het 
Latijn. 

Maar bij die taalkwestie gaat 't eerst en 
vooral om méér, namelijk om de vraag, of 
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er bij deze liturgie eigenlijk wel een kerk
taal hoort of niet. Nog eens: men vergist 
zich, als men meent dat 't alleen maar gaat 
om 't Latijn als taal voor de eredienst; het 
gaat duidelijk om de ernstige vraag, of er in 
onze Kerk eigenlijk nog wel een kerktaal 
thuishoort. 

Om die vraag te kunnen beantwoorden 
moeten we ons eerst afvragen wat een 
kerktaal eigenlijk is en waarvoor ze dient. 
Zover wij weten heeft de mens op religieus 
gebied altijd een heel plechtige taal ge
bruikt; vaak was die ook nog aan het rit
misch lopen of dansen van de priester ge
bonden. Literatuur en muziek vinden hier 
hun oorsprong. Altijd al onderscheidde de 
taal van de erediensten zich dus naar vorm, 
woordkeus, ritmiek en spreektrant van de 
omgangstaal. Dat werd, overeenkomstig 
het ingeboren gevoel van de mens, vereist 
door de eerbied voor het goddelijke, waar
voor de eredienst was bestemd. 

De taal waarin de Bijbel (hier bedoeld: 
het Oude Testament) werd geschreven was 
het Hebreeuws. Ook toen de taal an het 
Joodse volk zich ontwikkelde in de richting 
van het Aramees, bleef de tekst van de 
Thora onveranderd in het Hebreeuws be
waard. Bij de godsdienstplechtigheden in 
tempel en synagogen werd de Hebreeuwse 
oertekst gebruikt. Bij gelovige Joden is daar
in tot op heden niets veranderd. 

Het godsbegrip van de Israëlieten, de Jo
den van later, had niet alleen gevolgen 
voor de aard van de eredienst maar ook 
voor die van de gewijde taal: de almachtige, 
eeuwige, onveranderlijk volmaakte God 
verlangde ook in taal en geschrift de onver
anderlijkheid en nauwkeurige stiptheid 
van de door Hem geopendbaarde waarheid 
en leer. In die zin had het Hebreeuws aller
eerst tot taak en was de functie ervan pri
mair, »kerktaal« te zijn. De eeuwige en 
onveranderlijke volmaaktheid van de ver
eerde en aanbeden God was het, die de 
mensen ertoe bracht om in .de voor deze 
God geldende eredienst en de daarbij ho
rende gewijde taal de tijd met zijn vergan-



kelijkheid en veranderlijkheid uit te scha
kelen. De tijd en zijn gevolgen moesten te
genover de eeuwige God worden over
wonnen. De kwestie van de onderwerping 
van de ruimte was voor het jodendom nog 
niet actueel. Die is een heel nieuw element 
dat pas bij de stichting van het christendom 
een beslissende rol gaat spelen. Het begin 
ervan kan heel nauwkeurig worden be
paald: De verrezen Christus geeft het bevel 
om te gaan missioneren. Hij legt dè taak op 
om het christendom over heel de aardbol 
onder alle mensen uit te breiden, zodat 
voor dit geloof ook .de grenzen van de 
ruimte wegvallen. Zo moeten voor de 
Drievuldige, de mens reddende God de 
mensen van alle tijden en streken gewon
nen worden, d.w.z. dat niet alleen de bar
rières van de tijd moeten worden over
schreden, maar ook die van de ruimte. Drie 
keer staat bij de synoptici1 te lezen dat »aan 
heel de wereld, aan alle volkeren, aan alle 
schepselen« het geloof moet worden ge
bracht in de Drieëne God, de Enige die de 
mens kan redden en verlossen, en die hem 
inderdaad redt als deze mens maar wil, 
d.w.z. in Hem gelooft en Hem bemint 
(Matth. 24, 14; 28, 19; Marc. 16, 15; Luc. 24,47; 
Hand. 18). 

Kan de konsekwentie van hetzelfde ge
loof in diezelfde God: de ene, eeuwige, tijd 
en ruimte overschrijdende, voor theologie 
en eredienst een andere zijn dan die, die in 
feite voor onze Kerk is ontstaan? Wie zou 
kunnen aannemen dat dit zonder de wil 
van God of tegen Zijn wil en leiding in is 
gebeurd? Wij bedoelen hier het ontstaan 
van een wereldwijde kerktaal voor theologie 
en liturgie. Wij bedoelen ook de ene, on
veranderlijke plechtigheid van het Misoffer, 
die tot de instelling van de Eucharistie in 
de zaal van het Laatste Avondmaal zelf 
teruggaat. 

In alle grote lexica kan men onder de 
desbetreffende trefwoorden naslaan en 
over vele kolommen nalezen, hoe enorm 
verscheiden en uiteenlopend de talen zijn 
lMarcus, Mattheus en Lucas 
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die door de mensen op aarde werden en 
worden gesproken, en hoeveel er zijn. In 
de laatste uitgave van het »Meyersches 
Enzyklopädisches Lexil<on« van 1978 kan 
men in deel 22 op bldz. 338 lezen: »De"te
genwoordig of vroeger op aarde gesproken 
(resp. schriftelijk overgeleverde) talen, wier 
aantal in totaal op 2500 à 3500 geschat 
wordt, verschillen onderling heel sterk; dat 
geldt ook voor de van oorsprong hauwer 
met elkaar verwante talen van de verschil
lende taalgroepen op aarde.« 

Die mededeling wordt bevestigd door 
een bericht van de Wereldbond van bijbel
genootschappen: een statistiek over de 
bijbelvertalingen die onlangs in Stuttgart 
werd gepubliceerd (zie FAZ van 4-2-'82). 
Volgens die statistiek ~ijn er nu bijbelse tek
sten in 1739 talen; volledig vertaalde bijbels 
bestaan er in 277 talen; het Nieuwe Testa
ment alléén werd in 518 talen vertaald. Een 
van de talen die er onlangs bij gekomen is, 
is het Inari-Laplands. Slot volgt. 

De betekenis van het Latijn 
als kerktaal 

1. UNITAS: Eenheid van geloof en gelo
vigen over de hele aarde 

2. IMMUTABILITAS: De onveranderlijk
heid van de taal 

3. DIUTURNIT AS: De blijvende taal die 
door de tijd niet kan worden veranderd 

4. CLARITAS: De helderheid bij de de
finitie van de begrippen 

5. DISTINCTIO: Het juist onderkennen 
van het christelijke om elk syncretisme te 
kunnen afweren en de zuivere leer te kun
nen behouden 

6. EXERCITATIO: De scholing en oefe
ning van de geest bij 't leren en begrijpen 
van de taal 

7. SIMPLICITAS: De zuiver uiterlijke een
voud van de taal bij 't horen, lezen, spre
ken, en schrijven 



8. NOBILITAS: De edele schoonheid van 
de taal, beoordeeld naar klank, vormen, uit
drukkingen en ritme 

Deze essentiële eigenschappen vormen 

de reden, waarom het Latijn als taal van de 
Kerk en als taal voor de liturgie van de r.k. 
Kerk zonder meer moet worden beschouwd 
als door God daartoe voorbestemd. 

Uit de Encycliek »Mediator Dei« van Paus Pius XII: 

Latijn en volkstaal in de Liturgie 

De Kerk is een levend organisme; daarom 
groeit ze en ontplooit ze zich ook in haar 
liturgie en past zu zich aan de noden en 
omstandigheden van de tijd aan. Steeds 
moet ze daarbij haar leer ongerept bewaren. 
Scherp moeten echter de vermetele bedoe
lingen worden veroordeeld van hen die 
met voorbedachten rade nieuwe liturgische 
gewoonten invoeren, of gebruiken van 
vroeger die niet meer passen bij de nu gel
dende wetten en rubrieken willen doen 
herleven. 

Dat dit voorkomt, geliefde zonen en 
eerwaarde broeders, niet alleen in onbe
langrijke zaken maar ook in heel belangrijke, 
hebben Wij tot onze grote smart moeten er-

varen. Er zijn er inderdaad die bij het op
dragen van het hoogJ:leilig_ Eucharistisch 
Offer de volkstaal gebruiken, die bepaalde 
na rijp overleg nauwkeurig vastgelegde 
feesten naar andere data verschuiven, die 
tenslotte de heilige geschriften van het 
Oude Testament uit de officiële teksten voor 
de openbare. gebeden wegstrepen, omdat 
ze menen dat die niet erg overeenstemmen 
met onze tijd en hu11 niet goed liggen. 

Dat het gebruik van de Latijnse taal in 
een groot deel van de Kerk verplicht is, is 
een voor iedereen zichtbaar heerlijk teken 
van eenheid en een doeltreffende bescher
ming tegen ieder bederf van de ware leer. 

De »anti-liturgische sekte« 

... Het streven en de bedoelingen van de 
scheppers der nieuwe liturgie worden 
echter zeer juist gekenschetst als men die 
met Dom Prosper Guéranger toeschrijft aan 
de »anti-liturgische sekte«. Guéranger heeft 
in zijn beroemd werk »lnstitutions Liturgi
ques«I van de »anti-liturgische sekte« of de 
»anti-liturgische ketterij« gesproken om 
daarmee de vooral protestantse afscheidin
gen te typeren die tegen de katholieke en 
romeinse liturgie gericht waren. 

Tot de karaktertrekken of beginselen van 
die ketterij behoren: 

1. »De haat tegen het handhaven van de 
traditie bij de formules van de H. Mis ... 
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Iedere sektariër die een nieuwe leer wil in
voeren botst onvermijdelijk op de liturgie, 
de traditie in optima forma, en hij heeft 
geen rust voordat hij die stem tot zwijgen 
heeft gebracht«2. 

2. De vervanging van de door de Kerk in
gevoerde formules door lezingen uit de H. 
Schrift. Dit is een »middel om door bewe
ring of loochening de eigen leerstellingen 
te propageren en te schragen«". 

3. Nieuwe formules worden bedacht en 
ingevoerd. 

4. Men werpt zich op als verdediger van 
de rechten van de Oudheid. Da sektariërs 
»Willen het christendom bevrijden van al 



het valse en God onwaardige dat er door 
de dwalingen en hartstochten van de men
sen is bijgevoegd«4. 

5. De v~rwijdering van alle ceremonies 
en formules waardoor mysteries worden 
uitgedrukt. »Dus geen sacramenten behal
ve de Doop ... geen sacramentaliën, geen 
zegeningen, geen beelden, geen relikwieën 
van heiligen, geen processies, geen bede
vaarten, enz. Geen altaar meer, maar slechts 
een tafel, geen offer zoals bij elke gods-

1 Dom Prosper Guéranger: lnstitutions Uturgiques, 
deel !, Le Mans-Paris 1840, bldz. 414-422 

2 idem, bldz. 414 
3 idem, bldz. 415 
4 idem, bldz. 417 
5 idem, bldz. 418 
6 idem, bldz. 419 
7 idem, bldz. 421 

dienst, maar nog slechts een maal«S. 
6. De invoering van de volkstaal in de H. 

Mis . »Dat is in de ogen van de ketters een 
van de belangrijkste punten. De eredienst 
is geen geheimzinning gedoe, zeggen ze. 
Het volk moet begrijpen wat het zingt. De 
haat tegen de Latijnse taal is alle vijanden 
van Rome ingeboren«6. 

7. De bevrijding van alle vermoeienissen 
en onaangename dingen die het lichaam 
worden opgelegd door de liturgie. »Üp de 
eerste plaats geen vasten en onthouding 
meer; geen knielen meer bij het gebed; voor 
de kerkelijke bedienaar geen verplichte da
gelijkse gebeden meer, evenmin als cere
moniële gebeden in naam van de Kerk. Een 
van de voornaamste kenmerken van de 
grote protestantse emancipatie is immers 
dat er minder openbare en privé-gebeden 
moeten zijn«7. 
Uit: Wigand Siebel, Katholisch ader konziliar 

Kroniek van de Priesterbroederschap 
Door Aartsbisschop Marcel Lefebvre 

Priesterwijdingen 
Wegens de overgang van vijf naar zes 

studiejaren had 1982 een jaar zonder prie
sterwijdingen moeten zijn. Maar in verband 
met de dienstplicht en andere omstandig
heden zijn er toch negen nieuwe priesters 
voor de Broederschap en zes voor andere 
congregaties gewijd, in totaal vijftien: twee 
in Zaitzkofen en dertien in Econe. 

Nieuwe over de seminaries 
Buenos Aires vooral trekt de aandacht 

met zijn vijftien nieuwe seminaristen en 
zijn twee broeders-postulanten die in maart 
zijn ingetreden. Er zijn nu veertig semina
risten, over drie cursussen verdeeld. Twee 
vleugels van het nieuwe seminarie zijn 
klaar, beide gelijkvloers. Ze bieden een 
passend onderdak voor de seminaristen. 

18 

Nieuws over de distrikten 
Engeland 

Het verwachte goede bericht is eindelijk 
binnen: op 1 maart heeft de H. Jozef be
werkt dat aan de distriktsoverste de Eerw. 
Heer Edward Black de sleutels werden 
overhandigd van een Anglikaanse kerk in 
Londen met 300 zitplaatsen, een grote hal 
en een parkeerterrein. Tot grote vreugde 
van de Londense gelovigen is ze al in ge
bruik. Zodra men klaar is met de vernieu
wing van het interieur wordt ze ingeze
gend, waarschijnlijk in oktober. Dank aan 
de H. Jozef en proficiat voor pater Black! 

De distrikten in de Verenigde Staten 
Tijdens mijn bezoek in april en mei kon 

ik constateren dat de H . Jozef even edel
moedig is voor onze Amerikaanse confra-



ters. Voor het distrikt Noord heb ik twee 
nieuwe kerken gewijd. Die in Philadelphia 
zal volgen. Met het distrikt Zuid ging het 
ook zo. Daar heb ik de kerken in Laudental 
(bij Miami) en in New Orleans gewijd, ter
wijl die in North Carolina zal volgen! Een 
grote aanmoediging voor de gelovigen. 

Canada 
Al is het tempo hier minder spectaculair 

dan in de V.S., toch gaat 't ook die richting 
uit. Het apostolat van abbé Normandin en 
dat van onze confraters in Shawinigan 
draagt zijn vruchten. De groepen worden 
groter en gaan proberen om kerken of 
kapellen te verkrijgen. In winnepeg b.v., 
waar een vrijstaande kapel is gekocht die 
heel goed werd ingericht. Het distriktshuis 
is heel goed opgeknapt en is zeer geschikt 
voor retraites. 

Duitsland 
Het distrikt krijgt weldra zijn eerste school 

in Brilon-Wald, 150 km. ten Oosten van Es
sen. Wij wensen heel veel succes aan de 
eerw. heer Philippe François, die de leiding 
op zich neemt. 

In Uberlingen aan het meer van Constanz 
wordt een mooie priorij ingericht die al 
goed functioneert. Ze staat onder leiding 
van een jonge Poolse Franciscaan, die het 
distrikt zijn diensten heeft aangeboden. 

Zwitserland 
Daar het district voortaan van het moe

derhuis gescheiden en naar Freiburg ver
plaatst is, voldeed het huis aan de rue de Ja 
Viquettaz niet meer. Het werd door een 
groter huis aan de rand van Freiburg, in 
Villars-sur-Glane, vervangen. 

Abbé Denis Roch, de distriktsoverste, 
hoopt over enige maanden twee nieuwe 
kapellen in Basel en in Wil te kunnen inze
genen. 

Spanje 
De buitendienst van Madrid strekt zich 

reeds uit tot Bilbbao, Barcelona en Valencia. 

Frankrijk 
De faculteiten van het universitaire Insti-
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tuut ontwikkelen zich gunstig, immers het 
aantal studenten heeft nu de vijftig over
schreden. De goede naam van het Instituut 
doet de Broederschap eer aan. 

Behalve de drie middelbare scholen St. 
Michel in Chàteauroux, Etoile du Matin en 
St. Joseph des Carmes in Fanjeaux, werden 
er basisscholen geopend in Nantes, Bor
deaux en Dijon. Waarschijnlijk wordt er in 
september in Parijs een middelbare school 
voor externen geopend. Dat is een grote stap 
voorwaarts en de garantie voor goed voor
bereide roepingen. 

De kapel van de priorij te Lyon wordt 
binnenkort (op 18 juli) ingezegend. 
Noord-Italië 

Men wil in Rimirii een priorij gaan stich
ten. et ontbreekt aan priesters. Maar de 
leemte wordt opgevuld door het vuur van 
Dom Giulio Tam en de eerw. Herr Emma
nuel du Charlard. 

Zusters van de Broederschap 
De zusters van de Broederschap zijn 

twee nieuwe stichtingen van plan: een 
duitstalige in Oberriet, in het distrikt 
Zwitserland, en waarschijnlijk een in Dijon 
bij de priorij Pouilly-en-Auxois, waar pater 
Emily dienst doet. Worden die plannen 
verwezenlijkt, dan ·hebben ze al acht com
muniteiten waarin ze onschatbare diensten 
bewijzen. Stuur hun roepingen! 

Nieuws uit Rome 
Kardinal Ratzinger kreeg van de Heilige 

Vader de opdracht om de in december over
leden kardinaal Seper te vervangen. Einde 
maart had ik een lang onderhoud met hem. 
Spoedig daarna stuurde hij mij een brief 
die ik voor mijn vertrek naar Ridgefield be
antwoordde. 

De voornaamste moeilijkheid blijft steeds 
dezelfde: de hervorming van de liturgie. Er 
wordt geëist dat wij toegeven dat ze goed 
is, al maken we voorbehoud en houden we 
ze voor minder goed dan de oude. 

Omdat wij de hervorming beschouwen 
als slecht en als door het oecumenisme ver
giftigd, daarom moeten wij weigeren ze 



aan te nemen en hebben wij de plicht om 
ze alle gelovigen af te raden. Maar juist dat 
wordt door de hervormers voor ontoelaat
baar gehouden ... ! 

Hoe lang nog zullen ze de ogen sluiten 
voor de katastrofe in geloof, zeden en in
stellingen? 

... God alleen weet het. 

Een circulaire van pastoor Hans Mikh 

In zijn laatste circulaire voor de leden van de 
»spes unica« karakteriseert pastoor Milch op 
voortreffelijke wijze de tegenwoordige toestand 
van Kerk en mensheid, en geeft h1j de taken aan 
die ieder van ons moet vervullen. 

Beminde broeders en zusters in de »actio 
spes unica«! 

De grote feesten van onze Verlossing 
hebben door heilige handelingen concrete 
gestalte gekregen, de mysteries zijn wer
kelijkheid geworden en de heilige Kerk, 
wier heilig wezen wij hoeden en waaraan 
wij door ons zijn vorm geven, is· van het 
vuur van de H . Geest doorstraald en be
zield. 

Ik zeg het U in Uw eenzaamheid en 
zwaarmoedigheid: weet U niet dat U bent 
uitverkoren voor een gevechtspositie in de 
katholieke actie, voor een commandopost 
waar U de engelen beveelt en hen uitzendt 
naar de bezette gebieden van de Kerk 
waarin de Satan zijn heerschappij voert? 

Weet U niet dat Uw ziel en Uw lichaam 
woonplaatsen zijn van het licht dat zijn 
kracht uitstraalt voor de verdwaalden en de 
blinden, de twijfelaars en de vertwijfelden. 
als U elke van Uw dagen bewust verenigt 
met de mensgeworden Zoon van God? 

U bent machtiger dan de machtigste pre
sidenten en heersers in deze wareld als U 
al Uw lijden, Uw zorgen, Uw eenzaamheid 
en Uw lasten op het kruis legt van Hem, 
die zo vertrouwd is met alle smart. Alles 
wat U te dragen hebt neemt Hij over. Hij 
maakt er Zijn pijnen en lasten van, als U 
het wilt! 
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Dan gaan er »stromen van levend water 
van U uit« Qoh. 7,38) en »U zult in Uw 
lichaam mogen aanvullen wat nog ontbreekt 
aan het lijden van de Christus voor Zijn 
Lichaam dat de Kerk is« (Kol. 1,24). 

Mensen die U niet kennen en van wie U 
niets weet worden door Uw geduldig ge
dragen lijden, Uw offers, Uw inzet en gebed 
verlicht, gesterkt, opgebeurd en getroost. 
Op Uw wenk staan de engelen op en weer
staan zij de Satan op punten waar belang
rijke beslissingen vallen. · 

Waarom laat U toch treurend het hoofd 
hangen, terwijl Uw bestaan zo buitenge
woon veel heeft gewonnen aan macht, 
waardigheid en betekenis! Als nooit tevoren 
bent U toegerust om Gods Rijk te verde
digen en de hoogste zending op U te ne
men. Die zending volbrengt U door hande
lingen te verrichten en kwellingen te dra
gen die schijnbaar onbelangrijk zijn en geen 
effekt hebben. Maar U hebt het vermogen 
om ver boven al 't waarneembare uit op 
mysterieuze wijze macht op aarde uit te 
oefenen »in Hem, door Hem en met Hem«, 
want »ÜW leven is met Christus verborgen 
in God« (Kol. 3,3). 

Bij dat alles is 't noodzakelijk dat wij 
smeken om de voorspraak van Maria, door 
wie de H. Geest Zijn volle werkzaamheid 
in ons ontplooit, dat wij ons in Christus tot 
de Vader wenden en zonder ophouden 
smeken om Zijn erbarmen dat één is met 
de H. Geest - opdat wij groeien in geloof! 

Inderdaad, wie wat al te gemoedelijk 
meent dat zijn geloof volmaakt is en dat 't 
zijn bestaan doordringt tot in de wortel 
(d.w.z. tot in het ·hart), diens geloof blijft 



het einde toe mat en krachteloos. Slechts 
wie weet hoe zwak zijn geloof is en wie 
zonder ophouden roept: »Heer, ik geloof, 
kom mijn ongeloof te hulp!« (Marc. 9,24) -
»kreunend«, zoals daar ook gezegd wordt-, 
diens geloof heeft macht en leven en kent 
groei. Het rijpt om een vuur te worden van 
heilige hartstocht, een hCX?p die zich niet 
van de wijs laat brengen, en een brandende 
liefde. 

Zo, beminde broeders, zullen U en ik 
bewerken dat de grote, heilige ommekeer 
sneller tot stand komt. Het werk dat onze 
grote Aartsbisschop voor God opbouwt 
groeit · voortdurend. Het wordt getroffen 
door tegenslagen en gaat toch onweer
staandbaar voort; het wordt doodgezwegen, 
maar is springlevend; het wordt gehoond 
maar bouwt steeds verder; het wordt be
lasterd, maar breidt zich onweerstaanbaar 
uit. Er ontstaan priorijen, er worden centra 
gebouwd voor 't opdragen van de H. Mis, 
er worden kloosters en scholen gesticht, er 
worden universitaire instituten opgericht. 

En wij, de beweging »enige hoop« (actio 
spes unica), die onder de hoede van de 
Aartsbisschop bij de Priesterbroederschap 
zijn aangesloten en die met hart en ziel zijn 
toegedaan, wij blijven »hopen tegen alle 
hoop in« (Rom. 4,18), wij blijven bidden, 
boeten en belijden. 

Wij komen samen en geven door ons 
groot aantal te kennen dat de afgodendie
naars van massa en mode, de bewuste of 
onbewuste trawanten van de anti-christe
lijke bezettende macht die het inwendige 
van onze enige, innig geliefde Kerk bezet 
houdt, nooit de overwinning zullen be
halen, nooit nooit!! Ze zullen, als het grote 
uur slaat, voor aller ogen dáár te vinden 
zijn waar ze in 't geheim allang zijn en wa
ren: in 't kamp van de vorst dezer wereld! 

Beminde vrienden, aan Uw grote offer
vaardigheid, waarop ik, vervelend genoeg, 
altijd maar weer een beroep moet doen, is 't 
te danken dat de parochie St. Athanasius, 
die ongeveer 450 gelovige katholieke chri
stenen telt en in zekere zin de vertegen-
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woordigende parochie van de actio spes 
unica is, spoedig (waarschijnlijk in septem
ber a.s.) het nieuwe kerkje kan betrekken 
dat aan de H. Athanasius is toegewijd. Het 
zal ruimte bieden aan 200 tot 250 personen. 
Tot nu toe konden hoogstens 120 mensen 
met duwen en wringen in de ruimte waar 
wij in de Rosengarten 17 over mogen be
schikken. Toch moeten wij onze hartelijke 
dank betuigen aan de familie Geis, die ons 
de ruimte heeft verhuurd en zo de redden
de mogelijkheid heeft geboden om de perio
de tot de voltooiing van ons Mis-centrum 
te overbruggen! 

Alles wat er groeit en bloeit, waarbij ik 
de prachtige KJB (kath. jeugdbeweging), en 
ook de met Hattersheim verbonden C]B 
( christel. jeugdbeweging) met haar trouw 
en inzet, niet wil en mag overslaan, dat alles 
bespoedigt de grote dag van de ommekeer. 

Met zijn Priesterbroederschap en de 
daarmee verbonden gemeenschappen wekt 
de Aartsbisschop tot ommekeer op en be
vordert hij die, mobilisiert hij de krachten 
van de H . Geest, geeft hij meer inzicht en 
moed, schudt hij de slaperige lauwen 
wakker en rukt hij de bangeriken uit hun 
afwachtende houding los. 

Maar de ommekeer als zichtbaar en juri
disch vastgelegd gebeuren zal hoogstwaar
schijnlijk niet rechtstreeks door onze contra
reformatorische beweging worden verwe
zenlijkt. Als vrucht van ons leven en 
werken zal de in talloze geschriften door 
mij geschetste valse leer van de vooruitgang 
van alle mensen, van »de katholieke bij
drage«, van de oecumene, van de voorrang 
van de orthopraxie boven de orthodoxie 
met één klap van boven af herroepen en 
verboden worden. En met de hevelde boom 
zullen alle giftige vruchten, de zogenaamde 
»hervormingen«, ondergaan en nog maar 
voortbestaan als waarschuwende herinne
ring en schandelijk teken van een zwak 
geslacht. 

Voor dat vurig verlangde uur houden wij 
ons gereed! We zullen dan terugkeren in 
ons bevrijd eigendom: van de »stromen 



van Babylon«, van de catacomben schijn
baar buiten de Kerk, waar wij de eeuwige 
ziel der Kerk in de ijzeren urn van onze on
voorwaardelijke wil koesteren en verdedi
gen, naar het tastbare en weer waarneembare 
Jernsalem van het Nieuwe Verbond. 

En U zult erbij zijn! Vergeet het niet! 
Overwin Uw pessimisme! 
We willen en moeten treurenden zijn uit 

liefde en zelfs uit uitgelaten vreugde, om
dat we zoveel mensen zien die onze 
vreugde niet kunnen delen. 

Nooit echter pessimisten! 
De droefheid komt uit de vreugde en 

mondt in de vreugde uit. 
Het pessimisme verlamt en is een beko

ring van de Vader van de leugen. 
Sommigen beweren verontwaardigd dat 

we »tegen de Paus« zijn. 
Anderen beweren verontwaardigd dat 

we »voor de Paus« zijn. 
Het ene is even dwaas als het andere. 
In heilige geestdrift en diepe genegenheid 

voor het Petrus-ambt (God weet 't!) kan 
niemand ons overtreffen, niemand! 

Maar de liefde baart heilige droefheid. 
Liefde verblindt niet. Ze opent de ogen. 

Hoezeer geloof en gezag geslonken zijn toont het volgend krantenartikel, dat ons dezer dagen zonder 
verdere bijzonderheden werd toegestuurd. 

Woensdag, 7 juli 1982 

Rome - Twijfel aan de Paus 
Door Velt Mölter 

De Heilige Stoel wankelt. Het gist in het 
bestuurscentrum van de katholieke Kerk. 
De vele gelovigen van Rome nemen de 
dogma's waarop Paus en Kerk steunen niet 
meer au sérieux. Een enquête in de parochie 
»Santa Paola Romana« van Rome had 't 
volgend resultaat: de biecht is uit de mode, 
het geloofsbeginsel van de zonde is afge
dankt, de onfeilbaarheid van de Paus wordt 
steeds meer betwijfeld. Zestig procent van 
de gelovigen willen zich niet meer onder
werpen aan de hiërarchie van de Kerk. 

Ofschoon Paus Johannes Paulus II juist 
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bij de Italiaanse katholieken zeer populair 
is, heeft zijn gezag te lijden çmder de ver
anderingen in de struktuur van de Kerk. 
»Het christendom in de Italiaanse maat
schappij is in een ernstige crisis geraakt«, 
zo lichtten 80% van de ondervraagden hun 
verhouding ten opzichte van het Vaticaan 
nader toe. De Romeinse Curie, die voor 
binnenkerkelijke problemen verantwoorde
lijk is, zal zich nu wel met dat gezagsverlies 
moeten bezighouden. Zij die achter de cou
lissen kunnen kijken: »Dat is voor hen een 
zwaar karwei.« 



Nalezen: 

De discussie in de »Südwestpresse«, Ulm, 1978 
In 1978 konden wij in de »Südwestpresse« te Ulm een belangwekkende discussie voeren over de 

toestand in de Kerk en het werk van de Priesterbroederschap. Daar de fundamentele standpunten ook 
heden nog gelden en wij er sindsdien veel vrienden bijgekregen hebben, menen wij U deze documen
taire niet te mogen onthouden. 

1. »De geloofsschat wordt te grabbel gegooid ... « 

Pater Franz Schmidberger, medewerker van aartsbisschop Marcel Lefebvre, over het 
conflict in de katholieke Kerk/Door Gerhard Kaiser 

Zou de openlijk uitgedragen botsing tussen 
traditionalisten en hervormers met een 
scheuring in de katholieke Kerk eindigen. 
Een vraag, die vele katholieken in beide 
kampen bezighoud. De aanhangers van 
aartsbischóp Lefebvre, wiens aantal groeit 
(in Frankrijk zijn het reeds 40 procent van de 
kerkbezoekers), verwerpen de liturgieher
vonning. Ze bezitten eigen Kerken, bouwen 
een eigen organisatievorm op·, leiden eigen 
aankomende priesters op. Wij spraken met 
pater Franz Schmidberger, een van de 
naaste medewerkers van Lefebvre. 

De 31-jarige Zwaab Franz Schmidberger 
werd in 1975 door aartsbisschop Lefebvre 
als eerste Duitse seminarist in 't seminarie 
St. Pius X in Ecöne in het Zwitserse kanton 
Wallis priester gewijd. Sinds de zomer van 
1976 heeft hij de leiding over het vormings
huis van de Priesterbroederschap St. Pius 
X in 't Duitse taalgebied in Weissbad. 

Vraag: In de Kerk van nu is een toestand 
ingetreden die men grofweg zou kunnen 
typeren als polarisatie tussen traditionali
sten en hervormers. Hoe ziet U de stand
punten? En hoe zouden de soms hevige 
twisten kunnen worden bijgelegd? 

P. Schmidberger: Dikwijls wordt het 
conflict van nu veel te ?Ppervlakkig gezien 
als een twist om uiterlijke vormen. In wer
kelijkheid gaat 't om heel veel meer, mijns 
inziens zelfs om alles. Want hoe men de 
oorspronkellijke redactie beoordelen van 
artikel 7 (Vert.: van de »lnstitutio generalis«, 
de algemene regeling val) de Novus Ordo 
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Missae), waardoor de nieuwe Mis is gedefi
nieerd en ingevoerd als »de heilige ver
gadering van de gelovigen onder voorzitter
schap van de priester om de gedachtenis 
des Heren te vieren«? 

Daarover dit: Nooit is de H. Mis de ver
gadering van de gelovigen, maar de gelo
vigen komen bijeen om deel te nemen aan 
het Kruisoffer van Jezus Christus dát op 
het altaar op ortbloedige wijze tègen
woordiggesteld wordt, om met Jezus Chri
stus, die helemaal offergave is, zelf offer
gave te worden. Het offerbegrip is het cen
trale begrip van onze heilige godsdienst. 
Daarmee staat of valt de katholieke Kerk en 
elk christelijk leven; ik ben zelfs geneigd te 
zeggen: alle beschaving van het Westen. 
Zonder het 9fferbegrip verliezen.begrippen 
als versterving, boete of zelfverloochening, 
.die ons toch door de Heer zelf zijn opge
dragen, hun zin. 

Dat tast het hart aan 

Is 't niet bedenkelijk dat in de nieuwe 
liturgie bijna alle kruistekens, kniebuigin
gen, buigingen en altaarkussen - waardoor 
het offer en de aanbidding van God wor
den uitgedruckt - geschrapt zijn? - dat de 
offerande-gebeden zijn vervangen door een 
aanbieding van de gaven waarin van schep
ping en verlossing geen sprake meer is en 
die ontleed is aan een oude joodse huis
zegen? - dat zelfs de Consecratiewoorden, 
het testament van Jezus Christus, vervalst 
zijn (»pro multis« is »voor velen« en niet 



»Voor allen«!)? Na het Concilie van Florence 
behoort »Geheim van het geloof« tot de 
Consecratiewoorden zelf, maar tegenwoor
dig worden die woorden na de Consecratie 
geplaatst. Tast zoiets soms niet het hart van 
ons geloof aan? Deze nieuwe Mis, die is 
samengesteld met medewerking van zes 
protestantse dominees, kan in de eigenlijke 
zin van het woord niet meer katholiek 
worden genoemd. 

Dan staat er: » .. . onder voorzitterschap 
van de priester«. Ook dat is onjuist. De 
Priester speelt niet de rol van voorzitter, 
maar hij vertegenwoordigt de Persoon van 
Jezus Christus en handelt in naam van de 
Heer. »Doet dit tot Mijn gedachtenis«, heeft 
de Heer de apostelen opgedragen.Hij heeft 
niet gezegd: »Herinnert u. « 

Afwijken van de juiste weg 

Bovendien is Jezus Christus in het aller
heiligst Sacrament niet slechts g~estelijk 
tegenwoordig zoals bij twee of drie die in 
Zijn naam vergaderd zijn, maar met Zijn 
Godheid en Zijn Mensheid. Dat de priester 
naar ' t volk gekeerd staat in plaats van naar 
kruis en tabernakel, dat 't altaar wordt ver
vangen door een tafel (wat 20 jaar geleden 
nog door Pius XII in »Mediator Dei« als 
afwijking van de juiste weg werd veroor
deeld), dat 't tabernakel ergens in een hoek 
wordt geplaatst, dat de priester als voorzit
ter van de gemeente wordt gedefinieerd, 
de handcommunie en de communie-uitrei
king door leken, 't zijn allemaal logische 
gevolgen van die nieuwe opvatting. Moet 
iemand dan nog verbaasd staan, als de 180 
theologen van de »Aktionsgemeinschaft 
Rottenburg«, ongeveer 15% van de clerus 
van dat diocees, protestantse dominees 
typeren als personen die met dezelfde 
volmacht zijn bekleed als zij, en ronduit 
verklaren dat ze een offertheorie hebben 
opgegeven »die de indruk zou kunnen 
wekken dat voor onze verzoening met God 
het offer van Jesus aan het Kruis steeds 
opnieuw moet worden opgedragen of her
nieuwd«? 
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Vraag: Kardinal Ratzinger heeft onlangs 
toegegeven dat 't niet verstandig is geweest 
om tegelijk met de invoering van het nieuwe 
missaal het oude te verbieden. Zou de con
troverse zijn bijgelegd, als naast het nieuwe 
missaal het oude weer voor geldig werd 
verklaard? 

P. Schmidberger: Als de katholieke Mis, 
zoals ik ze kortweg zou willen noemen, 
weer werd toegelaten, dan zou er om te be
ginnen een modus vivendi zijn gevonden. 
Wij zouden al aardig geholpen zijn, als de 
ten opzichte van anderen zo pluralistische 
postconciliare Kerk ook voor haar trouwste 
katholieken een plaatsje had, maar blijkbaar 
krijgen de mohammedanen eerder dan zij 
toegang tot onze kerken, die toch juist voor 
het heilig Misoffer gebouwd zijn . 

Sacramenten nog maar symbolen 
Vraag: Zijn er behalve de kwestie van de 

Misorde nog andere betwiste punten? Wat 
verwijt aartsbisschop Lefebvre aan het Ile 
Vaticaans Concilie? 

P. Schmidberger: Allereerst moet worden 
opgemerkt dat niet alleen die Mis, maar alle 
sacramenten veranderd zijn. Waarschijnlijk 
worden die voortaan nog maar min of meer 
als symbolen beschouwd. De reeds aange
haalde »Aktionsgemeinschaft Rottenburg« 
meent dat het »gevaarlijk« is te geloven dat 
»door de sacramenten de mensen kunnen 
beschikken over de genade van God«. 

Als tweede grote geschilpunt moet de 
tegenwoordige geloofsverkondiging vanaf 
de leerstoel, door de preek en in het gods
dienstonderwijs worden genoemd. In dit 
laatste krijgen de kinderen katechismussen 
in handen die absoluut niet meer katholiek 
zijn . Bij de Communie spreekt men b .v. van 
»een stukje brood«. De priesteropleiding in 
de seminaries is er bepaald op gericht, twij
fels aan het geloof te wekken. Hoe zou 't 
ook anders kunnen, als er opgeleid wordt 
door theologen als Küng, die de funda
mentele dogma's van het christendom in 
twijfel trekt, of Haag, die het bestaan van 
de duivel loochent, of die gelaïciseerde 



priesters in Holland die met officiële toe: 
stemming van Rome door blijven werker 
in de priesteropleiding. 

Bekeringen, die worden zeldzaam 
En als derde punt zou ik het probleem 

van het kerkbegrip willen noemen. De 
katholieke Kerk ziet zichzelf als de in de 
geschiedenis zichtbaar voortlevende Chri
stus, die in haar blijft werken. Daarom ook 
is haar de volle goddelijke waarheid toever
trouwd en is zij de exclusieve weg naar de 
zaligheid. Als dan in het decreet van Vati
canum Il over de oecumene wordt gezegd 
dat de andere godsdiensten middelen kun
nen zijn tot het heil, of als men in 't decreet 
over de niet-christelijke godsdiensten zelfs 
leest: het boeddhisme kan de mens brengen 
tot de volledige bevrijding en de hoogste 
verlichting, dan kan men alleen nog maar 
het hoofd schudden ... immers, hoe zou de 
dwaling toch middel kunnen zijn om de 
zaligheid te bereiken! Zie, de rechtstreekse 
gevolgen van zo'n liberale beginselen liggen 
voor de hand: onder Pius XII waren er in 
Engeland jaarlijks 50000 bekeerlingen die 
overgingen naar de katholieke Kerk; in de 
V.S. waren er ongeveer 150000. Maar nu is 
die stroom bijna helemaal opgehouden. In 
dit verband mag men ook niet over het 
hoofd zien dat de missie-aktiviteit van de 
Kerk meer en meer beperkt wordt tot sociale 
ontwikkelingshulp. Binnenkort zal ze ver
anderen in een theologie van de bevrijding 
en tenslotte uitlopen op de theologie van 
de revolutie. · 

Uitgeleverd worden aan het communisme 

Heel de heroriëntering van de Kerk gaat 
eigenlijk naar links, wat blijkt uit de politiek 
ten opzichte van ç:>ost-Europa (»Ostpoli
tik«), die tenslotte niets anders betekent 
dan dat de Kerk in de landen van het Oost
blok aan het communisme wordt overgele
verd. Het is veelzeggend dat de secretaris· 
generaal van de communistische partij van 
Hongarij op Sacramentsdag 1977 door Paus 
Paulus VI werd ontvangen. En is 't niet 
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vreemd dat de »Iswestija« het Vaticaan 
dringend verzoekt om aartsbisschop Lefeb
vre in naam van het He Vaticaans Concilie 
te excommuniceren? 

De grenzen van de gehoorzaamheid 

Vraag: De grootste verwarring onder de 
katholieken wordt wel gesticht door de 
vraag wat de traditionalisten denken over 
de gehoorzaamheid aan de Paus. In hoever 
onderwerpt Lefebvre zich eigenlijk nog aan 
Rome? 

P. Schmidb~rger: Sta: mij toe dat ook ik een 
vraag stel. Als een vader zijn zoon wil leren 
stelen, mag de zoon dan zijn vader gehoor
zamen? Zeker, gehoorzaamheid is een grote 
deugd, maar die is niet absoluut. Gehoor
zaamheid is namelijk op de waarheid ge
richt, op het zedelijk goede, op het bewa
ren en verdedigen van het geloof, om 'teven 
door welk gezag gehoorzaamheid wordt 
geëist. Zo onderwerpen wij ons gaarne aan 
alle voorschriften en hervormingen die het 
geloof versterken en het kerkelijk leven 
verdiepen, en weigeren wij standvastig het 
vergif van de verderfelijke ontwrichting in 
te nemen, ook als 't maar druppelsgewijs 
wordt toegediend. 

In de Encycliek »Diuturnum illud« drukt 
Paus Leo XIII zich over het probleem van 
de gehoorzaamheid heel precies uit: »De 
mensen hebben maar één reden om niet te 
gehoorzamen, nl. als er van hen iets zou 
worden gevergd wat blijkbaar in strijd is 
met de natuurwet of met de goddelijke wet. 
Want er mag niets worden geboden of ge
daan, wat de natuurwet schendt of de wil 
van God beledigt... Ook is er geen reden 
om hen die zo handelen van God tegen
spreekt, dan gaan ze hun bevoegdheden te 
buiten en vernietigen ze de gerechtigheid. 
Dan vervalt hun gezag, want waar de ge
rechtigheid ontbreekt daar is ook geen ge
zag.« 

We mogen ook niet vergeten, hoe Vatica
num 1 de onfeilbaarheid van de Paus de
finieert en motiveert: »Aan Petrus en zijn 
opvolgers is de H. Geest niet beloofd voor 



een nieuwe leer, maar om met Zijn bijstand 
de van de apostelen ontvangen geloofsschat 

. te bewaren en getrouw te verklaren.« 
Vraag: Een voorstander van Lefebvre 

heeft in Zaitzkofen bij Regensburg voor 
650000 Mark een voormalig missiehuis ge
kocht. Is 't juist dat daar zonder de toestem
ming van de kerkelijke overheid een semi-. 
narie van de Priesterbroederschap van Le
febvre (en waarschijnlijk tevens een' gees
telijk centrum van het behoudende katho
licisme) wordt gevestigt? 

P. Schmidb~rger: Inderdaad heeft een 
sympathisant met ons werk het vroegere 
kasteel in Zaitzkofen gekocht, waarin wij 
een klein-seminarie willen vestigen met 
eindexamen VWO. Want de situatie in de 
openbare scholen is intussen zo slecht dat 
jonge mensen daar niet alleen hun roeping, 
maar vaak ook hun geloof verliezen. Heel 
graag zouden we de bisschop van Regens
burg verlof vragen om zo'n huis te mogen 
openen. Maar als men van tevoren weet 
dat men zonder enige motivering neen te 
horen krijgt? Uit wat al gezegd is blijkt 
duidelijk genoeg dat het belang van de 
Kerk moet worden gesteld boven de wille
keurige beslissing van een bisschop. 

Wie lokt een scheuring uit? 
Vraag: Staat U met Uw opvatting niet op 

't punt om door 't openen van eigen Mis
centra en het vormen van een eigen gene
ratie jonge priesters enz. een scheuring in 
de Kerk uit te lokken? 

P. Schmidberger: Absolut niet! Een 
scheuring in de Kerk wordt uitgelokt door 
hen die van de heilige Mis een maaltijd 
maken, die de priester tot voorzitter van de 
gemeenste degraderen en de geloofsschat 
te grabbel gooien. Zij scheiden zich af van 
de Kerk, van de Kerk · die 20 eeuwen lang 
onveranderd bleef, van de Kerk van Jezus 
Christus. 

Vraag: Volgens een enquête in Oostenrijk 
zijn daar 37% van de katholieken 't hele
maal of gedeeltelijk met de houding van 
Mgr. Lefebvre eens. In Frankrijk leverde 
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een enquête onder de kerkgangers zelfs 
een instemming op van 40%. Maar in de 
Bondsrepubliek waren er 't laatste jaar 
maar 8%, of schoon 23% van de in Duits
land ondervraagden begrip toonden voor 
de traditionalisten. Wat denkt U van dat 
cijfermateriaal? 

P. Schmidberger: Laten we om te be
ginnen toch duidelijk stellen dat oud of 
jong geen waardebepalingen zijn, evenmin 
als modern of niet modern. Waar of onwaar, 
goed of slecht zijn dat echter wel! 

't Spreekt vanzelf dat jonge mensen zich 
door de geest van geloof en door de vaste 
overtuiging van aartsbisschop Lefebvre aan
getrokken voelen. Jonge mensen willen 
heldere, vaste overtuigingen over geloof en 
moraal. Ze willen dat men hun de weg wijst 
naar onvergankelijk geluk. Ze zoeken een 
richtsnoer voor een leven van geest en 
geloof. Ze hebben recht op de onverkorte 
waarheid. Dat alles vinden ze in de leer 
van de Pausen en in de sociale leer van de 
Kerk, met de heiligen als voorbeeld. 

De kwestie van de opvolging 

Vraag: Wat komt er van Ecöne en van de 
Priesterbroederschap terecht, als aartsbis
schop Lefebvre het tijdelijke met het eeu
wige verwisselt? Zou hij nu al niet een 
opvolger moeten wijden? 

P. Schmidberger: Wat is er van de orde der 
Franciscanen terechtgekomen, toen de 
H. Franciscus was heengegaan? Tenslotte is 
er nog een goddelijke Voorzienigheid. Als 
het werk van aartsbisschop Lefebvre een 
werk van God is, zal God het wel niet laten 
vallen. Ook mag men niet vergeten dat hij 
(Monseigneur) bij het wereldepiscopaat 
steeds meer ruggesteun krijgt. 
De vraag van de financiering 

Vraag:Hoe wordt 't werk van aartsbis
schop Lefebvre en zij vriendenkring gefi
nancieerd? Hoe is de priesterbroederschap 
opgebouwd? 

P. Schmidberger: Ons werk wordt uit
sluitend gedragen door giften van de een
voudige gelovigen. Desondanks bezit de 



Priesterbroederschap al priorijen in bijna 
alle landen van west-Europa, in Noord- en 
Zuid-Amefika en waarschijnlijk spoedig 
ook in Australië. In de drie seminaries van 
Ecöne, Weissbad en Armada (V.S.) studeren 
momenteel ongeveer 150 seminaristen. 

Daar komt nog een huis voor de vorming 
van zusters bij in het hart van Frankrijk. 
Geve God dat wij van die bases uit het be
ginsel van de H. Pius X in de daad kunnen 
omzetten; »lnstaurare omnia in Christo -
Alles in Christus vernieuwen«. 

II. Geen weggooien van de geloofsschat, 
maar vernieuwing uit echte overlevering 

De voorlichtingsdienst van het diocees Rottenburg antwoordt P. Franz Schmidberger 

De uiteenzettingen van pater Frans 
Schmidberger over het conflict met de 
katholieke Kerk bevatten gewoonweg mon
sterachtige beschuldigingen. Slechts op één 
punt zijn ze goed: tot nu toe is er nog bijna 
nooit zo duidelijk gezegd waarom 't de tra
ditionalisten in werkelijkheid te doen is, 
niet om uiterlijke vormen, om de Latijnse 
taal of de oude ritus! Ging 't alleen maar 
daarom, dan zou er met wat goede wil ge
makkelijk een vergelijk te vinden zijn. Maar 
dat alles is slechts lokmiddel en uithang
bord. Het gaat de traditionalisten om meer. 
Ze vallen de katholieke Kerk frontaal aan 
om ze midden in het hart te treffen. Want het 
hart - of, zoals 't laatste Concilie zegt, de 
bron en het hoogtepunt van heel het chri
stelijk leven - is de viering van de Eucha
ristie. Daar gaat de twist om. 

Laten we eerst de vraag stellen: wat 
wordt er verweten aan de vernieuwde Mis
Iiturgie, die toch wereldwijd werd toege
juicht? Als men de woordenrijke uiteen
zettingen van pater Schmidberger nauw
keurig leest, dan treden er twee beslissende 
verwijten naar voren. De aanklacht luidt: 
de heilige Mis wordt iri de nieuwe liturgie 
tot een maal omgebogen en de priester 
wordt tot voorzitter van de gemeente gede
gradeerd. Daar stelt pater Schmidberger 
tegenover dat de Mis een offer is, namelijk 
de onbloedige hernieuwing van het kruis
offer van Jezus Christus, waarbij de priester 
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handelt in de person en in naam van Jezus 
Christus. Beide tegenwerpingen komen op 
hetzelfde neer: Schmidberger vindt in de 
na-conciliaire Kerk nog maar de horizontale, 
intermenselijke dimensie (vergadering, ge
meente). Hij mist de verticale, naar God 
gerichte oriëntatie (offer, aanbidding). ~· 

Tegenover die ernstige beschuldigingen 
gesteld moet men zich afvragen: heeft pater 
Schmidberger de teksten van het IIe Vati
caans Concilie en die van de vernieuwde 
liturgie wel ooit onbevooroordeeld en in 
hun verband gelezen? Heeft hij niet hier en 
daar uitdrukkingen uit hun verband gerukt? 
In deze teksten wordt er met gr,ote aandrang 
toch voortdurend de nadruk op gelegd dat 
het bij de Eucharistie niet gaat om een sub~ 
jektieve herinnering aan Jezus Christus, 
maar om een sacramentele aanwezigheid 
van het ene en enige offer van Jezus 
Christus tot lof en verheerlijking van God 
de Vader. Het is juist de leidende gedachte 
van het conciliedekreet over »dienst en le
ven van de priesters«, dat de priester bij de 
Eucharistie in de persoon en in naam van 
Jezus Christus handelt. Tenslott kan ieder 
katholiek in de »Schott« (een missaal voor 
de gelovigen) of in »Gotteslob« (een zang
en gebedenboek voor de Duitse bisdom
men) naslaan of de bewering juist is dat de 
offergedachte in de vernieuwde liturgie niet 
meer voorkomt, dat de sacramenten daar 
nog maar als symbolen worden opgevat en 



dat de priester nog maar een soort vereni
gingsvoorzitter zou zijn . Het tegendeel is 
waar: de geloofsschat wordt in die teksten 
niet »te grabbel gegooid«, maar stuk voor 
stuk vernieuwd! 

Pater Schmidberger is hier het bewijs voor 
zijn aanklacht schuldig gebleven. Als de 
misverstanden niet so ernstig waren, be
dekte aantijgingen en verdachtmakingen 
niet zo verwoestend, dan zou 't bij deze 
constatering kunnen blijven. Maar om een 
tegenwicht te bieden tegen de verwarring 
die moet ontstaan door een moeilijk te ont
warren kluwen van echte zorgen om 't ge
loof, teleurstellingen in 't kerkelijk leven, 
verkeerd geinterpreteerde theologische op
vattingen en twijfels over de juiste weg van 
de Kerk, zijn vier antwoorden op de aan
klacht van pater Schmidberger op hun 
plaats. 

1. De Kerk zwijgt niet over misbruiken 

Sommige verwijten van pater Schmid
berger zijn gericht tegen misbruiken en 
afwijkingen die er in de katholieke Kerk 
van nu inderdaad zijn. 't Zou onredelijk 
zijn dit niet toe te geven. En het zou dwaas 
zijn alles te verdedigen wat er tegenwoordig 
gebeurt. D'at geldt ook voor het schrijven 
van · de 180 theologen van de »Aktionsge
meinschaft Rottenburg«, die niet in alle 
opzichten geslaagde poging om het geloof 
in de heilige Eucharistie te ontdoen van 
misverstanden en het voor de gescheiden 
broeders beter verstaanbaar te maken. 

P. Schmidberger heeft gelijk als hij sommi
ge oppervlakkige opvattingen over de Eu
charistie en sommige eigenmachtige manie
ren om ze te vieren kritisiert. Maar hij heeft 
ongelijk als hij veronderstelt dat zulke po-. 
gingen om de »geheimen van het geloof« 
van hun inhoud te ontdoen de officiële leer 
van de Kerk van na 't Concilie zouden zijn. 
En hij wordt oneerlijk als hij verzwijgt dat 
veel van wat hij kritiseert allang door Paus 
en bisschoppen als afwijking van de ware 
weg veroordeeld is. Van het oordeel van de 
bisschop van Rottenburg over het schrijven 
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van de »Aktionsgemeinschaft Rottenburg« 
zijn zowel pater Schmidberger als aarts
bisschop Lefebvre heel goed op de hoogte. 
Toch doen beiden het voorkomen alsof 
iede're vorm van protest achterwege geble
ven is. Hier wordt met vergiftigde wapens 
gestreden. 

2. Als men de Kerk verlaat, begeeft men 
zich op een dwaalweg 

Over sommige ontwikkelingen in de 
katholieke Kerk kan men zeker van mening 
verschillen. Men kan b.v. betreuren dat bij 
het invoeren van de vernieuwde liturgie de 
oude Misritus verboden werd. Ook de zo
genaamde »Ostpolitik« van het Vaticaan 
kan men voor problematisch houden, of
schoon de door Schmidberger ertegen aan
gevoerde argumenten gezocht en over
dreven zijn. Beroept men er zich echter op 
dat de volle waarheid aan de katholieke 
Kerk is toevertrouwd, dat die Kerk het uni
versele heilsmiddel is - wat pater Schmid
berger inderdaad onderstreept -, dan kan 
er volgens de bindende leer van het Ie Va
ticaans Concilie geen objektieve reden 
bestaan om uit de katholieke Kerk te <reden. 
Hier komen de traditionalisten in tegen
spraak met zichzelf. Ze verdedigen de 
katholieke Kerk als de enig ware en maken 
zich tevens klaar om ze te verlaten . Ze 
willen het Eucharistisch mysterie bewaren 
in de zin van de kerkelijke overlevering, 
maar zien over het hoofd dat juist door die 
overlevering wordt beklemtoond dat de 
Eucharistie het »Sacrament van de eenheid 
en de band van de liefde« is. Reeds de kerk
vaders hebben daarom vastgesteld: wie 
»altaar tegen altaar« plaatst spreekt de 
overgeleverde opvattingen van Kerk en 
Eucharistie tegen. 

3. Traditie is heel iets anders dan traditio
nalisme 

Bij zijn breuk met de katholieke Kerk be
roept pater Schmidberger zich op de tradi
tie. Maar hij houdt er een star, helemaal 
niet katholiek traditie-begrip op na. Zo laat 



hij b.v. het verwijt horen dat de vernieuwde 
liturgie de Consecratiewoorden substantieel 
heeft veranderd en daardoor vervalst. Zou 
hij niet eerst de moeite willen doen om het 
Nieuwe Testament open te slaan? Dan zou 
hij kunnen vaststellen dat de woorden van 
Paulus, Marcus, Mattheus en Lucas in wezen 
dezelfde zijn, maar in de afzonderlijke 
formuleringen verschillend worden overge
leverd. Anderzijds stemt de tekst van de 
Consecratiewoorden in de liturgie van voor 
het Concilie met geen enkele van de bijbelse 
teksten helemaal overeen. Datzelfde geldt 
voor de Consecratiewoorden in de Oosterse 
liturgieën, die door de katholieke Kerk altijd 
zijn erkend. Daaruit volgt: Schrift en traditie 
kunnen een en hetzelfde geloof heel goed 
door verschillende formuleringen uitdruk
ken en bewaren. De kerkelijke traditie is 
geen starre, maar levende grootheid. Daar 
zit, zoals Vaticanum 1 al leerde, groei en 
ontplooiing in, altijd in dezelfde zin en be
tekenis natuurlijk. Wie de traditie op een 
heel bepaalde historische uitdrukkingsvorm 
vastpint, verwisselt levende traditie met 
koppig_ traditionalisme, en denkst juist 
daardoor niet meer katholiek. 

Pater Schmidberger is in de echte traditie 
onvoldoende thuis 

De beweringen van pater Schmidberger 
over de vernieuwde liturgie zijn 't gevolg 
van een totaal onbegrip voor de taal en 't 
streven van de kerkelijke overlevering. Als 
voorbeeld moge dienen de manier waarop 
Schmidberger met het begrip »gedachtenis« 
omgaat. Eerst is dit woord in zijn ogen he
lemaal ongeschikt om de Eucharistie te be~ 
grijpen. Maar dannciteert hij zelf het woord 
van de Heer: »Doet dit tot Mijn gedachte
nis«. Helemaal verkeerd kan die uitdruk
king blijkbaar toch niet zijn! Ze staat ook in 
de eerste Mis-canon die onveranderd uit de 
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oude liturgie werd overgenommen: »Daar
om ... vieren w.ij, Uw dienaren en Uw heilig 
volk, de gedachtenis van Uw Zoon, onze 
Heer Jezus Christus.« Niet alleen daar, 
maar in heel het nieuwe misboek is overi
gens hetzelfde bedoeld wat Schmidberger 
in de nieuwe liturgie mist: de objektief-sa
cramentele tegenwoordigstelling van het 
ene offer van Christus, en helemaal geen 
puur subjektieve herinnering daaraan. 

Nog minder begrijpelijk is, waarom 
Schmidberger zo allergisch op de uitdruk
king van de E9charistie als »maal« reageert 
en de vernieuwing van de maaltijd-figuur 
zo heftig kritisiert. Want de H. Schrift 
spreekt zelf van de maaltijd des Heren. 
Kan 't dan verkeerd zijn dat priester en pa
rochianen zich in de vernieuwde liturgie 
rond het altaar verzamelen als rond een 
tafel om het offer van Christus tegenwoor
dig te stellen in de vorm van een maal? 
Ieder die in Rome wel eens de eerbied
waardige hoofdkerken St. Pieter, St. Pau
lus, Lateranen, Maria Maggiore enz. be
zocht heeft, weet dat men daar oorspron
kelijk de Mis juist in die vorm heeft gevierd. 
De vernieuwde liturgie wil de geloofsschat 
niet wegwerpen, maar de katholieke ere
dienst vernieuwen door die weer te enten 
op zijn oorsprong! 

De traditionalisten zouden een belangrijke 
functie kunnen vervullen, als ze binnen de 
katholieke Kerk zouden opkomen voor de 
trouw aan de echte traditie. Van de Kerk 
gescheiden echter moeten ze verstrikt raken 
in tegenspraken waaraan ze vroeg of laat 
schipbreuk zullen lijden. De H. Geest werkt 
in de Kerk niet alleen tot Pius V, Pius X of 
Pius XII, maar ook nog tot vandaag en mor
gen. 

Infonnationsstelle 
Diözese Rottenburg 

I 



111. De ontwrichting van het geloofwordt regel 
Pater Franz Schmidberger antwoordt de voorlichtingsdienst van het diocees Rottenburg 

Het intervieuw met pater Franz Schmid
berger, leider van het instituut St. Karl 
Borromäus in Weissbad/ Appenzell en 
medewerker van aartsbisschop Lefebvre, 
over het conflict in de katholieke Kerk heeft 
intussen een levendige discussie op gang 
gebracht. Ook de voorlichtingsdienst van 
het dioces Rottenburg stuurde een uitvoerig 
oordeel, dat we reeds publiceerden. Van
daag neemt pater Schmidberger het woord 
om op de bisschoppelijke persdienst van 
Rottenburg te reageren: 

»Onder de tegenwoordige omstandighe
den is 't niet te verwonderen dat de moder
nisten hun diepe wrok en wrevel laten voe
len aan die katholieken die 't beslist voor 
de Kerk opnemen. Geen enkele belediging 
blijft hun bespaard. Voortdurend moeten 
ze 't verwijt van onwetendheid en hard
nekkigheid horen.« 

Aan deze woorden van Paus Pius X in de 
Encycliek Pascendi moeten we onwillekeu
rig denken, als we het antwoord van de 
anonieme informatiedienst van het diocees 
Rottenburg op ons interview lazen - een 
antwoord dat kwistig is met en bloc-uit
spraken, sofismen en bedekte aantijgingen. 

Een drievoudige dwaling 

Maar terzake! Kardinaal Ratzinger, een 
toch wel onverdacht getuige, verklaarde 
kort geleden openlijk dat hij zich zeer goed 
kon voorstellen »dat elementen van de 
oude liturgie door de nieuwe zouden wor
den overgenommen om zo de contimüteit 
te handhaven«. Als nu de . continuïteit niet 
meer wordt gehandhaafd, dan heeft de 
nieuwe liturgie met de levende traditie van 
de Kerk gebroken. Dat wil kort en bondig 
zeggen: ze is schismatiek! De diepere gron
den voor een kwalifikatie die zo hard schijnt 
zijn al in 't intervieuw zelf genoemd. Wie 
daarover bijzonderheiden wil vernemen, 
die moet het door de kardinalen Ottaviani 
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en Bacci gepubliceere »korte kritische onder
zoek« van de Novus Ordo Missae maar een 
lezen. Daarin stellen de schrijvers terecht 
te vraag of priesters die volgens de geest 
van deze nieuwe Mis celebreren nog wel 
geldig consacreren. 

Hoe diep de verderfelijke opvatti?g van 
de H. Mis als alleen maar »maal« reeds in 
de mentaliteit van clerici en leken is door
gedrongen, dat toont de voorlichtingsdienst 
op twee manieren. Eerstens wordt het 
schrijven van de . »Aktionsgemeinschaft 
Rottenburg« ronduit vals beoordeeld »als 
een niet in alle opzichten gelukte poging 
om het geloof in de H. Eucharistie te be
vrijden van misverstanden en het beter 
verstaanbaar te maken voor de gescheiden. 
broeders«. Dat wordt beweerd, nadat de 
auteurs van dit schrijven minstens driemaal 
om hun onjuiste opvatting over priester
schap, sacramenten en H. Mis als waar 
zoenoffer door de banvloek van hetConcilie 
van Trente getroffen zijn. Tweedens be
weert de voorlichtingsdienst zelf dat het 
offer van Jezus Christus in de vorm van 
een maal tegenwoordiggesteld wordt. Daar 
het wezen van een maal echter bestaat in 
het aanbieden en eten van de spijzen, zou 't 
de schrijvers van het artikel wel eens 
moeilijk kunnen vallen om zich schoon te 
wassen van het verwijt een dwaalleer te 
verkondigen. Want weer leert het Concilie 
van Trente in zijn eerste canon over de 
H. Mis: »Wie zegt dat in de Mis aan God 
geen werkelijk en eigenlijk offer wordt 
gebracht, of dat de offerhandeling in niets 
anders bestaat dan dat ze ons, christenen, 
als spijs wordt aangeboden, die is in de 
ban.« 

En als tenslotte het verwijt wordt ge
maakt dat de Conscratiewoorden in de H. 
Schrift verschillend overgeleverd· zijn, da~ 
staat toch vast dat er nergens »Voor allen« 
staat in plaats van »Voor velen«, noch in de 



Latijnse, noch in de Griekse originele tekst. 
De redenen voor ·het afwijzen van »voor al
len« worden al verklaard in de »Römische 
Katechismus« (vert.: ook genoemd Katechis
mus van Trente, Petrus Verlag, Kirchen/ 
Sieg), die onze tegenstanders wel nauwe
lijks bekend zal zijn. 

Geen wonder dat sinds het 2e Vaticaans 
Concilie (dat overigens het Latijn uitdruk
kelijk als norm voor de H. Mis en de oude 
riten wil behouden) in de Bondsrepubliek 
meer dan drie millioen katholieken zondags 
niet meer naar de Mis gaan, dat de priester
seminaries steeds minder kandidaten krij
gen, dat de kloosterorden wegens gebrek 
aan roepingen het ene klooster na het an
dere moeten opgeven, dat de gewoonte om 
te gaan biechten op vele plaatsen uitsterft 
en het godsdienstig en zedelijk leven in 
diep verval raakt. Dat alles wordt alleen 
maar voorgesteld als misbruiken en afwij
kingen en men vergeet dat de wortel van 
heel het kwaad te zoeken is in deze niet 
meer katholieke nieuwe Mis, in de wijziging 
van alle sacramenten (bij de priesterwijding 
b.v. wordt niet meer uitdrukkelijk de macht 
overgedragen om de zonden te vergeven), 
in de nieuwe katechismussen die zijn op
gesteld naar het voorbeeld van het ketterse 
Nederlandse geloofsboek voor volwasse
nen, in een nieuwe opvatting van de prie
ster als voorzitter van de gemeente en li
turgie-moderator, in een nieuwe opvatting 
van moraal en zonde! In een van die nieuwe 
katechismussen die van 't kerkelijk imprima
tur zijn voorzien lees ik immers: »Sommige 
mensen in de gemeente hebben een bijzon
dere taak: ze moeten de gemeente leiden. 
Dat zijn de voorzitters van de gemeente. 
Wij noemen ze priesters.« En de bladen 
van de dekenale vormingscursussen 1976 
in het bisdom Basel verkondigen luidkeels 
dat »het priesterschap van Jezus Christus 
definitief is, en dat het door menselijke 
priesters(!!) noch moet worden aangevuld, 
noch voortgezet«. En beweert Hans Küng 
in zijn berucht boek »Christsein« tenslotte 
niet dat Jezus Christus »een gewone leek 
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en leider van een lekenbeweging« is gec 
weest? Hierdoor wordt ontkend dat de H. 
Schrift vrij is van dwaling (de brief aan de 
Hebreeën spreekt immers uitvoerig over 
het priesterschap van de Heer), maar 
wordt zelfs de Godheid van Christus ge
loochend (Zijn priesterschap vloeit voort , 
uit de verbinding van de goddelijke met de 
menslijke natuur). En met de Godheid van 
Jezus Christus wordt tenslotte het dogma 
van de Drievuldigheid aangetast. 

Als bisschop Moser de gelovigen aan
maant om in elk geval in hun parochie te 
blijven, en niet de H. Mis in andere paro
chies te gaan bijwonen als er in de eigen 
parochie nog maar een woorddienst kan 
worden gehouden, wat moet men dan 
daarvan denken? Hier gaat de gemeenschap 
toch duidelijk op de plaats van God staan! 
En stond er enige tijd geleden op het offi
ciële retraite-program van het diocees Rot
tenburg geen cursus voor geloofsverdieping 
die door een boeddhist gegeven werd? 
Hier wordt de ontwrichting van het geloof 
regel! Tegenover zulke omstandigheden 
geplaatst kan men niet meer ontkennen dat 
de hiërarchie wijd en zijd de geloofsafval 
duldt, als ze die al niet bevordert. Een paar 
zachtzinnig-berispende woorden verande
ren daaraan niet veel. Het gelovige volk wil 
eindelijk daden zien waardoor dwaalleraren 
hun verdiende straffen krijgen. 

Toen in de 4e en Se eeuw het arianisme 
steeds verder om zich heen greep en meer 
dan 80% van de bisschoppen voor deze 
nieuwe leer bezweken, gaf de H. Vincentius 
van Lerin aan de gelovigen de volgende 
instructie: »Wat zal de katholieke christen 
doen, als de een of andere nieuwe besmet
telijke ziekte niet meer een klein gedeelte 
maar zo goed als de hele Kerk probeert aan 
te tasten? Dan zal hij aansluiting trachten 
te vinden bij de oudste christenheid, die 
door de een of andere bedrieglijke nieuwig
heid niet meer kan worden verleid!« En de 
H . Athanasius, die wegens zijn geloofsmoed 
vijfmaal van zijn bisschopsstad is verdreven, 
die grote strijder tegen de ariaanse sekte, 



richt tot zijn gelovigen het volgende schrij
ven: »God moge u troosten. Dat de anderen 
de kerken met geweld bezet houden, terwijl 
gij in deze tijden ervóór staat, dat bedroeft 
u zeer. Zo is 't vandaag: zij hebben de ge
bouwen, gij hebt 't geloof van de apostelen. 
Al houden zij ook onze kerken bezet, toch 
staan ze buiten het ware geloof.« 

Paus Paulus VI heeft gezegd dat de rook 
van Satan in de Kerk is binnengedrongen. -
Nu dan, laten we ervoor zorgen dat we 
door het kwaad niet worden verstikt! Nadat 
de Kerk door de rampzalige nieuwigheden 
midden in het hart getroffen is, willen we 
tenminste ons hoogste goed, het katholiek 
geloof. zelf, redden, niet echter als altaar 
tegen altaar maar als altaar tegen niet-

katholieke eettafels. Juist om in de Kerk te 
blijven, uit liefde voor en onverbreekbare 
trouw aan de onbevlekte Bruid van Jezus 
Christus, gedreven door de zorg om het 
heil der onsterfelijke zielen, wijzen wij het 
gif van het modernisme af en nemen wij 
afstand van de hiërarchen van het ogenblik, 
in zoverre die het modernisme huldigen. 
Daarbij verlaten wij ons helemaal op de 
hulp van de goede God en op de vrouw die 
alleen heeft gezegevierd over alle dwaalle
ren in de hele wereld. »Ü Timoteüs, bewaar 
de u toevertrouwde geloofsschat en keer u 
af van het profaan en leeg geredeneer en 
de opwerpingen van wat met een valse 
naam wetenschap heet« (I Tim. 6,20). 

Pater Franz Schmidberger 

IV. Te grabbel gooien van de geloofsschat? 

De door de voorlichtingsdienst van het 
dioces Rottenburg tegen pater Schmidber
ger gerichte en aan Uw krant aangeboden 
ongetekende bijdrage is een verheugend 
teken dat men zich van officiële kerkelijke 
zijde eindelijk beginnt te interesseren voor 
wat de »traditionalisten« ter harte gaat. In die 
bijdrage wordt beweerd dat de geloofsschat 
tegenwoordig »s!uk voor stuk vernieuwd« 
wordt. Is 't echter niet zo, dat de geloofs
schat helemaal niet kan worden vernieuwd, 
omdat die steeds dezelfde moet blijven? In 
elk geval was dat in de katholieke Kerk de 
opvatting tot voor Vaticanum II . Als de 
»na-conciliaire Kerk«, waarvan de auteurs 
spreken, bovendien ook nog de liturgie 
heeft »Vernieuwd«, d. w _z_ zo goed als alle 
riten heeft gewijzigd, dan moet ze in elk 
geval het bewijs leveren dat ze nog de 
katholieke Kerk is, wat in de bijdrage wordt 
nagelaten. 

Helaas, in de bijdrage staan bovendien 
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verscheidene valse beweringen. De grootste 
vervalsing is de volgende: de eerste Canon 
van de nieuwe liturgie zou »onveranderd 
uit de oude liturgie overgenomen zijn«. 
Dat is niet waar. De kern, de Consecratie
woorden, is sterk gewijzigd, ofschoon het 
Concilie van , Florence die woorden uit
drukkelijk heeft vastgelegd. In de Duitse 
tekst heeft men bovendien een betekenis
verandering gepleegd die in strijd is met 
heel de overlevering en de Evangelies 
(»voor allen« in plaats van »Voor velen«). 
Ook zijn alle kruistekens op een na ge
schrapt en zijn veel gebaren van de priester 
afgeschaft. Men spreekt nauwelijks meer 
van Consecratie, maar van »instellingsver
haal«. Zou 't niet beter zijn dat de »Voor
lichtingsdienst«, alvorens het grote publiek 
in te lichten, zich eerst zelf op de hoogte 
stelde? 

Professor Dr. Wigand Siebel 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 



V. Argumenten - geen beweringen! 
Antwoord van de voorlichtingsdienst van het diocees Rottenburg op het antwoord van 

pater Franz Schmidberger 

In zijn antwoord op de verklaring van de 
voorlichtingsdienst van ons diocees laat pa
ter Schmidberger het aan duidelijkheid en 
beslistheid niet ontbreken. Zelfverzekerd 
en zonder zich van de wijs te laten brengen 
stelt hij daarin vast: de nieuwe liturgie van 
de katholieke Kerk is »schismatiek« (alle 
sacramenten zijn »gewijdigd«), de auteurs 
van het schrijven van de Rottenburger 
Arbeitsgemeinschaft zijn »minstens drie
maal door de banvloek van het Concilie 
van Trente getroffen«, bisschop Maser stelt 
»duidelijk« de gemeenschap in de plaats 
van God, de hiërarchie duldt wijd en zijd 
de geloofsafval en zorgt er niet voor dat 
dwaalleraren de verdiende straf krijgen. Bij 
zo'n mentaliteit kun je niet verwachten dat 
de verklaring ván de voorlichtingsdienst 
van een soortgelijk vonnis verschoond 
blijft. Volgens pater Schmidberger is de 
verklaring »een antwoord van iemand .in 
verlegenheid«, vol »en bloc-uitspraken, 
sofismen en bedekte aantijgingen«. 

Een vreemde werkwijze 

Leest men pater Schmidbergers uitzetting 
rustig en bezonnen, dan moet men verbaasd 
vaststellen dat 't hem blijkbaar ontgaat dat 
zijn vonnissen op hem zelf terugvallen: 

1. Een opvallend sofisme 

of drogreden is zijn valse interpretatie 
van het intelligente woord van kardinaal 
Ratzinger, die zegt dat men »heel goed ele
menten uit de oude liturgie in de nieuwe 
kan overnemen om zo de continuïteit te 
handhaven«. Haarscherp trekt pater 
Schrnidberger daaruit de conclusie: a) de 
continuïteit is dus niet gehandhaafd; b) de 
nieuwe liturgie breekt dus met de levende 
traditie; c) dat wil dus kort en bondig zeg
gen: »Ze is schismatiek«. 

33 

Maar noch de tekst, noch de context van 
de kardinaal laat zulke conclusies toe. Dat 
er tussen oude en nieuwe liturgie continuï
teit is, daar twijfelt hij niet aan. 

2. Een ongerechtvaardigde bewering 

is de kritiek op het herderlijk woord van 
bisschop Maser over het thema »godsdienst
oefening zondags, ook als er geen priester 
is«. De bisschop ging 't daarbij om een 
goed te hanteren middel om voor de paro
chies die geen eigen zielzorger meer krijgen 
op geregelde tijden de plechtigheid van het 
Misoffer te waarborgen. Daarom vraagt hij 
de parochies met verscHeidene zondags
missen, of die willen afzien van een van die 
gebruikelijke Eucharistie-vieringen om in 
plaats daarvan een woorddienst te houden 
waarin ook de H. Communie kan worden 
uitgedeeld. Deze uitweg heeft tot nu toe in 
de diaspora en op het missieveld waar de 
geestelijke verzorging zich in een noodtoe
stand bevindt heel goed voldan. 

Als de bisschop de gelovigen aanraadt: 
»Bezoekt de zondagse woorddiensten en 
communieplechtigheden, waar die nodig 
zijn, even ijverig als de zondagsmis waar U 
tot nu toe gewoon aan was«, stelt hij dan, 
zoals pater Schmidberger beweert, de ge
meenschap in de plaats van God? Beveelt 
hij soms alleen maar een plechtige samen
komst? Neemt hij niet zijn toevlucht tot een 
welgekozen methode om in de toekomst 
voor de parochies een levende Eucharistie
viering te behouden? En doet hij dit niet op 
een manier die nergens in botsing komt 
met de verschillen in rangorde tussen H. 
Mis en woorddienst-met-communieplech
tigheid? 

3. Een duidelijk onjuist bericht 

wordt door pater Schmidberger verspreid 



met zijn verhaal over een »officieel retraite
plan van het diocees Rottenburg« . Hij vindt 
daarin de aankondiging van een cursus 
voor geloofsverdieping, »gegeven door een 
boeddhist«. Meteen is hij met zijn oordeel 
klaar: »Hier wordt geloofsondermijning re
gel«. Maar heel 't bericht is onjuist, want 
a) de genoemde cursus staat op geen enkel 
retraite-plan van ' t diocees Rottenburg; b) 
hij staat in een retraite-prospectus die door 
de aarts-abdij Beuron en het retraitehuis 
Maria Trost samen is uitgegeven. Beide 
behoren niet tot het dioces Rottenburg. c) 
In deze prospectus is opgenomen een ad
vertentie van het »Christliches Zen-Zentrum 
Sonnenhaus Beuron. « Daarin worden me
ditatiecursussen en cursussen voor harmo
nisch leven aangeboden. Bij de eerste gaat 
' t om stilte, concentratie en innerlijk leven 
voor de opgejaagde !llensen van nu; bij de 
laatste om een weg van ontspanning en 
rust. Dat deze menselijke grondhoudingen, 
die in de voorname oosterse godsdiensten 
een vaste plaats hebben, ook voor de chri
stelijke vroomheid van belang zijn is iedere 
ingewijde bekend. Bij twee van de in totaal 
17 cursussen wordt aangegeven dat ze door 
een boeddhistisch expert worden geleid. 
De medewerking van een ervaren priester 
wordt daarbij gegarandeerd. 

Veel deelnemers bevestigen dat deze 
cursussen hun meer innerlijk leven en ge
loofsverdieping hebben gebracht. Voor pa
ter Schmidberger gaat 't echter om bijeen
komsten die leiden tot een geloofsafval die 
door de hiërarchie wordt geduld en zelfs 
bevorderd - een oordeel niet alleen zonder 
voldoende informatie, maar vooral zonder 
persoonlijke ervaring! 

4. Een totaal ongegronde polemiek 

bedrijft pater Schmidberger tenslotte te
gen wat Hans Küng in zijn werk »Christ 
sein« vaststelt: Jezus is »een gewone leek« 
en een »leider van een lekenbeweging« ge
weest. 

Schmidberger ziet daarin een zonde tegen 
't geloofspunt dat de H. Schrift vrij is van 
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dwaling, een loochening namelijk van de 
Godheid van Jezus en een aanval op het 
dogma van de Drievuldigheid. Toch was 
Jezus volgens de regels van de oudtesta
mentische eredienst inderdaad noch pries
ter, noch leviet. Daarom nam Hij in de tem
pel gemeenschapp de plaats van een leek in. 
Ook de groep van Zijn lerlingen - gezien 
vanuit het gezichtspunt van het Oude Ver
bond - was een lekenbeweging. Meer will 
professor Küng met zij~ vaststelli~g niet zeg
gen. De verklaring van de brief aan de He
breeën over het hogepriesterschap van 
Jezus in het Nieuwe Verbond wordt door 
deze historische vaststelling helemaal niet 
getroffen. Dat geldt ook voor de door pater 
Schmidberger gewraakte katechetische tekst 
uit een vormingscursus van het diocees 
Bazel. 

Een inhoud van twijfelachtige waarde 

Bij zo'n werkwijze is 't geen wonder dat 
men na nauwkeurig onderzoek ook de in
houd van pater Schmidbergers uiteenzet
tingen over het thema »de geloofsonder
mijning wordt regel« moet beschouwen .als 
een in 't wilde weg oordelen en veroorde
len, waarbij er helemaal geen overtuigende 
argumenten overblijven. Dat willen we 
voor drie punten van zijn betoog aantonen: 

1. Is de opvatting van Mis-als-alleen-maar
maafo reeds in de geesten van clerici en 
leken doorgedrongen? 

Pater Schmidberger beweert dat zelfs 
van de medewerkers van de voorlichtings
dienst. Die zouden de drievoudige dwaling 
in de circulaire van de Rottenburger 
Aktionsgemeinschaft niet in de gaten heb
ben. Ze zouden ook zelf het verwijt niet 
kunnen ontlopen dat ze een dwaaller ver
kondigen, omdat ze zeggen dat »het offer 
van Christus tegenwoordig komt in de 
vorm van een maal«. Pater Schmidberger 
houdt hun de canon van het Concilie van 
Trente voor waardoor de mening wordt 
verworpen dat het offer van Christus in de 
H. Mis uitsluitend bestaat in de uitreiking 



van de geconsacreerde gaven, dus in de H. 
Communie. 

Deze verwerping treft de vaststelling van 
de voorlichtingsdienst echter helemaal niet. 
Dat de tegenwoordigstelling van het offer 
niet in de H . Communie maar in het Ca
nongebed plaatsvindt wordt noch door zijn 
medewerkers, noch door de leden van de 
Rottenburger Aktionsgemeinschaft in twijfel 
getrokken. Voor de naam »Herrenmahl« 
als uitdrukking voor het hele geheim van 
de heilige Eucharistie kan men tot bij de 
geloofsgemeenschap van Corinthe terug
gaan. De tegenwoordigheid van de Heer, 
zijn heilig offer, de genadegave van de H. 
Communie, het eeuwigheidseffekt van dit 
sacrament, dat alles wordt terecht samen
gevat door de bekende antifoon van Sacra
mentsdag: »Ü heilig gastmaal waarin Chri
stus wordt genuttigd, Zijn lijden wordt 
herdacht, het hart met genade wordt ver
vuld en ons het onderpand van de komende 
heerlijkheid wordt gegeven«. Moet de au
teur ervan, Thomas van Aquino, soms ook 
als dwaalleraar worden beschouwd? 

2. Zijn er bij het gebruik van het nieuwe 
misboek gegronde redenen om te twijfelen 
aan de Consecratie? 

De mening van de kardinalen Ottaviani 
en Bacci, waarop pater Schmidberger zich 
beroept, is niet bestand gebleken tegen een 
zakelijk onderzoek en is daarom door Paus 
Paulus VI terecht afgewezen. Ook het ge
bruik van de woorden bij de Consecratie 
van de kelk: » . .. mijn bloed, dat voor allen 
vergoten wordt«, maakt de Consecratie 
helemaal niet twijfelachtig. Steunend op de 
Catechismus Romanus kan men een verta
ling van de formule bij de kelk door »voor 
velen« goed motivieren, maar toch onder
streept ook die Catechismus: »Als we naar 
de kracht van het lijden (van Christus) kij
ken, dan moeten we zeggen: voor het heil 
van allen heeft de Verlosser Zijn bloed ver
goten.« Voor het ongeldig-zijn van de Con
secratie bij ' t gebruik van het nieuwe mis
boek kan men zich dus niet beroepen op de 
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Catechismus Romanus. 
(Opm. vert.: Hier wordt sofistisch gepraat. 

De Catechismus Romanus zegt in de Duitse 
vertaling Ie druk 1970 op pag. 170: » ... als 
we de kracht ervan (v.h. lijden v. Christus) 
overwegen, dan moeten we zeggen dat de 
Heiland zijn bloed voor het heil van allen 
vergoten heeft; als we echter de vrucht die 
de mensen eruit halen beschouwen, dan 
zullen we gemakkelijk inzien dat die vrucht 
niet aan allen maar slechts aan velen toe
valt . .. Het is dus terecht gebeurd dat er niet 
is gezegd »voor allen«, daar hier slechts 
sprake was van de vruchten van het lijden, 
dat immers slechts aan de uiterkorenen de 
vrucht van de zaligheid heeft gebracht«.) 

3. Klopt pater Schmidbergers oordeel over 
de na-conciliaire crisis in de Kerk? 

Volgens hem is de wortel van alle kwaad 
te vinden in »de niet meer katholieke nieu
we Mis«, in »de wijziging van alle sacra
menten«, in de nieuwe catechismussen die 
naar 't voorbeeld van het ketterse Neder
landse geloofsboek voor volwassenen. zijn 
opgesteld, in de nieuwe opvatting van de 
priester als voorzitter van de gemeente en 
liturgie-moderator, in de nieuwe opvatting 
van »moraal en zonde«. 

Dat het moderne wereldbeeld door twee 
grote wereldoorlogen met hun gevolgen is 
geschokt - dat er nieuwe geestesstromingen 
zijn opgekomen die niet blijven staan bij de 
poorten van der Kerk - dat er zich omtrent 
leven en geschiedenis allerlei vragen 
opdringen die maatschappij en milieu steeds 
sterker bedreigen - van dat alles is in de 
uiteenzetting van pater Schmidberger zo 
goed als niets te merken. Het optreden van 
deze ideologische krachten heeft zeker ook 
te maken met allerlei menslijke tekortko
mingen. Toch kunnen ze niet - zoals pater 
Schmidberger probeert te doen - alleen 
maar worden toegeschreven aan morele 
schuld. · Geestesstromingen treden ook in 
de Kerk steeds, zoals uit de geschiedenis 
blijkt, met een onvermijdelijke regelmaat 
op. De negatieve gevolgen ervan kunnen 



alleen maar effektief worden tegengegaan 
door zich ook met de positieve kanten in
tensief bezig te houden. 

Daarom leiden de morele en bloc-uit
spraken niet tot een overtuigende interpre
tatie van de na-conciliaire crisis, zelfs niet 
daar pater Schmidbetger er korte motiverin
gen aan toevoegt. Zo heeft het weglaten 
van de tot nu toe gebruikelijke slotceremonie 
van de priesterwijding niets te maken met 
een wijziging van dit sacrament. De macht 
tot vergeving werd ook in de oude ritus 
door de wijdingshandeling overgedragen, 
en wel door handoplegging en wijdings
gebed, niet pas door een verklarende cere
monie aan 't slot. 

Wat de Nederlandse catechismus betreft, 
de oorspronkelijke tekst heeft zoals bekend 
het kerkelijk leergezag ertoe gebracht om 
enkele stellingen af te keuren. In de Duitse 
uitgaven zijn die gecorrigeerd. Ond.er de 
titel »Glaubensverkündigung für Erwachse
ne« is deze catechismus een der beste in
leidingen tot het katholiek geloof. 

Tot besluit van zijn uiteenzettingen be-
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roept pater Schmidberger zich op een uit
spraak van de H . Vincentius van Lerin. Het 
zou wel goed zijn geweest, als hij wat meer 
had rondgeneusd in diens klassieke werk 
»Comrnonitorium«. Dan had hij voor de 
problemen die hem benauwen niet alleen 
de raad gevonden om terug te grijpen op 
het geloof van de oude Kerk, maar ook om 
te kijken naar de verdere ontwikkeling van 
het christelijk geloof in de geschiedenis. 
Allebei zijn ze voor de weg van de door de 
tijd pelgrimerende Kerk onontbeerlijk: 
teruggrijpen op de traditie en toch een 
open oog hebben voor nieuwe problemen 
en inzichten, zich geestelijk bezighouden 
met de problemen van heden en toekomst 
zonder de grond te verlaten waarin de 
overlevering wortelt. De vaders van Vati
canum II en Paus Paulus VI hebben hun 
best gedaan om aan beide voorwaarden te 
voldoen. · Van aartsbisschop Lefebvre en 
zijn volgeling pater Schmidberger kan dit 
tot nu toe helaas niet worden gezegd. 
Wij zagen af van een verdere beantwoording, 
daar de stelli11g11ame voldoende begrensd leek. 



Data en feiten 

Uren voor de H. Missen 
in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Duitsland, Zwitser
land en België: 

Duitsland 
Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schierling, tel. 09451/1225 en 1959 

Zondags 8.30 en 10.00 uur 
Door de week 7.15 en 17.15 uur 

Priorat St. Maria zu en Engeln, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen om 7.00 uur 

Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropstr. 295, tel. 0201/664922 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur, op de andere weekdagen om 7.00 uur 

St. Maria Regina Cistercii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811 
Zondags 16.00 uur 

Zwitserland 
Internationaal Priesterserninarie St. Pius X, CH-1908 Ecöne-Riddes, tel. 026 / 62927 en 62308 

Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur 
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur 

Priorat St. Niklaus von Flüe, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818 
Zondags 18.00 uur 
Door de week 7.15 uur 

België 
Carmel van het H . Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922 

Zondags 10.00 uur (Lof om 17.00 uur) 
Door de week om 8.00 uur, behalve 's maandags. Dan om 7.45 uur 

Prijorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44 
Zondags 8 uur en 10.30 uur 
Door de week om 7.15 uur 

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97 
Zondags 9 uur en 11 uur 
Vrijdags 18.45 uur 
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Bijzondere data 
Zoals al is meegedeeld, dient de hoogeerw. Heer Aartsbisschop op verscheidene plaatsen 
in Duitsland het H . Vormsel toe: 

vrijd. 22-10-'82, Berlin 
zaterd. 23-10-'82 om 15.30 uur: St. Athanasius, Stuttgart-Feuerbach 
zond. 24-10-'82 in Hattersheim 
maand. 25-10-'82 om 18.00 uur: St. Matia zu den Engeln, Saarbrücken 
dinsd. 26-10-'82 om 18.00 uur: St. Bonifatius, Essen 
woensd. 27-10-'82 om 18.00 uur: Don-Bosco-Gymnasium, Brilon-Wald 
vrijd. 29-10-'82 om 18.00 uur: St. Maria, München, Schmellerstr. 

Wij verwachten dat de ouders en de zielzorgers de vormelingen zorgvuldig voorbereiden. 
Wij verzoeken de kinderen spoedig aan te melden op onze priorij in Saarbrücken, St. 
Maria zu den Engeln, Julius Kieferstr. 11. 

Bijzondere mededeling van de Redactie 
Het bericht in de massa-media dat de hoogeerw. Heer Aartsbisschop het voornemen 

koestert om de leiding van de Priesterbroederschap in andere handen over te geven heeft 
onder onze gelovigen enige onrust verwekt. 

Een korte opheldering is daarom wel goed. 
Monseigneur was al enige tijd van plan om die stap te doen. Twee belangrijke motie

ven bat hij daarvoor. Het eerste motief was de wens om nog tijdens zijn leven met heel 
zijn autoriteit het ambt over te dragen aan een opvolger. Het tweede was het verlangen 
om de buitenwereld duidelijk te maken dat de Priesterbroederschap helemaal niet op 
zijn persoon berust en dus na zijn overlijden gewoon blijft voortbestaan. 

Op het algemeen kapittel van 13 tot 15 september in Ecóne, dat wij opnieuw sterk in 
Uw gebeden aanbevelen, zal dus een opvolger worden aangewezen die voorlopig de 
functie van algemeen plaatsvervanger vervult, tot hij eens met de leiding van heel werk 
wordt belast. Het spreekt vanzelf dat Aartsbisschop Lefebvre tot het eind van zijn leven 
zijn bisschoppelijke functies blijft vervullen. 
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