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Goede vrienden en weldoeners, 

Dit is de belangrijkste en in alle opzich
ten beslissende gebeurtenis, dit is het grote 
feit dat alle eeuwen door tot de weder
komst van Christus al het andere oneindig 
overtreft: ik bedoel het werk van de Ver
lossing dat voltrokken wordt door het 
Kruisoffer en, onafscheidelijk daarmee ver
bonden, door het Kniisoffer en, onafschei
delijk daarmee verbonden, door het my
sterie op onze altaren, dat ook voltrokken 
wordt door de verkondiging van het woord 
en het toedienen van de leven schenkende 
sacramenten door het gewijde priester
schap. Als het mysterie van de Verlossing 
ophield, dan zou de wereld haar zin en 
haar recht van bestaan verloren hebben. 
Want slechts waar de Drieëne God in Zijn 
vleesgeworden Woord wordt verheerlijkt 
en a;;..nbeden, waar de mens wordt verteerd 
door een apostolische ijver voor de redding 
van de onsterfelijke zielen, waar de katho
lieke geloofswaarheid die mens verlicht en 
heiligt, daar vindt hij de sleutel die het 
geheim van de geschiedenis en van zijn 
eigen bestaan ontraadselt. Met nederige 
trots en een hart vol kinderlijke liefde die
nen wij daarom de Priesterbroederschap 
St. Pius X, , die ons in deze meer en meer 
apocalyptische tijd door God als die sleutel 
is gegeven. 

Wij kunnen de wereld geen betere dienst 
bewijzen dan door het pasgeboren Kind in 
geloof, hoop en liefde in Zijn kribbe te aan
bidden. Wij kunnen de honger en het 
diepe verlangen van de mensheid alleen 
maar bevredigen door het bloed van de 
Godmens. Wij moeten er iedere dag naar 
streven om alles in Christus te vernieuwen 
en in de komende 365 dagen de vrede van 
Christus in het Rijk van Christus te verbrei
den, op de eerste plaats door te streven 
naar onze eigen heiligheid. 

Het jaar dat nu ten einde loopt heeft veel 

vreugde, maar ook veel teleurstelling 
meegebracht. Tegenspraak en kruisen ont
braken niet, soms waren die zelfs zeer pijn
lijk. Temidden van al die droefenis is Uw 
trouwe verbondenheid met ons werk tel
kens een nieuwe troost en een krachtige 
aansporing om door te zetten. lk persoon
lijk mocht, naar aanleiding van mijn aan
stelling tot vicaris-generaal van de Priester
broederschap St. Pius X door het algemeen 
kapittel op 14september1982 te Ecóne, een 
zeer groot aantal gelukwensen ontvangen. 
Van harte hoop ik dat God U voor dat 
gebaar van genegenheid zal lonen. 

Als God het wil zal ik in het begin van 
de romer naar Rickenbach verhuizen om 
me in mijn nieuwe taak in te werken. Dat 
in onze kapellen de godslamp wordt aan
gestoken, terwijl ze op andere plaatsen 
vaak wordt uitgedoofd - dat al onze ge
meenschappen elke dag voor U en . de 
Uwen bidden en offeren, moge ook voor 
U een bron zijn van troost, licht en kracht. 

· Dagelijks zullen we het Kind in de kribbe 
smeken: »Laat ons aller leven in Uw vrede 
blijven, behoed ons en onze vrienden voor 
de eeuwige verdoemenis en reken ons eens 
bij de schaar van Uw uitverkorenen.« 

Laten we nog eens terugkijken naar wat 
er in de laatste weken en maanden is 
gebeurd. Ongunstige omstandigheden 
hebben ons gedwongen om in überlingen 
onze plannen tot stichting van een klooster 
van Dominicanessen op te geven. In plaats 
daarvan zal daar een priorij ontstaan als 
geestelijk centrum voor heel het gebied 
rond de Bodensee. De verbouwing is in 
volle gang. 

In Neurenberg hebben we voor de gelo
vigen aldaar een pand kunnen vinden dat 
geschikt is om het te huren en tot kapel in 
te richten. Zo trekken we op onze missie
veldfocht wel niet spectaculair, maar toch 
onweerstaanbaar verder. lk zou U dank
baar, uiterst dankbaar zijn, ons met het 



betalen van onze schulden wat te helpen ... 
U zou nu al kunnen overwegen om Uw 

zoon voor het komend schooljaar aan te 
geven bij het Don Bosco-gymnasium in Bri
lon-Wald. ·In het schooljaar 1983/84 zullen 
we de klassen 5, 6 en 7 hebben (vert: in
leidende klassen voor het Duitse gymna
sium) met Latijn als eerste en Engels als. 
tWeede vreemde taal. Wie als leerkracht 
graag zou willen meehelpen om jonge 
mensen tot christelijke persoonlijkheden te 
vormen wordt verzocht om onverwijld con
tact op te nemen met de directie van de 
school. Vooral gepensioneerde leerkrach
ten zijn als medewerkers welkom, omdat 
ze niet aan bepaalde uren gebonden zijn. 

Het is interessant om vast te stellen dat 
er de laatste tijd nogal wat personen zijn 
die zich uit de omknelling beginnen los te 
maken. Zo konden we in de vacantie trouw 
gebleven priesters in hun parochies ver
vangen. Ook worden we voor de zielzorg 
in onze priorijen hier en daar bijgestaan 
door een oudere medebroeder. Er zijn 
waardevolle contacten ontstaan met bis
schoppen die de gruwel van de verwoes
ting op heilige plaatsen niet langer meer 
kunnen aanzien. Van beslist historische 
betekenis voor de Kerk is het communi
qué van 25 priesters van het diocees Cam
pos in Brazilië, 'n communiqué dat we in 
dit nummer hebben afgedrukt en waar .U 
ongetwijfeld graag mee instemt. 

De (wat vervroegde) priesterwijding op 
26-2-1983 van onze beide diakens in Zaitz
kofen, evenals daags daarna de inkleding 
en de lagere wijdingen, zullen heel zeker 
een echt familiefeest worden, al bieden de 
plechtigheden in de seminariekapel voor 
de bezoekers niet al te veel plaats. Van 
plaats gesproken, die is er nodig voor een 
andere hoogst belangrijke gebeurtenis. Op 
14 en 15 mei 1983 willen wij met de bewe
ging »Spes Unica« van pastoor Milch in de 
Olyrnpiahal in München een grote mani
festatie houden waarvan d~ opzet uiterlijk 
wel wat lijkt op de dagen van boete en 
gebed in Martigny, in de lente van vorig 
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jaar. Vanzelfsprekend zal heel het semi
narie van Zaitzkofen en een groot gedeelte 
van het seminarie van Ecóne de helpende 
hand bieden om de plechtigheden en de 
uren van gebed goed te doen verlopen. Het 
hoogtepunt zal zijn een pontificale H. Mis 
van de hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop 
en de toewijding van de wereld aan het 
Onbevlekt Hart van Maria. Zoals in 1976 
in Friedrichshafen moet er ook nu zo'n 
indrukwekkend getuigenis worden af ge- . 
legd dat niemand er de ogen voor kan slui
ten. Begin daarom nu al met het charteren 
van bussen of het bestellen van speciale 
treinen. Iedere deelnemer is er één! In de 
volgende nummers van het Informatieblad 
zult U er meer over kunnen lezen. 

Voor onze vrienden in Nederland is 't 
wel belangrijk te horen dat hun geestelij
ke verzorging in de toekomst zal geschie
den door priesters van onze Christus
Koning-priorij in Brussel. 

Als alles naar wens verloopt, zal er in de 
toekomst in Nederland elke maand een H. 
Mis worden opgedragen om langzamer
hand een steunpunt voor te bereiden in dit 
land, dat door de verwoesting van geloof, 
liturgie en moraal het zwaarst getroffen is. 

Onze gestorvenen mogen wij niet ver
geten. Wij moeten er drie uit 't afgelopen 
jaar bijzonder gedenken: De heer Hermann 
Götz uit Behringersdorf bij Neurenberg, 
die als geïnspireerd kunstenaar voor ons 
seminarie in Zaitzkofen twee waardevolle 
stukken schilderde (Maria Boodschap en de 
H. Albertus Magnus), overleed op 13 - 5 
door een hartinfarct in zijn school, waar hij 
als leraar kunstgeschiedenis werkte. 

De heer Karl Fischlin uit Schwyz beëin
digde op 4 oktober, 74 jaar oud, zijn aardse 
pelgrimstocht. Op 't feest van de H. Ro
zenkrans werd met deze eerlijke boer een 
stuk oerkatholiek Zwitserland ten grave ge
dragen. 

Op zondag 10 oktober, op een tocht 
door de bergen in Oostenrijk, kreeg onze 
goede vriend Dr. Otto Lehovec uit Weis
senburg Beieren een beroerte. Als oud-



directeur van het Werner von Siemens
gymnasium in Weissenburg heeft hij ons 
zeer hulpvaardig terzijde gestaan bij het 
voorbereidend werk voor ons Don Bosco
gymnasium. Wij zullen hen en alle andere 
vrienden die dit jaar zijn heengegaan vol 
liefde gedenken in ons gebed en in het hei
lig Offer van het Altaar. 

Tot slot wens ik U allen een door God' 
gezegend nieuw jaar vol genade en vrede. 
Laten we samen het vaandel van het kat-

holiek geloof hoog houden en overal strij
den voor het Rijk van Christus Koning. 
Laten we met de Moeder van Smarten on
der het Kruis blijven en ons helemaal open 
stellen voor de inwerking van de H. Geest. 

Maria met het lieve Kind, wil ons allen 
Uw zegen geven! 

Saarbrücken, op 't feest van de H. 
Didacus, 13. november 1982 

P. Franz Schmidberger 

De vormreis van de hoogeerw. Heer 
Aartsbisschop Lefebvre in Duitsland 

Berliner Morgenpost 23-10-'82 

Jonge Berlijners kregen in de 
Fischerhütte het Vormsel 

toegediend 

Een ongewone gebeurtenis in onze stad: 
de Afte Fischerhütte, een uitspanning aan 
de Schlachtensee, was gisteravond veran
derd in een feestelijk versierd godshuis. In 
de zaal van het restaurant diende aarts
bisschop Marcel Lefebvre, die oppositie 
voert tegen het kerkelijk gezag in Rome, 
het sacrament van het Vormsel toe aan 16 
jonge Berlijners, acht meisjes en acht jon
gens. 

Van de 85 katholieke kerken in West
Belijn stond er geen enkele voor deze 
plechtigheid ter beschikking. De reden: de 
aartsbisschop, die een deel van de hervor
mingen van het Tweede Vaticaans Concilie 
(20 jaar geleden in Rome geopend) afwijst, 
is in zijn ambt geschorst. 

Samen met de Priesterbroederschap St. 
Pius X, die hem steunt, is aartsbisschop 
Lefebvre van mening dat die beslissing van 
Rome niet rechtsgeldig is. Hij huldigt, zegt 
hij, alleen maar geloofsopvattingen die al 
eeuwenlang tot de leer van de katholieke 
Kerk behoren. 
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In een predikatie spoorde hij de door 
hem gevormde jonge Berlijners aan om 
vast te houden aan de overleveringen van 
de Kerk. Woordelijk verklaarde hij: »Wij 
mogen ons niet laten meesleuren door de 
verderfelijke nieuwigheden!« Hij beweerde 
dat het laatste Concilie ook de deur ge
opend had voor het »Sluipende communis
me.« In verband daarmee herinnerde hij 
aan de boodschap van de Moeder Gods in 
Fatima, die tegen het goddeloze commu
nisme gewaarschuwd had. 

Ongeveer 250 Berlijnse katholieken 
woonden de pontificale H. Mis bij die door 
de aartsbisschop met assistentie van de 
vicaris-generaal van de Priesterbroeder
schap St. Pius X, Franz Schmidberger, en 
de president van het seminarie Zaitzkofen, 
pater Bisig, werd opgedragen. 

De Mis werd volgens de oude rooms
katholieke ritus in het Latijn gelezen. Deze 
vorm, waarbij de priesters. naar het altaar 
gekeerd staan en niet naar het volk, wordt 
nu door de katholieke Kerk niet meer toe
gelaten. Maar zij die de plechtigheid van 
deze Mis hadden bijgewoond bleken 
gelukkig, omdat ze aan de Schlachtensee 
eindelijk weer eens in contact waren geko
men met de traditie van de Kerk. 

Rainer Wagner 



Dag van het H. Vonnsel in Berlijn 

Berliner Morgenpost 24-10-1982 

»Wij wijzen de Paus niet af« 

Aartsbisschop Lefebvre, de rebel in de 
Kerk, hoopt een schikking met de Paus te 

bereiken. 

In een eetkarnertje bij de Schlach.tensee 
zit tegenover mij de weerspannige katho
lieke aartsbisschop Marcel Lefebvre, die 
niet erkent dat hij terecht door Rome van 
alle kerkelijke bevoegdheden is ontheven. 
Vrijdag nog heeft hij, zoals reeds gemeld, 
in een zaal van de Alte Fischerhütte aan 16 
Berlijnse jongeren het sacrament van het 
Vormsel toegediend en een Mis volgens 
de oude ritus in 't Latijn opgedragen. 

»Rome is tegenwoordig gespleten,« on
derstreept hij. »Slechts een heel klein deel 
van de Curie houdt nog vast aan de over
geleverde vorm van de leer, en aan de Mis
liturgie zoals die in het midden van de 16e 
eeuw door het Concilie van Trente werd 
gedefinieerd.« Wat door het 20 jaar geleden 
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geopende Ile Vaticaans Concilie veranderd 
werd is in zijn ogen een late »Overwinning 
van de Reformatie.« 

De aartsbisschop heeft pas in juli van dit 
jaar met Curiekardinaal Ratzinger onder
handelingen aangeknoopt om van het Vati
caan verlof te krijgen om de traditionele 
katholieke Mis volgens de Latijnse ritus 
weer in 't openbaar te mogen opdragen. 
Op dit punt is Lefebvre optimistisch. Hij 
meent Q.at Rome iets wat al bijna twee dui
zend jaar lang »de kern van het geloof« 
was ·niet blijvend kan verbieden. 

Of het Vaticaan echter de hem opgelegde 
suspensie, die eigenlijk maar voor tijdelijk 
bedoeld is, weer opheft, dat is voor de 76-
jarige aartsbisschop een open vraag. Hij 
acht 't heel goed mogelijk dat dat niet 
gebeurt, omdat Rome niet graag op zijn 
beslissingen terugkomt. 

Een breuk met de katholieke Kerk wil de 
aartsbisschop in geen geval. Zijn idee is dat 
de traditionalisten om hem heen binnen 
de Kerk parochies vormen van personen. 
»De tegenwoordige Paus Johannes Paulus 
II weet dat onze opvattingen niet strijdig 



Dag van het Vonnsel in het Don Bosco-gymnasium, 

Brilon-Wald 

zijn met de leer van de Kerk en niet hem 
afwijzen, maar de hervorming.« 

Stuttgarter Nachrichten, 25-10-1982 

Bisschop Lefebvre in de priorij 
St. Athanasius 

tegen duivel, communisme en vijanden 
van God 

In de St. Athanasiuskerk in Feuerbach 
bleef men nog lang ontroerd. »Dat was 
katholiek,« zeiden de gelovigen, »dat was 
echt katholiek. En het andere, dat is lut
hers.« Aartsbisschop Marcel Lefebvre was 
zaterdag naar deze jonge priorij van zijn 
over heel de wereld verspreide »Priester
broederschap van de H. Pius X« gekomen 
om het sacrament van het Vormsel toe te 
dienen en een Hoogmis op te dragen »in 
het ware katholieke geloof, in de ware 
liturgie.« Gezinnen uit heel het land waren 
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voor de gebeurtenis bijeengekomen in een 
kerkgebouw dat vroeger als profaan pak
huis diende. Sedert een jaar bestaat er hier 
als">>steunpunt voor de zielzorg« een prio
rij, die evenals de andere »nieuw leven 
moet inblazen aan het geestelijk mat en ze
delijk lauw geworden organisme van de 
Kerk.« Daarvoor strijdt de 76-jarige bis
schop, die noch voor »katholieke traditio
nalist,« noch voor »aartsconservatieve re
bel« wil doorgaan. Katholicisme en tradi
tie zijn voor hem zonder meer één. En zijn 
rebellie, zijn strijd tegen Paus en Curie? 
Daar is hij toe verplicht om de· »door de 
oecumene vergiftigde hervormingen« van 
het Ile Vaticaans Concilie tegen te gaan. 

»Wij willen alleen maar katholieke Kerk 
zijn,« zo geven ook de priesters in Stuttgart 
hun streven weer, daarbij gesteund door 
een grote parochie. »Onze kinderen kun
nen in de Kerk helemaal niet meer beleven 
wat het katholieke geloof is,« klaagt een 
ouderpaar dat uit Karlsruhe gekomen is. 
De urenlange ceremonie schijnt de kin-



H. Vormsel in het Don Bosco-Gymnasium 

deren wel wat te hebben vermoeid, maar 
een vader is er vast van overtuigd: »De 
goede geest, die hebben ze bij de bisschop 
zeker meegekregen.« De bisschop had in 
't Frans gepreekt, met zachte stem, zonder 
hartstocht, vol zelfbeheersing zelfs op de 
ogenblikken dat hij de tot »missionarissen« 
geroepen broeders en gelovigen aan
spoorde tot »strijd tegen duivel, commu ~ 
nisme en andere vijanden van God.« Te
genwoordig, »nu er zoveel zielen verloren 
gaan,« was dat bijzonder belangrijk, zo zei 
hij. Maar op deze dag in Feuerbach mag 
hij »gelukkig« zijn. Niet alleen omdat het 
zo goed gaat met de priorij in aanbouw, 
maar ook om de kinderen waaraan hij het 
sacrament van het Vormsel toedient op de
zelfde wijze »als ik het heb ontvangen en 
de Kerk het altijd heeft gedaan.« Hij kan 
ze dan ook gerust heen laten gaan als 
»echte katholieken.« Hun ouders vermaant 
hij trouw te blijven aan Kerk, Paus en bis
schoppen, maar slechts »in zover deze de 
traditie van de Kerk handhaven.« Om dat 
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doel te bereiken is 't zinvol dat ook de 
priorij tegenover Rome in de oppositie 
blijft: »Als wij ons werk met overtuiging 
verrichten, zal Rome eens moeten inzien 
dat de enige weg om uit de crisis te gera
ken de terugkeer naar de traditie is.« 

. Uta Schlegel-Holzmann 

Höchster Kreisblatt, 25-10-1982 

Kerk-centrum in Hattersheim 
Een uit zijn ambt ontslagen aartsbisschop 

wijdde het in. 

Hattersheim - De gesuspendeerde aarts
bisschop Marcel Lefebvre heeft een paro
chiecentrum toegewijd aan· de Kerkvader 
Athanasius (292-373). Dit centrum is opge
bouwd door de vroegere eveneens gesus
pendeerde pastoor van Hattersheim, Hans 
Milch. Ongeveer 300 mensen woonden de 



plechtigheid bij. Milch werd in 1979 door 
de bisschop van Limburg uit zijn ambt 
gezet, omdat hij verklaarde een aanhanger 
te zijn van de vaak als rebellerende bis
schop getypeerde Lefebvre. Paus Paulus VI 
heeft de Franse aartsbisschop ontslagen 
met het motief dat hij zondigde tegen de 
eenheid van de Kerk. Bovendien had hij 
de Paus verweten dat die niet orthodox 
was (1). Lefebvre wijst o. a. ook de mo
derne vorm van de misviering af. 

De Mis werd gevierd volgens de door de 
katholieke Kerk afgeschafte tridentijnse 
ritus. In die liturgie, die lang duurt, wordt 
alleen maar Latijn gesproken. Deze kerk, 
zo zei Milch toen hij Lefebvre begroette, 
was wel een klein huis, maar een teken 
van hoop, »voorteken van de katholieke 
overwiruting op de dag van het katholicis
me.« En, tot de aartsbisschop gewend, 
vulde hij aan: »Dankbaar zijn wij dat wij U 
hebben.« 

In zijn predikatie zei Lefebvre tot Milch: 
»U werd vervolgd, omdat U trouw wilde 
blijven aan het katholiek geloof. Die ver
volging hebt U gaarne willen dragen. Nu 
hebt U Uw met eigen handen gebouwde 
kerk.« Die is een symbool van het geloof, 
zo ging de spreker verder, terwijl de ker
ken van tegenwoordig geen godshuizen 
meer zijn. Ze zijn gedegradeerd tot vereni
gingslokalen. Lef~bvre verweet de Kerk 
ook haar valse oecumene. 

Deze kleine St. Athanasiuskerk was vol~ 
gens de gesuspendeerde aartsbisschop een 
steunpunt tegen de verwoesting van het 
geloof en een belofte dat eens de overwin
ning zal worden behaald. Maar op dit 
ogenblik, zei hij, maakt de katholieke Kerk 

Altijd met God verenigd! Dat zij onze leus. 
Zijn wij met Hem, dan is Hij ook met ons. 

Pocci 
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een verschrikkelijke tijd door: »De herders 
vluchten onder het Kruis weg evenals de 
leerlingen het deden.« Lefebvre spoorde 
de aanwezigen aan tot trouw en volledige 
overgave. 
(I) Die bewering is onjuist (red.) 

Jürgen Dehl 

Westfalenpost, 29-10-'82 

Ondanks het verbod uit 
Paderbom heeft Lefebvre 

gevormd 

Brilon - Het nadrukkelijk verbod uit 
Paderbom heeft niets uitgehaald. Ofschoon 
de vroegere confrater, aartsbisschop Johan
nes Joachim Degenhardt, in scherpe 
bewoordingen op de door de Paus gesus
pendeerde Franse aartsbisschop een beroep 
had gedaan om niet te handelen, heeft het 
hoofd van dé katholieke traditionalisten op 
woensdagavond in Brilon-Wald het sacra
ment van het Vormsel toegediend aan 16 
meisjes en jongens. Daarna vierden 200 
katholieken uit het district Hochsauerland 
en omgeving met de 77-jarige geestelijke 
een votiefmis volgens de tridentijnse ritus. 

In het kleine witgekalkte godshuis van 
het vroegere Johannesgesticht, de kapel 
van de »Moeder van altijddurende Bij
stand,« is zelfs de laatste plaats onder het 
orgel bezet, als de omstreden opperherder 
met kracht onderstreept dat hij er aan
spraak op maakt het enig-ware geloof te 
verkondigen. De in 't Frans gehouden toe
spraak js opnieuw gericht tegen de her
vormers, die volgens Lefebvre de katholie
ken in een periode van groot leed hebben 
gebracht. 

Na het Tweede Vaticaans Concilie wordt 
er volgens de aartsbisschop heel duidelijk 
gestreefd naar één religieuze gemeenschap 
van alle confessies. Maar dat is niet de 
missionaire geest van de katholieke Kerk, 
waarvoor priesters en kloosterlingen overal 



ter wereld zelfs hun leven veil hebben 
gehad. 

De groep gelovigen die voor de vrijmoe
dige belijder zit is klein, maar standvastig. 
Iedere zondag trekt ze naar het Hochsauer
land om de H. Mis in de oude, officieel 
afgeschafte, latijns-tridentijnse ritus te 
kunnen meemaken en meevieren. 

Brilon-Wald, de kleine plaats aan rijks
weg 251 in de richting Villingen, is sedert 
nauwelijks twee jaar een steunpunt gewor
den voor traditionalistische katholieken in 
Zuid-Westfalen. 

De ,plaats van samenkomst hier ligt vlak 
bij de kapel, waar de weg naar de Bruch
hauser Steinen zich afsplitst. Daar is intus
sen verbouwd en vergroot. 

Het vroegere hotel in 't bos, dat tien
tallen jaren lang onderdak verschafte aan 
vacantiegangers in 't land van de duizend 
bergen, is enige weken geleden plotseling 
veranderd in een »Don Bosco-gymna
siurn. « De commissie van de gemeenteraad 
van Brilon die toezicht moet houden op 't 
bouwen heeft die nieuwe bestemming een
parig goedgekeurd. 

Eigenaar en bestuursorgaan van deze 
middelbare school binnen de vroegere ho
telmuren is het »Priorat St. Maria zu den 
Engeln« in Saarbrücken. Het gebouw werd 
verleden jaar al door de vereniging gekocht 

Main-Echo, 18-9-1982 

om op deze plaats de eerste school te stich
ten in het district Duitsland. 

Het hoogste gezag over de huizen en 
kapellen is in handen van de »Priesterbroe
derschap St. Pius X,« aan 't hoofd waarvan 
de Franse aartsbisschop Lefebvre staat. 

Een van zijn trouwe aanhangers leidt 
de school in Brilon-Wald. Het is Abbé 
Philippe Fran9is, die zijn studenten en op
voeders momenteel nog omstandigheden 
kan bieden die je nauwelijks kunt dromen: 
op tien scholieren komen vijf leraren! 

Geen persverslagen vonden wij over de 
plechtigheden in Saarbrücken op 25-10-, en 
in Essen op 26-10-'82. De hoogeerwaarde 
Heer Aartsbisschop vormde in totaal meer 
dan 130 kinderen. In zijn preken legde hij 
de nadruk op de geest van strijd en apos
tolaat voor de waarheid van het katholicis
me en wekte hij de gelovigen op tot gebed 
en offer. Op vrijdag 29 oktober verrichtte 
hij de inkleding van twee broeders-postu
lanten, terwijl een novice in zijn handen 
de geloften deed. Intussen heeft Monseig
neur reeds op 3 november de eerste prie
sters gewijd in het Amerikaans seminarie 
Ridgefield. Via Columbia en Argentinië is 
hij naar Spanje gereisd. Van daaruit zal 
hij nog vóór Kerstmis verscheidene vesti
gingen bezoeken in andere Europese lan
den. 

Katholieke cultuurkring wil terug naar de oude liturgie 
In Grossheubach gesticht voor heel het .gebied van de Beneden-Main 

Grossheubach (district Miltenberg) -
Onder de naam »Katholische Kulturge
meinschaft St. Pius e. V.« hebben katho
lieken in Grossheubach aan de Beneden
Main in Beieren zich verenigd om, zoals 
zij dat uitdrukken, »tegen de achtergrond 
van een wijdverspreide onwetendheid en 
minachting betreffende de zedelijke eisen 
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en de geloofsnormen van de katholieke 
Kerk hun ernstige verantwoordelijkheid als 
gedoopte en gevormde christenen te kun
nen dragen zoals het behoort.« De leden 
van de in Grossheubach gestichte vereni
ging beschouwen het dan ook als hun 
eerste taak om door woord en geschrift de 
katholieke geloofs- en zedeleer te verkon-



digen. 
»De traditie, het fundament voor de toe

komst«, zo luidt het beginsel waaraan de 
Katholieke Cultuurkring zich wil binden. 
Diep betreurt hij dan ook de »breuk met 
de traditie van de Kerk, die in preek, gods
dienstonderricht, Misoffer en op andere 
terreinen van het kerkelijk leven zo'n ver
schrikkelijke omvang heeft aangenomen.« 
Ook de vele hervormingen in aansluiting 
op Vaticanum II zijn allang dwaalwegen 
gebleken. Dat bewijzen de lege kerken, de 
verwereldlijking van het godsdienstig le
ven, en de jeugd die nog maar heel weinig 
idee heeft van de leer van haar Kerk. 

Daarom voelen de leden van de pas 
gestichte vereniging zich ertoe verplicht om 
»vast te houden aan die vormen van het 
kerkelijk en vooral liturgisch leven die in 
de loop der eeuwen gegroeid .en tot. bloei 

gekomen zijn.« Daarom heeft de Katho
lieke Cultuurkring de bisschop van Würz
burg, Paul Werner Scheele, verzocht om 
voor de traditionele ritus van de H. Mis 
een geschikte kerkruimte ter beschikking 
te stellen en zo de traditie de kans te geven 
die ze absoluut verdient. 

Steunend op hun uitgesproken gods
dienstig fundament willen de leden van de 
nieuwe vereniging zich gaan »inzetten voor 
een christelijke opbouw van milieu, gezin 
en maatschappij.« Daar horen o. a. ook bij 
de milieubescherming en de bescherming 
van het ongeboren leven. 

voor de maand november heeft de 
Katholieke ·Cultuurkring een conferentie
avond voorzien. Dan hoopt de voorzitter, 
Albrecht Geis (Kleinwallstadt), de doelstel
lingen van de vereniging aan een groter 
publiek te kunnen voorleggen. 

Geloofsbelijdenis van de clerus van Campos, Brazilië 

Deze is gericht tot de nieuwe bisschop 
van Campos, Alberto Navarro, die als op
volger van Don Antonio de Castro Mayer 
sinds november 1981 de nieuwe Mis en alle 
protestantiserende nieuwigheden wilde 
voorschrij".en. Uit de geloofsbelijdenis 
blijkt, hoe heerlijk vastberaden die katho
lieke geestelijkheid zich verzet tegen de 
revolutie die onder 't voorwendsel van 
gehoorzaamheid in de Kerk werd ontke
tend. 

Had de meerderheid van de priesters in 
Frankrijk en elders ter wereld daartoe de 
moed gehad, dan was de door Paulus Vl 
voorzichtig »voorgestelde« (niet voorge
schreven!) Novus ordo missae al helemaal 
afgeschaft en vergeten. En de geloofscrisis 
die nu in de Kerk woedt had men groten
deels kunnen vermijden. 
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- Wij geloven vast alles wat onze Moeder 
de heilige, apostolische en roomse Kerk 
gelooft en leert; en wij willen in dit geloof 
leven en sterven, want alleen daardoor 
wordt God geëerd en kan de mens zalig 
worden. 

- Wij geloven dat Jezus Christus maar één 
Kerk gesticht heeft: ·de hiërarchische, 
katholieke Kerk, waarvan het oppergezag 
in handen is van de Paus en in die van de 
met de Paus verenigde bisschoppen, de 
Kerk die tot doel heeft om alle mensen van 
alle . tijden te brengen tot de zaligheid, die 
Jezus Christus voor ons heefi . verworven, 
de Kerk waardoor op aarde het Koning
schap van onze Heer Jezus Christus wordt 
gevestigd (Math. 27, 19-20). Om dat ·te 
bereiken predikt de Kerk geen nieuwe leer, 
maar bewaart ze met de bijstand van de H. 



Geest zorgvuldig het van de apostelen ont
vangen Depositum Fideï (vert: geloofs
schat), dat ze trouw doorgeeft (Ie Vaticaans 
Concilie). · 

- Wij belijden een volkomen gemeen
·schap met de Stoel van Petrus en erken
nen het primaatschap van zijn rechtmatige 
opvolger over heel de Kerk, de herders en 
de gelovigen, en wij zullen ons nooit los
maken van Petrus, op wie Jezus Zijn Kerk 
gebouwd heeft. Wij geloven vast in de 
pauselijke onfeilbaarheid, zoals die op het 
Ie Vaticaans Concilie werd gedefinieerd. 
Wij erkennen dat het gezag van de Heilige 
Vader een hoogste gezag is, maar niet ab
soluut en zonder grenzen. Dat gezag is be
grensd door de H. Schrift, de Overlevering 
en de door het Leergezag van de Kerk 
reeds plechtig afgekondigde definities. Dat 
gezag is dus niet willekeurig (-en despo
tisch, zodat 't een onvoorwaardelijke, alle 
persoonlijke verantwoording uitsluitende 
gehoorzaamheid zou eisen. Alleen aan 
God zijn wij onvoorwaardelijke gehoor
zaamheid schuldig. 

- Wij zijn KATHOLIEK, APOSTOLISCH 
en ROOMS, en zullen 't met Gods genade 
blijven tot de dood toe, want geen macht 
en geen autoriteit zullen ons van de heilige 
Kerk verwijderen. 

- Wij verwerpen de ketterijen die door 
de heilige Kerk worden verworpen en waar
over de banvloek wordt uitgesproken. 

- Samen met alle Pausen veroordelen wij 
alle vormen van ketterij, met name het 
protestantisme, het liberalisme, het spiritis
me, het naturalisme, het modernisme. Wij 
veroordelen eveneens de stroming met de 
heel verkeerde naam· »progressisme;« hele
maal niet progressief omdat 't gaat om 
allang veroordeelde dwalingen die weer de 
kop opsteken. 

- Met de H. Paulus zeggen wij: »Maar 
al zouden wijzelf of een engel uit de hemel 
of wie dan ook een evangelie verkondigen 
dat afwijkt van wat wij u verkondigd heb
ben, hij zij vervloekt« (Gal. 1. 6). 

- Voorschriften die strijdig zijn met de 
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leer van de traditie wijzen wij helemaal af, 
zelfs als ze van gezaghebbende personen 
komen. 

- Wij beweren dus dat, als er tegen
spraak ontstaat tussen de leer van nu en 
die van de traditie, men moet houden wat 
er altijd en overal door de Kerk word ge
leerd. Er is immers niets anders, zegt de 
H. Vincentius van Lerin, wat echt en 
wezenlijk katholiek is. 

- Om trouw te blijven aan de vaste leer 
van de Kerk, het geloof van ons doopsel, 
ons vormsel, onze eerste H. Communie 
en ons priesterschap, en om onze eed niet 
te breken, wijzen wij de nieuwe Mis af, 
om 't even of die in 't Latijn wordt gelezen 
dan wel in de volkstaal. 

Zoals de kardinalen Ottaviani en Bacci 
in een open brief van 5-6-'69 aan Paulus VI 
hebben opgemerkt, »wijkt deze Mis zowel 
in 't algemeen als in bijzonderheden heel 
duidelijk af van de katholieke theologie van 
het Misoffer, zoals die werd geformuleerd 
op de 22e zitting van het Concilie van 
Trente, dat de regels van de ritus defini
tief heeft vastgesteld en tegen iedere kette
rij die de integriteit van het mysterie aan
tast een barrière heeft opgericht die nooit 
mag worden overschreden.« De Novus 
ordo missae verduistert de uitdrukkingen 
waardoor de eucharistische dogma's wor
den onderstreept. De Novus ordo past de 
Mis aan het protestants Avondmaal aan en 
bevat geen duidelijke belijdenis meer van 
het katholiek geloof. 

- Wij wijzen de nieuwe subjectieve 
situatiemoraal af, een erfenis van het per
missieve liberalisme dat het zondebegrip 
uitholt. Tenslotte wordt alles geoorloofd. 

- Wij wijzen de nieuwe modernistische 
theologie af, die alles laat berusten op een 
va~ evangelie-interpretatie, tegenoverge
steld aan die van de traditie en open voor 
marxiserende manipulatie. Ook wijzen wij 
de tendens naar socialisme en communis
me af, een tendens die zich niet meer be
kommert om de door Pius XIl afgekondig
de excommunicatie van hen die samenwer-



ken met de communiste~, de verbitterde - Wij wijzen de democratisering van de 
vijanden van God en van de Kerk. Kerk en haar collegiaal bestuur af, want 

- Wij wijzen de theologie van de die zijn onverenigbaar met de door Onze 
bevrijding af, want die berust op een valse, Heer gegeven hiërarchische en monarchi
met de traditie strijdige interpretatie van het sche grondwet. 
Evangelie. Wij wijzen eveneens de tendens Steunend op ons geloof wijzen wij aldus 
naar socialisme en communisme af, een al diegenen af die de rook van Satan in 
tendens die zich niets meer aantrekt van de de Kerk brengen en bezig zijn met haar te 
excommunicatie die Pius XII heeft uitge- verwoesten (Paulus VI, toespraken van 
sproken over diegenen die samenwerken 7-12-'68 en 29-6-'72). 
met de communisten, de verbitterde vijanden - Wij prijzen, beminnen en houden in 
van God en de Kerk. ere alle traditionele gebruiken en zeden die 

- Wij wijzen de verwereldlijking van de bijdragen tot de heiliging van gelovigen 
clerus af, waardoor het gezag en het apos- en clerus: de oorbiecht, de waardering van 
tolaat schade lijden en er grote ergernis het contemplatief leven, het dragen van 
wordt gegeven aan de gelovigen. Die ver- toog en habijt waardoor de priester van de 
wereldlijking is oorzaak van verval van het wereld wordt gescheiden en ertegen wordt 
christelijk leven. het gevolg daarvan is een beschermd, het devoot gebruik van beel
scherpe daling van de roepingen en de den, afbeeldingen en relikwieën van heili
sluiting van seminaries, die overal te koop gen, het geknield communiceren op de 
staan. tong als teken van eerbied en aanbidding, 

-Wij wijzen de valse oecumene af, die boete en verstervingen, enz. 
tot elke prijs de vijandschap tussen licht - Het gebruik van het Latijn en het Gre
en duisternis, Christus en Belial, teniet wil goriaans is een zeer belangrijke factor voor 
doen om zo een algemeen christendom te eenheid en universaliteit. 
verkrijgen - »een zeer ernstige dwaling die - Heel bijzonder willen we een diepe en 
het geloof tot in de wortel kan verwoesten« innige devotie propageren voor Onze lieve 
(Pius Xl in de encycliek »Mortalium ani- Vrouw, waarbij we ons onvoorwaardelijk 
mos«). geloof in haar Onbevlekte Ontvangenis; 

- Wij wijzen de gÓdsdienstvrijheid af haar Altijddurende maagdelijkheid en haar 
die begrepen wordt als de gelijkheid van algemeen middelaarschap bekrachtigen. 
rechten tussen waarheid en dwaling. Zo'n Van de devotie-oefeningen ter ere van 
vrijheid zou betekenen dat er een subjec- Maria trachten we vooral de heilige rozen
tief persoonlijk recht bestaat, onafhankelijk krans te propageren als zeer effectief mid
van het absolute recht van de waarheid, del voor de zegepraal van de Kerk en de 
van het goede en van God. Logisch gevolg: heiliging der zielen. 
de Kerk zou de laïcisering van de Staat - Wij belijden dat wij het priesterlijk 
erkennen, die daardoor onverschilling zou celibaat oprecht beminnen en er overtuigd 
worden tegenover de ware godsdienst, wat aan vasthouden, want het is een gezonde 
een goddeloosheid zou betekenen die het basis voor de herderlijke inzet en een ant
»adveniat regnum tuum« uitsluit. De laïci- woord op het hedonisme waarin de neo
sering van de maatschappij laat denken , paganistische maatschappij verstrikt raakt. 
aan het geschreeuw van de joden die Onze houding is er geen van opstandig
Christus ter dood veroordeelden, omdat heid, noch van ongehoorzaamheid. Het is 
ze Zijn Koningschap over de maatschappij er een van trouw. En ook een van loyali
afwezen en Hem niet als hoogste Wetgever teit, zowel tegenover onze doopbelofte en 
over het menselijk geslacht wilden erken- de verplichtingen van ons priesterschap als 
nen. tegenover onze wettige oversten en onze 
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gelovigen." 
Wij oordelen niet over het geweten van 

wie dan ook; daartoe heeft alleen God het 
recht. Wij maken alleen maar gebruik van 
het recht en de plicht van ieder katholiek 
om de leer van nu te vergelijken met de 
leer van de traditie. Daar we leden zijn van 
de Kerk verzetten we ons tegen haar nei
ging om zichzelf te vernietigen. 

Wij zijn niet tegen de vooruitgang, voor 
zover deze eenorganische ontwikkeling 
van de Openbaring is. Maar wij zijn er af
kerig van, als die de traditie verwerpt. Het 
gaat niet om een blinde verering van het 
verleden, maar om een redelijk belijden 
van het geloof dat niet verandert. 

Wij geloven in de onvergankelijkheid 
van de door de Kerk voorgehouden over
geleverde leer en in de objectieve betekenis 
van de formules waarin de waarheid van 
de leer dogmatisch is uitgedrukt. 

Wij geloven dat de waarheden van het 
geloof absoluut onafhankelijk zijn van de 
denk- en levenswijze van de mensen. De 
waarheid komt van God en wordt ons door 
de Kerk overgebracht door middel van de 
Overlevering. Ze wordt noch uit het in
stinct, noch uit het religieus gevoel der 
volkeren geboren. 

Dat ons standpunt het ware is, daar zijn 

»Fideliter«, nr. 29, september/oktober 1982 

wij absoluut zeker van, niet door de con
clusies van ons redenerend verstand en 
door onze ideeën, maar omdat het steunt 
op de leer van de Kerk. Wij kunnen met 
Augustinus zeggen: »Als 't onjuist is wat 
ik geloof, dan betekent dat, dat God zelf 
ons bedrogen heeft.« 

Wij vatten samen: wij geloven en belij
den alles wat de H. Kerk gelooft en belijdt, 
omdat zij ons onfeilbaar leert wat haar is 
geopenbaard door God, die zichzelf en ons 
niet kan bedriegen. 

Wij hopen vol vertrouwen dat de Kerk 
de tegenwoordige crisis spoedig te boven 
zal komen door de duisternis van de kette
rij weg te nemen. Dan zal ze voor de vol
keren opnieuw schitteren als een heerlijke 
vuurtoren, want »de poorten van de hel 
zullen haar niet overweldigen.« 

Tenslotte: met heel ons hart beminnen 
wij onze Moeder de heilige, katholieke, 
apostolische en roomse Kerk, waarvoor wij 
ons leven zouden willen geven, als God 
dat eens van ons zou verlangen. 

Diocees Campos, Brazilië 
Volgen de handtekeningen van vijf 
Monseigneurs en twintig priesters. 

Uit »lntroibM, oktober 1982 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre in de V. S. 
»In de Verenigde Staten heeft de Broederschap meer dan 30 kerken« 

Fideliter: Monseigneur, voor deze drie 
zomerweken in Canada en de Verenigde 
Staten had men een lastig programma voor 
U samengesteld: geen dag zonder plechtig
heid of voordracht, ja soms beide tegelijk. 
U moet wel uitgeput zijn, temeer omdat U 
bijna onmiddelijk na Uw aankomst in 
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Parijs alweer op· stap gaat om in de voor
middag in Orleans het Vormsel toe te die
nen en 's namiddags weer hier in Saint 
Nicolas du Chardonnet! 

Aartsbisschop Lefebvre: Ik ben moe, 
maar 't gaat mij goed,. en de traditiege
trouwe groepen in. de Verenigde Staten 



gaat 't ook-goed. Het geheel groeit en er 
vormen zich voortdurend nieuwe groepen 
die steeds talrijker worden. 

In dit Amerika, waar alle mogelijke sek
ten bloeien, bepaald krankzinnige zelfs, 
zijn de protestanten even hard getroffen 
als onze progressieve en modernistische 
kerken. Daar vervult men zijn godsdienst
plichten niet meer. Het materialisme over
heerst. De kerken lopen leeg. Er .zijn geen 
herders meer. Ook bij hen stort alles ineen. 
Vier protestantse kerken of sekten hebben 
zich aaneengesloten tot een verenigde 
»United Church.« 'Ze verkopen kerken, 
maar behouden die, die 't best gelegen 
zijn. 

Wel, onze traditiegetrouwe groepen vlie
gen op de kerken af die te koop worden 
aangeboden. Ze vormen een klein comité, 
sluiten een lening bij een bank en brengen 
de goedkoopste op hun naam. Zodra ze 
een kerkgebouw in bezit gekregen heb
ben, veranderen ze het in een katholieke 
kerk. Met de opbrengst van de collectes 
kunnen hoofdsom en rente in drie à vier 
jaar terugbetaald worden. Zo hebben de 
gelovigen onmiddellijk profijt van die ker
ken. Ja, de gelovigen leveren geweldige 
prestaties. Hun kerken hebben prachtige 
altaren en kandelaars, zeer mooie kruisen 
en kostbare gewaden. Ze weten daar de 
hand op te leggen in parochies, bij uitdra
gers en op de vlooienmarkt. Het resultaat: 
keurige, echt fijn ingerichte kerken. Men 
gaat zorgvuldig te werk. Eerst wordt er een 
harmonium . gekocht, dan een koor 
gevormd, en zo gaat 't langzaam verder. 
Je staat er echt van te kijken! 

Als ik die gelovigen bezoek, vragen ze 
me natuurlijk om hun kerken te consacre
ren. En ik verricht kerkwijdingen, kerkwij
dingen . . . ik weet niet meer precies hoe
veel, maar in Amerika hebben wij (alleen 
al de Broederschap, de onafhankelijken tel 
ik_ er niet bij) momenteel meer dan dertig 
kerken. 

Er komen vrij veel gelovigen. Zo komen 
liever in een kerk dan in ruimten die nu 
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eens hier dan eens daar worden g~huurd. 
De groepen groeien, van vijftig worden 
'ter honderd, honderd vijftig, enz. 

En het gaat niet om heel kleine kerken. 
Die in Kansas b. v. heeft duizend zitplaat
sen. 

In de Verenigde Staten is de vooruitgang 
echt opvallend. Er zijn veel sympathisan
ten, waaronder personen die een energieke 
indruk maken. 

Ik ben ook naar St. Paul in Minnesota 
gegaan om er een kerk te consacreren. Het 
is een voormalige synagoge. De traditiege
trouwen hebben ze gekocht. 't Is niet zo 
eenvoudig om van een synagoog een kerk 
te maken, maar ze hebben 't klaargespeeld. 
Ze hebben een zeer mooi altaar gevonden 
en hebben van die synagoge een katho
liek heiligdom gemaakt. En ik heb het mo
gen consacreren. 

Fideliter: Pater Bolduc heeft in New 
Carolina blijkbaar een meesterstuk vol
bracht? 

A. L.: Inderdaad. In New Carolina bezit
ten we nu de oudste kerk in de hele Staat! 
Ze dateert van 1886. 'Ze werd te koop gebo
den door een bank die de kerk met een 
heel mooie pastorie gekocht had. De be
doeling was om het geheel met de grond 
gelijk te maken en er een groot gebouw 
neer te zetten. Maar de Staat heeft tegen 
dat plan zijn veto uitgesproken en gezegd: 
»Neen, dat is de oudste katholieke kerk 
in de Staat; ze mag onder geen beding 
worden afgebroken.« 

Dus bleef de bank met een kerk en een 
pastorie zitten. Overal zocht ze naar een 
koper. Maar niemand koopt nog kerken, 
dus ging ze met de prijs omlaag. 

De kerk met ongeveer 250 zitplaatsen 
heeft, behalve de pastorie op de Ie verdie
ping, op de benedenverdieping ook nog · 
(wat daar overal gebruikelijk is) een zaal, 
die zowel voor conferenties als zondags 
voor cafetaria dient. Na de Hoogmis gaat 
iedereen daar naar toe om een ·broodje met 
koffie te nemen. Op deze plaats komt heel 
het gelovige volk bijeen. Het praat er met 



zijn priesters en bidt er de vespers. De 
ruimten zijn prima in orde. 

De bank wilde er 60 000 dollar voor. 
Abbé Bolduc zei: »Neen, dat is te veel!« 
»Als U contant betaalt,« zei men tegen 

hem, »dan kan er wel wat van af.« 
»Van mij,« zei Abbé Bolduc, »krijgt U er 

39000 dollar voor!« 
En de bank zei: »Ü. K.« 
Negen en dertig duizend dollar voor een 

kerk met meer dan 250 plaatsen, helemaal 
ingericht en met een prachtige pastorie 
midden in het stadscentrum. Ongelofelijk! 

In de Verenigde Staten is er werkelijk 
sprake van een grote vooruitgang,- iedere 
dag. Er is minder scheuring dan in Canada, 
waar de Franse invloed te merken is. 

Dat arme Canada bevindt zich in een 
echt moeilijke situatie. Het werk voor onze 
priesters is daar heel zwaar. Maar van de 
Verenigde Staten kan men zeggen: 97% 
van de traditionalisten volgen ons. 

Ons seminarie heeft heel wat roepingen. 
Drie seminaristen heb ik tot diaken gewijd 
en vijf andere tot subdiaken. 't Volgend 
jaar zullen 't er elf zijn, en nog heel wat 
meer over enkele jaren. 

Helaas, het zijn er maar heel weinig om 
zo'n onmetelijk land te evangeliseren. Zon
dags leggen de priesters duizenden kilome
ters per vliegtuig af om vreselijk ver verwij
derde plaatsen te bedienen. Vaak 2000 tot 
2500 km voor de enkele reis, dus dubbel 
voor een retour, b. v. vanuit Phoenix in 
Arizona, vanwaar ze het Noord-Westen 
van de Verenigde Staten bedienen en de 
Staat Washington. Ze vertrekken zaterdags 
en komen op zondagavond of 's maandags 
terug. De kosten van zulke vliegreizen 
lopen op! Overal vraagt men mij, zoals 
Mgr. Ducaud-Bourget hier in Parijs: »Mon
seigneur, wanneer stuurt U ons priesters?« 

Momenteel wordt ons het priestersemi
narie van St. Paul in Minnesota aangebo
den. Dat geweldige diocees is voor 90 % 
katholiek. En het seminarie staat te koop! 
't Is een enorm bouwwerk in een groot 
park. Misschien kopen we het. We waren 
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van plan ons seminarie uit te breiden, maar 
wat ons wordt aangeboden is bijna goed
koper dan de kosten van de verbouwing! 
Daar 't als seminarie is gebouwd met een 
grote kapel, is 't ook veel geschikter. Wat 
er ook van komt, wéér heeft een seminarie 
zijn deuren dichtgedaan, en dat in het mis
schien meest katholieke diocees van de 
Verenigde Staten, in een grote stad, in een 
groot Amerikaans aartsdiocees! Een ver
schijnsel dat je overal ziet. Hoe kunnen de 
verantwoordelijken in de Kerk voor zo'n 
toestand de ogen sluiten! 

Toen ik in Toronto kwam, liet men mij 
uit een krant een artikel van een hele blad
zijde zien over de kardinaal-aartsbisschop 
van Toronto met een foto waarop hij een 
hond op zijn schoot had. In dat artikel 
praatte hij alleen maar over zijn gezond
heid: dat hij een paar dagen ziek geweest 
was, naar 't ziekenhuis had moeten gaan 
en opnieuw ziek was geworden. Maar, 
voegde hij eraan toe, hij speelde nog altijd 
tennis, zwom en zeilde ... Dat was de brief 
van de kardinaal-aartsbisschop van Toron
to! Niets over zijn herderlijk werk, niets! 

In ·de Saint-Michel-school in Chäteau
roux in Frankrijk hebben wij een jonge 
Canadees. Hij kwam na door zijn vader 
naar 't klein-seminarie van Quebec te zijn 
gebracht. Daar bleef hij maar een paar 
dagen. Hij kreeg er zo'n angst voor zijn 
eigen toekomst dat hij niet wilde blijven. 
Tegen zijn ouders zei hij: »Als U me hier 
laat, ben ik verloren!« Hij maakte van vlak
bij mee, hoe het er in 't klein-seminarie van 
Quebec toegaat: er werden hem drugs aan
geboden, elke avond kon men uitgaan, 
bovendien was 't gemengd. 

Eveneens in Canada heeft bisschop For
tier protestanten in zijn kathedraal toege
laten, en dat voor een wijding (als men 
dat »Wijding« kan noemen) van mannelijke 
en vrouwelijke dominees! In zijn kathe
draal! En een van de tot dominee »ge
wijde« vrouwen bracht hem de Eucharistie, 
en hij communiceerde. Toen men hem dat 
alles verweet, antwoordde die aartsbis-



schop aaÁ de radio: »Üp raad van Rome 
heb ik 't gedaan ... Ik meende de commu
nie die me door een vrouwelijke dominee 
werd aangeboden niet te mogen afwijzen.« 

De priester die zich daar met de oecu
mene bezighoudt kwam naar een van mijn 
conferenties luisteren. Een oecumenisch 
priester! Dat hij priester was, was echter 
niet te zien: hij verscheen in zijn hemds~ 
mouwen. Hij kwam na de bijeenkomst bij 
mij om me te zeggen: »U zondigt tegen de 
liefde. U wilt niet de eenheid van alle 
godsdiensten.« Dat iS het enige wat nu van 

belang is: men moet de eenheid van alle 
godsdiensten verwezenlijken. Discussiëren 
met hem was onmogelijk. Zijn ideeën wa
ren absoluut ongrijpbaar. Deze priester is 
in het diocees aldaar met de oecumene 
belast. 

Ze zijn werkelijk te beklagen, die arme 
Canadezen! 

Menselijkerwijs gesproken is 't niet in te 
zien hoe de Kerk weer gezond kan worden 
gemaakt. We zien alleen dat 't zo niet kan 
doorgaan. Maar de goede God weet alles -
op Hem kunnen we rekenen. 

Uit »Kirche und Lebem< (Kerkblad van het bisdom Münster), nr. 48/1981: 

Roomser dan de Paus 
Gesprek met een »traditionalist« 

Al heeft de redacteur de een of andere uiting bracht door modernisten en protestanten: 
misschien verdraaid weergegeven, toch willen »Aan hun werken zult ge ze kennen.« 
we onze lezers dit interessant artikel in het bis- »Kijk maar eens, hoe de Kerk er uit ziet: 
domblad van Münster niet onthouden. gesloten priesterseminaries, lege kerken, in 

de kerken chaos. Als de Kerk tussen 1950 
Franz Hellen, die in 't bisdom Münster 

woont, maakt er geen geheim van dat hij 
ontevreden is over de weg die »zijn« Kerk 
sedert ruim twintig jaar ingeslagen is. 
Sinds de le juli rijdt hij geregeld naar Es
sen-Bergeborbeck om in de daar pas 
gestichte priorij van de Priesterbroeder
schap St. Pius X de Mis in de oude triden
tijnse ritus van voor het Concilie bij te 
wonen. Al drie keer heeft hij deelgenomen 
aan retraites waarvoor de Priesterbroeder
schap in Zwitserland en de Bondsrepubliek 
de gelegenheid biedt. De algemene overste 
van de Broederschap is de gesuspendeerde 
Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre. 

De door Franz Hellen over Kerk en theo
logie gestelde diagnose is voor niemand 
vleiend, noch voor de pastoor van de paro
chie, noch voor de bisschop van het dio
cees. Hij spreekt van »verval<<, van »ver
woesting van het geloof,« van »verar
ming.« Hij ziet de Kerk in dwaling ge-
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en 1970 niet van het ware geloof was afge
vallen, dan waren de kerken vol en ook 
de seminaries en kloosters. Het priester
schap heeft men vernietigd. Vroeger was de 
priester iemand die uit de wereld was weg
genomen. Hij moest zijn persoonlijkheid 
opgeven om een andere Christus te wor
den. Tegenwoordig echter is hij eerder 
onze kameraad. Er gaat geen gezag meer 
van hem uit.« 

Niet aan het gebruik van het Latijn bij 
de Mis, zelfs niet aan de ruzie om de ritus 
van vóór of na het Concilie zijn de span
ningen tussen de meerderheid van de 
katholieken en de traditionalisten toe te 
schrijven. De ware oorzaken liggen dieper. 
Ze moeten worden gezocht in de zeer uit
eenlopende opvattingen over God en de 
mens. 

De typering »traditionalist« bevalt Franz 
Hellen niet. Hij zelf kan maar moeilijk pre
cies zeggen hoe hij zich als gelovige precies 



moet kenschetsen. Hij wil bij de »oude 
godsdienst« horen. Hij kiest de »traditio
nele, van Christus komende leer.« Hij be
lijdt het geloof dat (zo stelt hij 't voor) »19 
eeuwen lang onveranderd gegolden heeft.« 
Eigenlijk ziet hij zich niet als een »aanhan
ger« van aartsbisschop Lefebvre. »Persoon
lijk heb ik met Lefebvre niets te maken. 
Tien jaar tevoren al had ik mij van de Kerk 
gedistancieerd. De door Mgr. Lefebvre ge
stichte Priesterbroederschap is een ver
zamelplaats voor diegenen die in gewe
tensconflicten menen te komen omdat ze 
de oude godsdienst kennen. Omwille van 
de waarheid en de eigen eeuwige zaligheid 
kunnen ze geen vrede hebben met de ont
wikkeling van de laatste 20 jaar. De Prie
sterbroederschap werkt als een magne
tische pool op hen die bezield zijn door 
hetzelfde verlangen: men weet dat men 
niet meer alleen staat.« 

Zich van de Kerk moeten distantiëren, 
dat is voor Hellen »het ergste wat men zich 
kan voorstellen.« Zijn leven en dat van 
andere »Op de traditie georiënteerde katho
lieken« (bisschop Wilhelm Kempf) staat 
voor een dilemma: »Als we doen wat nu 
wordt geëist en waarvan we inzien dat 't 
tegen God is gericht, dan hebben we hier 
op aarde ons rustig leventje. Blijven we 
maar niet liever trouw aan wat de Kerk al
tijd heeft geleerd?« De liefde tot de Kerk, 
aldus Hellen, blijkt tegenwoordig door 
onze opstand tegen de Kerk van nu. De 
onderwerping aan het pauselijk gezag 
blijkt uit het opzeggen van de gehoorzaam
heid aan de Paus - omwille van de waar
heid. 

Op de vraag aan Hellen oft hem veront
rust dat de Paus zijn opvattingen niet 
deelt, antwoordt hij: »Ja zeker, want dat is 
de vernietiging van de eenheid. Maar die 
eenheid werd helaas kapotgemaakt zonder 
dat ik er iets aan kon doen, zonder dat ik 
't kon verhinderen.« 

Voor God en Kerk 

Franz Hellen, geboren 1926, gehuwd, 
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vader van vijf kinderen, is in een technisch 
beroep werkzaam. Zijn vrouw heeft zijn 
zorgen om het godsdienstig leven altijd 
gedeeld. De kinderen echter stellen zich 
wat meer gereserveerd op. »Ze weten 
immers ook nauwelijks meer, hoe 't vóór 
't Concilie was. Maar ze zijn een en al ver
bazing als ze zien, hoe jonge priesters zich 
voor de oude godsdienst inzetten.« Uit wat 
Hellen van zijn jeugd vertelt (»Wij hebben 
in die tijd mensen willen zijn van devotie 
voor de Eucharistie en de H. Maagd«) blijkt 
dat de godsdienst en vooral de confessie 
een duidelijk stempel op hem hebben 
gedrukt: de tijd van het misdienaar zijn, 
bezinningsdagen, retraites, dagelijkse H. 
Mis, vervolging 'van de katholieke jeugd 
door de Hitlerjugend, katholiekenvervol
ging in Duitsland, godsdienstige plechtig-_ 
heden. Hij legde een gelofte af om »voor 
God en de Kerk te strijden en ook zijn le
ven te offeren.« Als soldaat ,in Frankrijk 
beleefde hij de »universele Kerk.« Dat hij 
als vijandelijk soldaat de Mis bijwoonde, 
verschafte hem vertrouwen in de ogen v~n 
de Fransen: »Bent u niet de man die van
morgen in de kerk was?« Bij het gemeen
schappelijk avondeten was de vijandschap 
door de oorlog nog maar iets bijkomstigs. 
Als Franz Hellen vertelt, slaat hij de toon 
aan van het strijdbare »wij katholieken.« 

Een confessionalisme dat vreemd aan
doet, maar door godsdienststrijd en nazi
tijd begrijpelijk is, drukt blijkbaar heden 
nog Zijn stempel op hem. Hij verduidelijkt: 
Kerk en wereld zouden zijns inziens beter 
zijn, als er nog dat strijdbare katholicisme 
was. De meeste protestanten in zijn ken
nissenkring hemelen Hellen op. Maar dat 
belet hem niet om de lutherse christenen 
duidelijk op hun nummer te zetten: »Pro
testanten zijn beklagenswaardige mensen 
die de waarheid niet bezitten.« 

Het verval is door kleinigheden ontstaan 
Wanneer was precies 't ogenblik aange

broken dat Franz Hellen zich van de Kerk 
afkeerde? Hij kan dat ogenblik niet nauw-



keurig bepalen. ·'t Was voor hem meer een 
langzaam proces. In zijn herinnering zijn 
kleiriigheden vaak symptomen geweest van 
het door hem betreurde voortschrijdende 
verval. Zo heeft 't hem in de tijd 'van na 
de oorlog erg gehinderd dat misdienaars 
niet meer bogen of zelfs bleven zitten, als 
de priester met de kelk van het altaar 
kwam en naar de communiebank ging. 
Hellen: »Uit zo iets spreekt een totaal ge
mis aan eerbied, een grote minachting voor 
de eer die God toekomt.« Iets wat in zijn 
ogen heel erg vervreemdend heeft 
gewerkt, Wé,lS »de beslissing van de Duitse 
bisschoppen dat er geen H . Mis meer 
mocht worden gelezen voor het uitgest~lde 
Allerheiligste.« 

Kort na de oorlog werd er door het aarts
bisdom Paderbom (Hellen woonde toen 
nog in het zuidoostelijk gelegen aangren
zende bisdom) een nieuw zangboek inge
voerd: »Zelfs aartsbisschop Jaeger was ver
baasd dat de gelovigen zo taai vasthielden 
aan het oude liederenboek. « Dit was op het 
einde van de 19e eeuw uitgegeven. In 1935 
had 't Franz Hellen begeleid toen hij zijn 
eerste H. Communie deed. De taal die zo 
heel anders was en ook de tekstverande
ringen in het nieuwe zangboek maakten 
Hellen kwaad: hij was gehecht aan de »wat 
harde, maar duidelijke taal« van het oude. 
Dat de vernieuwers in de volgende jaren 
zelfs met terugschrokken voor »aanpas
sing« van de H. Schrift, toont Hellen aan 
met een passage uit St. Paulus. »Ik heb de 
wedloop voleind, ik heb 't geloof be
waard,« luidde het vroeger in de tweede 
brief aan Timoteus. Maar de nieuwere uit
gaven en ook de oecumenische vertaling 
vertalen »het geloof bewaard« door »trouw 
gebleven.« 

De hoofdzonde van de mens 
Wat het Tweede Vaticaans Concilie 

bracht was voor Hellen geen verrassing 
meer. »Het paste precies bij heel de ont
wrichting die allang aan de gang was.« 
Erger nog: toen de beraadslagingen waren 
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afgelopen, weigerde Paus Paulus VI een 
co:rruni.Ssie samen te stellen die volgens het 
verlangen van een kleine gtoep bisschop
pen zou nagaan of de besluiten van het 
Concilie wel echt met de overgeleverde leer 
strookten. De bisschoppen in kwestie 
meenden dat dat niet het geval was. Hel
len: »Zo'n beslissing heeft Paulus VI niet 
genomen in zijn functie als plaatsvervanger 
van Christus, maar tegen zijn ambt en op~ 
dracht in.« Na 't Concilie is 'top dezelfde 
voet doorgegaan: »Niet wat God geopen
baard heeft was voortaan beslissend, maar 
wat Vaticanum II of de Synode van Würz
burg hadden besloten.« 

De verandering in 't katholicisme zoals 
Hellen die ziet wordt door hem beschreven 
als een botsing tussen ;>openbaringsgods
dienst<< en »godsdienst van het menselijk 
inzicht.« »De katholieke godsdienst is tot 
't Concilie een openbaringsgodsdienst 
geweest. Sindsdien is die een godsdienst 
van menselijk inzicht geworden. In open
baringsgodsdiensten doet God of een door 
Hem gezondene aan de mensen een mede
deling die, omdat ze van God komt, het 
uiteindelijk ware weergeeft en onveran
derd bewaart wordt. Rationalistische gods
diensten echter zijn aan ontwikkeling on
derheving en veranderen naarmate het 
menselijk inzicht van het ogenblik ver
andert.« 

De hoofdzonde van de mens is in de 
ogen van traditionalisten als Franz Hellen 
gelegen in de culturele en religieuze ont
wikkeling sinds het humanisme. De mens 
kwam in 't centrum van de belangstelling 
te staan. Hij ontdekte zijn verantwoorde
lijkheid als »medeschepper.« Waarheid 
was niet langer zonder de invloed van de 
menselijke subjectiviteit onder woorden te 
brengen. Hellen: »Men heeft van God een 
hansworst gemaakt. Men springt naar 
eigen goeddunken met Hem om. Niet de 
lof aan God staat in 't centrum, maar het 
menselijk inzicht. De mens is gaan staan 
op de plaats van de goddelijke openbaring. 
Waar 'top aankomt is echter of men Gods 



wil doet en in de hemel wil komen, dan 
wel of men zich van Gods wil verwijdert 
met het omgekeerde gevolg. En dan zeg ik: 
het is dwaas, in dit korte leven tegen God 
op te staan.« 

Het beeld dat Franz Hellen ons geeft 
over God en mens maakt op de gespreks
partner een pessimistische indruk. Zijn 
godsgeloof komt tenslotte neer op slaafse 
onderwerping aan een autoriteit. Hij 
gelooft blijkbaar niet zozeer in God omdat 
hij ervan overtuigd is dat die zijn heil wil, 
omdat ook mensen vóór hem deze God 
als bevrijder hebben ervaren, maar omdat 
hij zonder meer aan 't kortste eind zou 
trekken als hij de moed had om niet in God 
te geloven. Geloven is hier gehoorzaam
heid, het is een daad van onderwerping. 
Met de menselijke vrijheid is 't afgelopen, 
want wie het geloof niet aanneemt schaadt 
zichzelf. De enige veilige weg is, zich aan 
Gods wil te onderwerpen. 

Het geloof is voor Hellen een objectieve 
geborgenheid, boven tijd en geschiedenis 
uit. De mens moet zich schikken in het 
onveranderlijk gegeven: God is almachtig 
en de mens is zwak. Geloof is voor Hellen 
een systeem van leerstellingen dat, zonder 
ruimte te laten aan enige twijfel, door de 
mens moet worden overgenomen, als hij 
tenminste zijn eeuwige zaligheid wil berei
ken. Het religieuze denken van Franz Hel
len wordt gekenmerkt door uniformiteit 
naar binnen (»een Kerk met uiteenlopende 
richtingen is geen Kerk«), afbakening naar 
buiten, beveiliging van het geloofde, vast
houden aan wat men eenmaal geleerd 
heeft. 

Een Kerk die (zoals tijdens het Concilie) 
open ging staan voor de dialoog met de 
wereld, die ·het gemeenschappelijk pries
terschap van alle gelovigen accentueerde, 
die haar betrekkingen met de andere gods
diensten op basis van de godsdienstvrij
heid helemaal vernieuwde, zo'n Kerk heeft 
in de eigen rijen veel onzekerheid doen 
ontstaan, zoals Franz Hellen op indruk
wekkende wijze laat zien. Paulus VI 
beschrijft hij als een »Verscheurd mens,« 
als een »liberaal.« In Johannes Paulus II 
stoort hem de »tegenspraak« tussen zijn 
»liefde voor de traditie« en de eis van ge
hoorzaamheid aan de conciliebesluiten. 
Johannes XXIII, zegt hij, heeft »de poorten 
van de Kerk wijd opengezet om de wereld, 
om frisse lucht de Kerk te laten binnen
stromen.« . Daartegenover zet Hellen een 
bijbelwoord: »Zoals ze Mij vervolgd heb
ben, zo zullen ze ook u vervolgen.« De 
opening naar de wereld toe heeft volgens 
Hellen ertoe geleid dat »er nu voor de 
mensen nog maar mag worden gepreekt 
wat ze graag willen horen.« Medeverant
woordelijkheid van de gelovigen in de 
parochies, democratisering van de Kerk -
het is in zijn ogen opstand tegen God. 
Zoiets ondergraaft de werking van de H. 
Geest. 

Zekerheid in plaats van vragen 

Franz Hellen is erop voorbereid dat hij 
lang zal moeten volhouden. Daar schijnt 
hij echter weinig zorg over te hebben, im
mers hij gelooft dat hij de waarheid bezit. 
Hij spreekt met de zekerheid van iemand 
die steunt op onomstotelijke begrippen. 

München 14/15 mei: 
grote manifestatie in de 

Olympiahalle 
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Vragen komen er niet uit zijn mond. 
De wijze waarop wij binnen de Kerk met 

elkaar . omgaan geeft te denken. Hellen 
hoopt dat men er ooit wel weer toe komt 
om met elkaar te praten. Hij stelt begrips
verwarring vast: wie van 'dialoog spreekt, 
zondert zich in werkelijkheid af, en wie 
over broederlijkheid praat, doet alsof er 
voor hem geen ongewenste lieden in de 
Kerk waren. Hoe »hatelijk« wordt er hier 
volgens hem in werkelijkheid gesproken! 
Of men links of rechts georiënteerd is - wie 

naar Rome gedagvaard wordt heeft in ieder 
geval »recht op een minimum aan fair 
play«, zegt hij. 

Vraag: »Kunt U ook iets positiefs consta
teren aan de Kerk van nu?« 

Antwoord: »Neen, niets« 
Vraag: »Hebt U een wens aan 't adres 

van diegenen die in deze Kerk Uw opvat-
ting niet delen?« ' 

Antwoord: »Ja, dat mensen als wij niet 
meer door hen worden genegeerd.« 

Klaus Nientiedt 

Het modernisme, gisteren en vandaag 
Lezing door Dr. Hildebrand Troll 

Paus Pius X 
Hooggeachte Dames en Heren, tijdens 

de overgang van de 19e naar de 20e eeuw 
verliep alles voorspoedig voor de vertegen
woordigers van het modernisme. Ze had
den een theofogisch systeem uitgedacht dat 
de liberale katholieken wel naar de zin 
was. In de toekomst mocht men zich 
katholiek noemen zonder dat de vijanden 
van de Kerk er aanstoot aan namen. Men 
wilde zich immers met de moderne cultuur 
verzoenen, de moderne evolutiegedachte 
het kerkelijk leergebouw binnenloodsen en 
alles aan een subjectieve religieuze erva
ring onderwerpen. Het kerkelijk leergezag 
had zich dan moeten aanpassen aan de 
voortdurend veranderende ervaringsschat 
van de gelovigen. Het gebouw zou uiter
lijk wel hetzelfde zijn gebleven met zijn 
hiërarchie, zijn kerkelijk leergezag, dog
ma's, sacramenten en liturgie, maar van 
binnen zou alles anders zijn geworden, to
taal anders; het zou van zijn oude inhoud 
zijn beroofd. De geloofsafval was al in volle 
gang. Veel naïeve gelovigen merkten er 
niets van. Ze mochten ook niets merken. 
de modernistische opvatting van de gods
. dienst-scheppende ervaring van het indivi-

du was gevaarlijk aantrekkelijk, die kwam 
immers het subjectivisme van de moderne 
mens in 't gevlij. Modernistische boeken 
en ideeën drongen steeds talrijker de pries
terseminaries binnen. De vijanden van de 
Kerk konden juichen, want de kans dat de 
Kerk deze keer ten val zou worden 
gebracht werd steeds groter. 
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't Zag er dus hoopvol uit voor de mo
dernisten. Maar ze hadden met één grote 
tegenvaller te maken: F'ius X was hun 
Paus. Op de dag van zijn verkiezing al had 
die verklaard dat hij de naam Pius wou 
aannemen ter herinnering aan de Pausen 
van die naam, »die in de vorige eeuw moe
dig gestreden hebben tegen de voortwoe
kerende dwalingen.« Met die woorden gaf 
de nieuwe Paus al te kennen, welke rich
ting hij tijdens zijn pontificaat wilde ins
laan. Pius X had een 40-jarige praktijk op 
alle mogelijke gebieden van de actieve ziel
zorg achter de rug. Hij bracht dus een rijke 
ervaring mee, samen met een grote wils
kracht die hij al getoond had bij de leiding 
van de diocesen Mantua en Venetië. En 
toch was deze man ontroerend nederig. 
Steeds opnieuw vroeg hij zijn omgeving 
voor hem te bidden, opdat God hem zou 



helpen om zijn pontificaat goed te vervul
len. Herhaaldelijk hoorde men hem zeg
gen: »Ik ben een arm mens, een arm schep
sel, bid voor mij!« Hij bezat de wel boven
natuurlijk groot lijkende gave om bedoe
lingen te doorzien, het op 't eerste oog zo 
verwarrend lijkende spel te doorgronden 
en de dingen nauwkeurig te analyseren. 
De Duitse rijkskanselier Fürst von Bülow, 
een niet-katholiek, stond verbaasd over de 
scherpe kijk van Pius X op de menselijke 
natuur en de krachten die de wereld en 
de moderne maatschappij beheersen. 

Tegenover progressieve strevingen toon
de Pius X een instinctief wantrouwen. De 
liberale katholieken noemde hij in zijn her
derlijke brieven »wolven in schaapskle
ren.« Allen die dagelijks met hem omgin
gen bewonderden zijn zacht karakter. Maar 
als 't om 't geloof ging was hij onverbid
delijk hard. Als de leer van de Kerk moest 
worden verdedigd tegen de moderne op
vattingen van het ogenblik, dan trad hij 
vastberaden en onbuigzaam op. De wre
vel van de publieke opinie kon hem niet 
deren. Hij was alleen maar bekommerd 
om het heil der zielen, en bij die pastorale 
zorg liet hij zich door niets van de wijs 
brengen. Hij was ervan overtuigd dat 'n 
overwinning van het modernisme, dat hij 
typeerde als pestis perniciosissirna (abso
luut) verderfelijke pest) de ondergang van 
de Kerk zou betekenen, en hij zei dat een 
crisis binnen de Kerk ernstiger was dan alle 
vervolgingen die van buiten komen. · 

Al spoedig na zijn verkiezing tot Paus 
begon Pius X de strijd tegen het moder
nisme. Nog in december 1903 liet hij 5 
geschriften van Alfred Loisy, de woord
voerder van het Franse modernisme, op de 
index van verboden boeken zetten en door 
het H. Officie veroordelen. In de volgende 
jaren verscheen er een reeks bekendmakin
gen van de Paus tegen de nieuwe dwalin
gen, tot hij tenslotte de vernietigende klap 
uitdeelde. Op 3 juli 1907 verscheen het 
decreet »Lamentabili sane exitu,« vooral 
bekend onder de naam »de nieuwe Sylla-
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bus« of »de Syllabus van Pius X« ter herin
nering aan de Syllabus van Pius IX. De in
leidende woorden luiden als volgt: »'t Is 
inderdaad een bedroevend ongeluk dat 
onze tijd, die van g~en vaste leiding meer 
wil weten, . . . niet zelden het nieuwe zo 
hartstochtelijk najaagt dat hij prijsgeeft wat 
als geestelijke erfenis van de mensheid 
moet worden beschouwd en daardoor in 
de ernstigste dwalingen terechtkomt.« 

Vijf en zestig stellingen die strijdig zijn 
met de leer van de Kerk worden in de 
Syllabus opgesomd en veroordeeld. Op 8 
september van hetzelfde jaar werd dan de 
Encycliek »Pascendi dominici gregis« tegen 
de leer van de modernisten afgekondigd. 
Hier werd voor 't eerst een systematische 
uiteenzètting geboden over de modernis
tische leer, en werdén er aanbevelingen 
gedaan en voorschriften gegeven om ze te 
bestrijden. Pius X wil, wals hij in zijn 
Encycliek zegt, de modernisten het masker 
afrukken. »Want,« zo wordt gezegd, »het 
behoort tot de sluwe taktiek van de moder
nisten dat zij hun stellingen niet syste
matisch en scherp omlijnd brengen, . maar 
los van elkaar en uit het verband gerukt, 
om zo de schijn te wekken dat ze nog altijd 
zoeken en tasten, terwijl ze toch al vast
gesloten zijn. Daarom, eerbiedwaardige 
broeders, is het goed om eerst een over
zicht te geven van die leerstellingen en de 
onderlinge samenhang ervan duidelijk te 
maken. Dan pas zullen wij zoeken naar de 
oorzaak van het kwaad en de middelen 
voorschrijven waardoor het onheil kan 
worden afgewend.« 

De Encycliek sloeg in als een bom. De 
liberale.pers van alle landen begon in naam 
van de vrijheid van de wetenschap, die 
zogenaamd bedreigd werd, een kruistocht 
tegen de Paus. 

Pius X zelf liet zich herhaaldelijk scep
tisch en passimistisch uit over het succes 
van zijn maatregelen tegen het modernis
me. Want het parool van de modernisten 
was: scheid je niet van de Kerk af maar 
blijf erin, tracht overal te infiltreren en je 



zo van de Kerk meester te maken; probeer 
ambten ·en leerstoelen te veroveren en in 
't geniep modernistische ideeën te ver
spreiden. Joseph Schnitzer, het hoofd van 
de Duitse modernisten, schreef in zijn pub
licatie »Der katholische Modernismus« 
(1912) de volgende onthullende zinnen: 
»Pius X heeft alleen maar bereikt dat hij 
een open modernisme veranderde in een 
verborgen, dat voor hem des te gevaarlij
ker is. Dit latent modernisme heerst op de 
katholieke universiteiten en faculteiten, 
doceert op de leerstoelen, voert het woord 
op volksvergaderingen en in vakverenigin
gen, is redacteur van katholieke bladen en 
tijdschriften, studeert als geleerde in een
zame kamertjes en stille kloostercellen.« 
Pius X had dus gelijk toen hij in zijn Ency
cliek »Pascendi« van de modernisten zei: 
»Niets is sluwer, niets listiger dan zij.« 
Daarom zette de Paus zijn strijd met ande
re middelen voort. Tegen het verborgen 
voortwoekeren van het modernisme onder 
de clerus kondigde hij op 1 september 1910 
een motu proprio (sacrorum antistitum) af, 
dat de voorschriften van de Encycliek her
haalde en verscherpte. Bovendien werd er 
van de clerus een antirnodernisten-eed ver
langd, die vóór het ontvangen van de 
hogere wijdingen en het aanvaarden van 
een geestelijk ambt moest worden afge
legd. Tegen die antirnodernisten-eed stak 
van liberale zijde een storm van veront
waardiging en een hatelijke pennestrijd op. 
Weer werd er beweerd dat de eed de men
selijke waardigheid schond en de vrijheid 
van de wetenschap fnuikte. Dat deze anti
modernisten-eed in 1967, kort na Vati
canum Il, afgeschaft werd, is wel opmer
kelijk. 

Om de gecamoufleerde modernisten en 
hun opruiend werk in de Kerk op te spo
ren werd er bovendien een genootschap 
met de naam »Sodalitium Pianum« (vert: 
Genootschap van Pius) in 't leven geroe
pen. Het was ook bekend onder de schuil
naam »Sapinière.« Deze geheime organi
satie bracht een reactie aan de gang tegen 
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het cryptomodernisme dat met zijn opvat
tingen en acties niet openlijk voor de dag 
wilde komen. Pius X had de overtuiging 
dat het kwaad zó gevaarlijk was dat er 
buitengewone afweermiddelen moesten 
worden ingezet. Heel de woede van mo
dernistische en liberale kringen in de 
katholieke Kerk keerde zich (ook nu nog!« 
tegen de acties van het Sodalitium Pianum. 
Men sprak en spreekt van gesnuffel en 
gewetensdwang en men wilde lange tijd 
doen geloven dat Pius X van het gedoe 
van dit genootschap niets of tenminste niet 
. alles wist. Die bewering kan men nu niet 
meer staande houden, want 't is ondertus
sen bekend geworden dat de Paus het stre
ven van het genootschap goedgekeurd en 
aangemoedigd heeft. De ziel van die tegen
beweging . was Mgr. Umberto Beningni, 
overleden in 1934, een prelaat van het pau
selijk Staatssecretariaat. Benigni hield Pius 
X dagelijks op de hoogte en kreeg van hem 
geregeld bijzondere opdrachten. 

Het Duitse »reformkatholicisme« 
Dames en Heren, wij kunnen niet over 

het modernisme spreken zonder ook het 
Duitse reformkatholicisme aan te stippen. 
Hierbij ging 't om een variëteit van het 
aggiornamento, de aanpassing van de Kerk 
aan de wereld van nu. De leidende figuren 
van die beweging waren twee katholieke 
theologie-professoren: Franz Xaver Kraus, 
gest. 1901 (professor. in de kerkgeschie
denis en de christelijke kunstgeschiedenis 
in Freiburg i. Br.), en Hennànn Scheil, 
gest. 1906 (professor in de apologetiek aan 
de universiteit Würzburg). Kraus was een 
felle tegenstander van de katholieke Cen
trum-partij. Hij stond in contact met in
vloedrijke vertegenwoordigers van -het 
liberalisme en was hun adviseur op kerke
lijk-politiek terrein. Als anoniem auteur 
was hij zeer bedrijvig. Een deel van zijn 
liberale opstellen verscheen onder 't pseu
doniem »spectator« als »Kirchenpolitische 
Briefe« in de Münchener Allgemeine Zei
tung. Hermann Scheil schreef een »Katho-



lische Dogmatik,« die in 1898 met andere 
werken van hem, waaronder 't geschrift 
»Der Katholizismus als Prinzip des Fort
schritts,« op de index van verboden boeken 
kwam te staan. Scheil onderwierp zich. 
Maar omdat hij met de Kerk een conflict 
had gehad, werd hij door de liberale pers 
en de liberale katholieken uitbundig gehul
digd. Na zijn dood in 1906 werd er in krin
gen van de katholieke intellectuelen hoog 
van de toren geblazen om Schell en zijn 
werk te verheerlijken. Er werd al dadelijk 
een comité gevormd om voor de gestor
vene een monument op te richten. Er tra
den ook twee vertegenwoordigers van het 
Duits episcopaat tot dat comité toe, name
lijk de aartsbisschop van Bamberg en de 
bisschop van Regensburg. 

Maar de tegenaanval liet niet lang op 
zich wachten: een vroegere vriend van 
Scheil, de Weense neoscholasticus en pro
fessor in de dogmatiek Enst Ludwig 
Cornmer, publiceerde een boek tegen de 
ideeën van Scheil. Het draagt de titel »Her
mann Scheil und der fortschrittliche Katho
lizismus« ( ... en het progressieve katholicis
me) en is in 1907 in Wenen verschenen. 
Ook Pius X greep in de discussie in. Hij 
dankte prof. Commer voor zijn aan de 
Kerk bewezen dienst. De Paus toonde zich 
pijnlijk verrast dat men in Duitsland de 
door de Kerk veroordeelde opvattiJ\gen 
van een theoloog verheerlijkte. 

Het Duitse reformkatholicisme heeft in 't 
algemeen een echtstreekse aanval op de 
leer van de Kerk vermeden. In plaats daar
van zocht het naar meer voor de hand 
liggende twistpunten, o. a. de Sociëteit van 
Jezus, het zogenaamde roomse absolutis
me, en het ultramontanisme. Het program 
van het reformkatholicisme luidde: verzoe
ning van de Kerk met de moderne cultuur. 
Men zei dat er voor de Kerk alleen nog 
maar een toekomst was, als ze al het niet
essentiële voor de moderne tijd opofferde. 
Men zag niet of wilde niet zien dat de mo
derne wereld de doodvijand is van de Kerk 
en offers van dat soort niet honoreert. 
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Bisschop von Keppler 
Toch was er in het Duits episcopaat een 

bisschop die, met ver vooruitziende blik, 
moedig de strijdbijl opnam tegen het re-. 
formkatholicisme. Dat was de bisschop van 
Rottenburg, Dr. Paul Wilhelm von Kepp
ler. Op 1december1902 hield hij voor gees
telijken van het kapittel Rottenburg een op
zienbarende rede over het onderwerp 
»Ware en valse hervorming.« Hij leidde 
zijn voordracht in met de woorden: »Ik wil 
vandaag een woord uitspreken dat al enige 
tijd overal gehoord wordt . . . een woord 
met een fasciner.ende klank dat altijd 
open oren en harten vindt. Dat woord is: 
hervorming. Bij de velen in de wereld van 
nu die naar · hervorming verlangen hebben 
zich onlangs lieden uit het katholieke kamp 
gevoegd. Alle »moderne« strevingen naar 
hervorming (daar moet ik de katholieke 
ook bij rekenen) hebben een grote vaag
heid van begrippen en doelstellingen 
gemeen, een verbazingwekkend gebrek 
aan duidelijkheid omtrent het eigen willen 
en kunnen, een rondvaren in de mist zon
der bepaald plan. Daarin ligt de zwakheid 
van die hervormers, maar ook hun gevaar
lijke invloed op de velen die onvolwassen 
zijn en niet in staat om gezond te oorde
len.« En in een andere passage van zijn 
rede zegt Mgr. Keppler: »Als er niet in de 
naam van de H. Geest, maar iil de naam 
van de 'tijdgeest' naar hervormingen wordt 
gestreefd, dan is dat een onfeilbaar zeker 
teken dat het streven een . verkeerde 
grondslag heeft. De tijdgeest toelaten als 
rechter, corrector en reformator van de 
Kerk, dat betekent de Kerk naar beneden 
halen . . . Men beschouwt het katholicisme 
als verouderd en ziet niet, hoe seniel de 
moderne cultuur en mensheid zijn, en hoe 
dringend die verjonging nodig hebben, een 
verjonging die door niemand anders kan 
worden verwezenlijkt dan door christen
dom en Kerk. Seniel zijn en doen alsof 
men jong is, dat is nu juist »modern« en 
typeert heel de moderne wereld. Haar 
koppig niet-willen-geloven alleen al is 



seniliteit, is het absolute tegendeel van 
kind en jong zijn ... « »Men geeft 't katho
licisme een heel slecht advies met de raad 
om door concessies, compromissen en het 
stellen van minder eisen 't bestaans~ en 
woonrecht in de moderne wereld te kopen 
of slinks af te troggelen. Die dat doen ver
tegenwoordigen niet 't katholicisme, maar 
verraden het.« . . . »Wij willen in Duitsland 
niet eerst afwachten tot we zo en zoveel 
honderd afgevallen priesters hebben.« ... 
»Een hervorming van het katholicisme, wil 
ze echt zijn, moet niet geschieden zoals 
de bekende hervormers van nu 't willen, 
maar juist andersom. Dat leert de hele 
geschiedenis van het katholicisme ons ... « 

Na deze rede begon er tegen bisschop 
Keppler een algemene scheldcampagne in 
de liberale pers. Hij werd als uiterst 
onguur reactionair aan de schandpaal ge
slagen. Ook katholieke geestelijken namen 
aan de campagne deel. Veel persartikelen 
met die strekking kwamen uit hun pen. 
Ze vielen de bisschop in de rug en verleen
den hand- en spandiensten aan de vijan
den van de Kerk. Tegelijkertijd begon er 
een agitatie tegen het priesterlijk celibaat. 
Er traden priesters op die van de afschaf
fing van het celibaat hun voornaamste eis 
maakten. Keppler werd verweten dat hij de 
wetenschap verachtte (terloops gezegd: de 
bisschop was professor geweest aan twee 
universiteiten). In de »Münchener neueste 
Nachrichten«, nr. 69, jaargang 1909, stond 
te lezen: »Waar de Turk zijn vóet zet, daar 
groeit geen gras meer - dat is een sage; 
waar Keppler zijn kromstaf zet, daar gedijt 
geen wetenschappelijk leven meer - dat is 
een feit.« De »Simplizissimus« bracht in 
1910 een karikatuur: bisschop Keppler tus
sen een troep varkens die duidelijk gees
telijken moesten voorstellen. Op een 
bijeenkomst van dekens in 1911 kwam 
Keppler toevallig te spreken over de pers
campgne tegen hem. Hij betoogde: »De 
strijd zou uit te houden zijn als de tegen
standers maar geen steun kregen uit onze 
eigen rangen, als er maar geen verraders 

24 

waren die onder de dekmantel van de 
anonymiteit onze priesterlijke stand en 
onze zaak bestreden op zo'n toon en met 
zo'n strekking dat onze ergste vijanden het 
niet bonter konden maken .. . « 

Alfred Loisy; Josef Schnitzer 
Tenslotte zou ik U nog willen schilderen, 

hoe twee prominente vertegenwoodigers 
van het modernisme zich hebben ont
wikkeld. In beide gevallen neem ik vooral 
mijn toevlucht tot hun dagboeken, inzover 
die gepubliceerd zijn, immers, in hun 
persoonlijke notities en in hun correspon
dentie met geestverwanten laten de 
modernisten hun ware aard meestal beter 
zien dan in hun voor 't publiek bestemde 
publicaties. In de laatste camoufleren ze 
zich altijd en verhullen ze hun ware 
bedoelingen. lk maak een keuze: Alfred 
Loisy, die de vader van het modernisme 
werd genoemd, en Josef Schnitzer, die als 
de belangrijkste vertegenwoordiger van het 
modernisme ·m Duitsland wordt be
schouwd. 

Alfred Loisy is, zoals al gezegd, een van 
de voornaamste exponenten van de 
modernistische beweging. Hij werd geboren 
in 1857 en in 1879 tot priester gewijd. Na 
maar korte tijd in de zielzorg te zijn 
geweest bekleedde hij van 1881 tot 1893 
een professoraat in de exegese aan het 
Institut Catholique te Parijs. Onder Pius X 
werd hij in 1908 geëxcommuniceerd. Toen 
kreeg hij aan 't Collège de France een 
professoraat in de godsdienstgeschiedenis. 
Hij stierf op 83-jarige leeftijd in juni 1940, 
toen Duitse troepen Frankrijk bezetten. 

Dat zijn de nuchtere gegevens van de 
buitenkant van dit leven. Maar welke 
innerlijke tragedie gaat daarachter ver
borgen! Bij 't begin van zijn geestelijk leven 
in 't seminarie van Chfilons sur Marne zien 
wij een priestercandidaat die een vurig 
vereerder is van de Eucharistie, de Moeder 
Gods en de H. Franciscus van Assisië. En 
op 't einde staat er een radicale afvallige, 
een aanbidder van de wetenschap, waar 



hij het eeuwig heil voor alle mensen van 
verwacht. Al vroeg is Loisy voorstander 
van een radicale »hervorming« van het 
christendom, waarbij hij zich steeds meer 
van de authentieke leer van de Kerk 
verwijdert. 

In een van zijn geschriften lezen wij: »De 
traditionele opvatting van de Openbaring 
is kinderachtig . . . God heeft nooit 
gesproken in de zin die Hem wordt toe
geschreven.« Loisy huldigt een totaal 
relativistisch waarheidsbegrip. »De waar
heid«, zo zegt hij, »verandert met de mens, 
in hem en door hem, en toch is ze voor 
hem de waarheid. Ze kan zelfs alleen maar 
onder die voorwaarde bestaan.« Loisy 
beroemt er zich op dat een groot deel van 
de in de Syllabus van Pius X en in de 
Encycliek »Pascendi« veroordeelde stellin
gen aan zijn werken zijn ontleend. Geen 
theoloog, vindt hij, heeft daar zoveel toe 
bijgedragen als hij. Op 7 maart 1908 sprak 
het H. Officie de excommunicatie over hem 
uit. Zijn inaugurale rede in 't Collège de 
France was een totale afwijzing van 
christendom, Kerk, ja van iedere gods
dienst zonder meer. Dat gebeurde in 1908, 
maar in 1904 al schreef hij in zijn dagboek: 
»De mensheid is voor ons de hoogste 
openbaring van God.« En in 1915 lezen 
wij: »Ik begin 't idee te krijgen van een 
nieuwe God, die een ideaal van de mens
heid zal zijn, beter, ja beter en echter dan 
Christus.« Twee jaar later formuleerde hij 
dit geloof in de mensheid door een eigen 
geloofsbelijdenis, een imitatie van die van 
Nicea. Men neme 't mij niet kwalijk dat ik 
dit smakeloos gedoe niet kan verzwijgen. 
Ik moet U toch laten zien waar 't met een 
van de belangrijkste en meest konsekwente 
vertegenwoordigers van het modernisme 
op uitgelopen is. Loisy belijdt zijn nieuw 
geloof als volgt: »Ik geloof in één mensheid, 
de moeder en de scheppende kracht van 
alle materiële en geestelijke goederen, en 
in de plicht en het recht, haar enige zoon: 
deum de deo, lumen de lumine; en in de 
overgave in liefde qui ex matre filioque 
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procedit en waardoor de mensheid een 
gemeenschap vormt, unam sanctam catholi
cam et apostolicam ecclesiam. En wij 
wachten op de resurrectionem mortuorum, 
de verheerlijking van hun ideaal, et vitam 
verturi saeculi: en wij werken aan de voor
bereiding van eeuwen die gelukkiger zijn 
dan de onze.« 

In zijn ogen is de mensheid een »godde
lijke en eeuwige moeder«, waaruit wij 
voortkomen, waar wij van afhangen en 
waaraan wij alles te danken hebben. De 
mensheid, als de broederschap van alle 
mensen die het ware, goede en schone 
zoeken, is voor hem »de ware Kerk van 
de geest.« »Wat nodig is, dat is het geloof 
in het leven tot aan de dood.« 

Nu van Parijs naar München. Toen Loisy 
geëxcommuniceerd werd, doceerde Josef 
Schnitzer aan de universiteit van München 
de geschiedenis van het dogma. Schnitzer 
was geboren in 1859 in Lauingen aan de 
Donau, de geboortestad van Albertus 
Magnus. In 1884 werd hij tot priester 
gewijd. In 1890 promoveerde hij tot doctor 
in de theologie. Van 1893 tot 1902 was hij 
professor in de kerkgeschiedenis en het 
kerkelijk recht in Dillingen aan de Donau. 
Vervolgens werd hem door de universiteit 
München een leerstoel aangeboden voor 
het onderwijs in de geschiedenis van het 
dogma en in de pedagogiek. In zijn 
geschriften en colleges week Schnitzer 
steeds duidelijker af van de leer van de 
Kerk, tot hij tenslotte op 6 januari 1908 
gesuspendeerd werd. In 1913 werd hij door 
de universiteit als bijzonder hoogleraar 
overgenomen voor de faculteit der filosofie. 

Voordat Schnitzer veroordeeld werd, liet 
Pius - zijn geschriften vertalen om zichzelf 
een duidelijk beeld van zijn dwalingen te 
kunnen vormen. 
Schnitzer was zoals hij zelf toegeeft, nooit 
voor het priesterschap geroepen. In zijn 
dagboek ('t jaar 1929) lezen wij: »De 
grootste vergissing in mijn leven was het 
onzalige -priesterschap. Maar het was een 
gevolg van allerlei omstandigheden: het 



ontbreken van de besliste neiging tot een 
ander beroep, een keuze uit genegenheid 
voor de ouders, de vrome moeder, die er 
zu vurig, vurig naar verlangde, en de 
tantes ... « 

Dat de pauselijke Encycliek »Pascendi« 
de door de modernisten gehuldigde 
dwaalleer juist weergeeft, ofschoon zijzelf 
dat voortdurend hebben bestreden, blijkt 
uit een dagboekaantekening die Schnitzer 
op 31 december 1907 l,Illlakte. Daar leest 
men: »Op kerkelijk gebied heeft het 
afgelopen jaar veel nieuws gebracht: de 
Encycliek Pascendi en de nieuwe Syllabus, 
dingen die men in de 20e eeuw voor 
absoluut onmogelijk had gehouden. Alles 
wat ik gedacht en gedoceerd en zowel 
schriftelijk als mondeling verdedigd heb 
wordt erdoor veroordeeld. Het aannemen 
van die veroordeling zou een morele zelf
moord betekenen. 

»Üp 6 februari 1908 werd Schnitzer 
meegedeeld dat hij gesuspendeerd was. 
Daags daarna gaf hij zijn laatste college in 
de geschiedenis van het dogma. Zijn 
dagboek vertelt: »Deze keer was de hele 
collegezaal zo overvol dat 't nodig was om 
te verhuizen naar 't auditorium maximum, 
dat bepaald bestormd werd. Er werd hevig 
getrappeld, in de handen geklapt, hij leve 
lang geroepen. Er ontstond een geweldig 
applaus. De hele universiteit liep te 
hoop ... « 

U ziet 't, evenals nu konden modernisti
sche theologen toen op sympathie-demon
straties van de· ·studentenjeugd rekenen. 
Dat deze ook niet voor gebruik van geweld 
terugschrok blijkt uit be volgende notitie 
in 't dagboek van Schnitzer: »Op dinsdag 
11 februari het laatste college in de peda
gogiek: 't zijn meestal onbekende gezichten. 
Opnieuw uitbundige, lawaaierige demon
straties. - Op dezelfde dinsdag 11 februari 
legde Bardenhewer (dat was Otto Barden
hewer, professor in 't Nieuwe Testament, 
de grote geest onder de theologen van 
München) op zijn college een zeer heftige 
verklaring tegen mij af. . . Op donderdag 
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13 februari drongen er echter talrijke niet
theologische studenten Bardenhewers 
collegezaal binnen, juist toen hij college 
aan 't geven was. Ze begonnen 'n 
verschrikkelijk lawaai te schoppen en 
riepen: pereat (vert: laat-ie doodvallen!), 
leve Schnitzer! Ze bliezen op trompetten, 
kwamen zelfs met stokken en knuppels 
op hem af en hadden hem bont en blauw 
geslagen als rector Endres niet tussenbeide 
gekomen was, de opgewonden jongelui die 
over hun toeren waren niet had gekalmeerd 
en Bardenhewer niet had beschermd. Op 
vrijdag 14 februari begon de herrie 
opnieuw. De studenten verklaarden: 
'Zolang Schnitzer geen college mag geven, 
mag Bardenhewer 't ook niet', en ze 
spraken af om te mijner ere een fakkelop
tocht te houden ... « 

Na in 1913 als bijzonder hoogleraar te 
zien overgestapt naar de faculteit van de 
filosofie schreef Schnitzer in zijn dagboek: 
»Nu zijn de laatste betrekkingen met de 
theologie verbroken; een hartgrondige 
zucht van verlichting en bevrijding!« En 
een dag later: »Ondanks het uitdrukkelijk 
verbod van Rome heb ik gedaan gekregen 
dat ik mijn colleges weer kan opnemen ... 
Het is niet zo dat een priester in Rome 
(bedoeld in Pius X) alleen maar de hand 
behoeft op te steken om mij hier in 
München de mond snoeren. Men kan beter 
zeggen dat wij nu colleges geven en 
spreken ofschoon, ja zelfs omdat het niet 
in zijn kraam te pas komt.« 

Josef Schnitzer stierf op 2december1939. 
Volgens zijn wil werd zijn lijk gecremeerd. 
Een afgevallen priester, de vroegere hof
predigter Georg Stipberger, die de uniform 
van de nationaal-socialistische partij droeg, 
hield de lijkrede. Hij prees »kameraad 
Schnitzer« als een onverschrokken strijder 
voor de waarheid, die op zijn levensavond 
nog het grote geluk had gehad om de 
nieuwe bloei van Duitsland te beleven. 

Oud en nieuw modernisme 
Dames en heren, de progressieven van 

nu loochenen categorisch dat zu ook maar 



de geringste verwantschap hebben mit de 
oude modernisten uit de tijd van Pius X. 
Laten we hen niet geloven! Dat ze die 
geestelijke verwantschap loochenen is heel 
natuurlijk en hoort ook bij hun fopperijen. 
Zo'n verwantschap toegeven zou immers 
betekenen dat ze al formeel en voor altijd 
veroordeeld zijn. Daarom proberen ze ons 
wijs te maken dat het modernisme een 
beweging was van 't einde van de 19e tot 
't begin van de 20e eeuw, maar dat het 
na door de Kerk veroordeeld te zijn tegelijk 
met de dood van de leidende kopstukken 
gestorven is. Ik hoop dat mijn uiteen
zettingen U hebben aangetoond dat deze 
bewering niet klopt en dat we ons midden 
in een nieuw stadium van modernisme 
bevinden. 

Er- zijn onder de modernisten van nu 
lieden die nerveus worden als je het verwijt 
van modernisme laat horen. Zo Karl 
Rahner, die het begrip »modernisme« een 
»harteloos en hatelijk scheldwoord van 
arrogante geloofsgenoten« noemt. Welnu, 
het verwijt van arrogantie door Karl Rahner 
treft Pius X, de heilige. 

Ludwig von Pastor, de geschiedschrijver 
van de Pausen, vertelt in zijn dagboeken 
over een privé-audiëntie die Pius X hem op 
12 december 1910 toestond. Het gesprek 
kwam op de toestand binnen de Kerk. De 
Paus sprak tot Pastor de profetische 
woorden: »Ik weet dat ik geen 'einde zal 
kunnen maken aan de strijd tegen het 
modernisme.« 

Of laten we een getuige aan het woord 
laten die toch wel door niemand verdacht 
wordt: Paus Paulus VI, die immer af en 
toe, meestral op de algemene audiënties 
van woensdag, verbazingwekkend open
hartig klaagde over de toestand binnen de 
Kerk, ofschoon hij die dan toeschreef aan 
een verkeerde interpretatie van het 
Concilie. Op de algemene audiëntie van 19 
januari 1972 zei de Paus: »Het modernisme 
is onder andere namen nog altijd actueel.« 
Die bekentenis- is waardevol voor ons, al 
moeten we betreuren dat Paulus VI uit 
dat inzicht niet de nodige consequenties 
heeft hetrokken en niet de weg van Pius X 
is gegaan. Integendeel, hij heeft het neo
modernisme in de Kerk nooit serieus 
bestreden. Wij kunnen hem zelfs het 
verwijt niet besparen dat hij het door een 
reeks van daden nog begunstigd heeft ook! 

Dus: volgers Paulus VI is het modernisme 
nog altijd actuell. Wij beweren dat het 
zelfs uiterst virulent is! Wij beschouwen 
het neo-modernisme, zoals het op het 2e 
Vaticaans Concilie en als nasleep daarvan 
is uitgebarsten, als het allerergste kwaad 
dat de wereld ooit heeft geteisterd. Want 
het verwoest niet alleen de katholieke 
grondbegrippen van geloof, openbaring en 
dogma, maar tenslotte ook iedere vorm 
van godsdienst, omdat het waarheid ver
vangt door ervaring. En we vergissen ons 
niet als we beweren: de ineenstorting van 
de Kerk .heeft onvermijdelijk de chaos in 
Staat en maatschappij ten gevolge. 

Vermaningen die de oude Tobias tot zijn zoon richt 

Misschien kunnen de door de oude Tobias tot 
zijn zoon gerichte vermàningen voor ons een 
richtsnoer zijn voor onze levenswandel in het 
nieuwe jaar. 

»Mijn zoon, luister naar de woorden van 
mijn mond en leg ze als een fundament is 
uw hart. Wanneer God mijn ziel tot zich 
neemt, begraaf dan mijn lichaam en houd 
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uw moeder in ere al de dagen van uw 
leven. Want ge moet eraan blijven denken, 
welke gevaren zij voor u heeft doorstaan 
toen zij u droeg. En waruieer ook zij haar 
levensloop heeft voltooid, begraaf haar dan 
naast mij. 

Houd verder iedere dag van uw leven 
God voor de geest en wacht u ervoor, ooit 



toe te stemmen in de zonde en de geboden 
te overtreden van de Heer, onze God. Deel 
aalmoezen uit van hetgeen ge . bezit en 
wend u nooit van een arme af, want dan 
wendt ook de Heer Zijn aangezicht 
van u af. Zoveel ge kunt moet ge 
barmhartigheid betonen. Hebt ge veel, 
geef overvloedig; hebt ge maar weinig, 
zorg er dan voor, ook van dat weinige 
graag iets af te staan. Want daardoor legt 
ge een heerlijke schat voor u weg voor de 
dag van nood. Want de aalmoes bevrijdt 
van alle zonden en van de dood en duldt 
niet dat iemand de duisternis ingaat. Zo is 
de aalmoes voor ieder die hem uitreikt een 
waardevol onderpand bij de allerhoogste 
God. 

Mijn zoon, wacht u voor alle ontucht en 
zorg ervoor, nooit een misstap te begaan 
met een andere vrouw. Laat nooit de hoog-
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moed heersen in uw hart of uw woord. 
Want alle bederf vond daarin zijn oorsprong. 
Als iemand voor u enig werk heeft verricht, 
geef hem dan onmiddellijk zijn loon, en 
houdt het loon van uw dienstknecht geen 
ogenblik achter. Wat ge niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deel 
uw brood met hen die hongerig en 
behoeftig zijn en dek met uw kleding de 
naakte, Schenk uw brood en uw wijn voor 
de begrafenis van een rechtvaardige, maar 
eet en drink er niet van met zondaars. Win 
altijd de raad in van verstandige mensen. 
Zegen God te allen tijde en vraag Hem dat 
Hij uw wegen mag leiden en al uw plannen 
doet slagen. 

Wees overigens niet bevreesd, mijn zoon. 
Al blijven we ook arm, toch zullen we vele 
goederen bezitten als we God vrezen, 
iedere zonde vermijden en het goede doen.« 



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 den 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, B9ttropstr. 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 
IntemationaalPriesterseminarie St. PiusX, CH-1908 Ecöne-Riddes, tel. 026/62927 en62308 

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 (50), 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 

Priorij 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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Boeken 

De volgende boeken en brochures zijn voor onze vrienden en weldoeners beschikbaar 
tegen vrijwillige bijdragen: 

Kompendium der christlichen Lehre, door Zijn Heiligheid Paus Pius X voor de diocesen 
van de provincie Rome. Duitse vert. Wien 1981, 496 bldz., geheel linnen. 

Erzbischof Lefebvre und das Heilige Offizium 28-1-'78 - 29-1-'79. Het proces tegen 
Aartsbisschop Lefebvre voor de Congregatie van het Geloof. Briefwisseling en protocol 
van de zittingen. Duitse vertaling Wenen '81, 103 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Ein Bischof spricht. Geschriften en redevoeringèn. Duitse 
vertaling Wien 1976, 288 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, kh klage das Konzil an, Duitse vertaling Martigny 1977, 
104 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Die Luthermesse, voordracht, 24 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Satans Meisterstück, voordracht, 50 bldz. 

Ecóne; Offene Türen, 53 bldz. 

P. Didier Bonneterre, Die liturgische Bewegung von Dom Guéranger bis Annibale Bug
nini oder das trojanische Pferd in der Stadt Gottes, Duitse vertaling Wien 1981, 216 bldz. 

P. Franz Schmidberger, Die Gegenreformation des 20. Jahrhunderts, twee voordrachten, 
1981, 32 bldz. 

Prof. Dr. Georg May, Wo stehen wir?, 1980, 64 bldz. 

Schrijf voor Uw bestellingen naar ons »Priorat St. Maria zu den Engeln«, Julius-Kiefer
str. 11, 6600 Saarbrücken. 
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