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Goede vrienden en weldoeners, 

Na de intensieve besprekingen die aarts
bisschop Mgr. Lefebvre begin december in 
Rome met verscheidene curie-kardinalen 
heeft gevoerd ..staat dit vast: de trouwe 
katholieken en de Priesterbroederschap 
St. Pius X hebben het einde van hun lij
densweg nog lang niet bereikt. Er wordt 
wel gesuggereerd dat men elk ogenblik een 
algemeen verlof kan verwachten om de 
H. Mis van de traditie weer op te dragen, 
maar men schijnt de stap vooral te willen 
doen om, door ons onaannemelijke voor
waarden op te leggen, de gelovigen van de 
Priesterbroederschap te scheiden. Boven
dien zou men ons werk graag in kleinere 
eenheden willen splitser.i om die vervolgens 
onder het gezag van de plaatselijke bis
schoppen of bisschoppenconferenties te 
brengen. Zeg 't zelf: zou zo'n »oplossing« 
al onze offers van de laatste jaren niet in 
een dwaas daglicht stellen? Ons staat de 
volgende oplossing voor ogen: Behalve de 
volledige vrijheid voor het ware Heilig 
Misoffer willen wij het toedienen van de 
sacramenten in de overgeleverde vorm 
behouden, alsook het pontificale en het 
brevier; ook verzoeken wij om erkenning 
van de Priesterbroederschap als genoot
schap »van pauselijk recht« en om verlof, 
parochies in personele unie op te richten 
zoals ze in de vorm van onze priorijen feite
lijk al bestaan. Maar 't zal nog wel lang 
duren voor 't zover is. En als wij ondertus
sen niet al onze krachten concentreren op 
de kruistocht ter verdediging van het mys
terie op onze altaren en ter verdediging van 
een christelijke orde in de maatschappij, 
dan gaat er waardevolle tijd verloren. 

Ach, dat groot gebrek aan priesters, waar
door het werk van wederopbouw en red
ding zo buitengewoon moeilijk wordt! Om 
te kunnen reageren op alle hulpkreten en 
Uw onuitsprekelijk grote geestelijke nood 

enigszins te kunnen verlichten zouden .we 
alleen al in Duitsland minstens vijftig pries
ters nodig hebben. Op de ene plaats zou 
men een retraitehuis moeten inrichten, op 
een andere een nieuwe school moeten ope
nen. Verstrooide jeugdgroepen vragen drin
gend om een geestelijk leider. Hier zou 
men heel goed een priorij kunnen stichten 
en daar een kapel kunnen overnemen. 
Volksmissies en bezinningsdagen zouden 
veel zielen kunnen voorthelpen op de enig 
juiste weg naar de heiligheid. En wie geeft 
de kinderen godsdienstonderwijs, vangt de 
verwaarloosde jeugd op en leidt ze, staat 
de jonge gezinnen bij in hun vele zorgen 
en noden, bezoekt ouden van dagen en zie
ken, bedient de stervenden en knoopt 
betrekkingen aan met de burgerlijke over
heid om de christelijke gedachte te laten 
doordringen in de maatschappij? Zo is 't 
ook gesteld in de overige landen van het 
Duitse taalgebied en in Frankrijk" België, 
Nederland, Engeland, Italië, Spanje, 
Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië, 
Australië .. . 

Kort geleden nog heb ik er mij op een reis 
naar Oostenrijk van kunnen overtuigen, 
hoe zegenrijk onze jonge priesters daar 
werken, hoe de gemeenschappen in 
Wenen, Graz en Klagenfurt bloeien en er 
overal roepingen ontspruiten. God zij 
geloofd om de wonderen van Zijn genade, 
die Hij ook aan onze tijd overvloedig 
schenkt! Hoe goed is 't dat medebroeders 
van de door ons gestichte priestersgemeen
schap ons energiek bijstaan en anderen ons 
door gebed en offer steunen. Dat ons werk 
authentiek is, blijkt juist uit 't feit dat er 
overal vurig geloof ontstaat. Zelfs onze 
tegenstanders vinden als laatste uitweg 
soms alleen nog maar, dat ze voor ons, 
»arme verdwaalden«, zullen bidden. Vooral 
terwille van ons zelf zijn we voor zo'n 
dienst buitengewoon dankbaar. Ondertus
sen. mogen we niet vergeten: vandaag de 



juiste weg bewandelen is nog geen garantie 
d~~ wij. 't ook morgen doen. Standvastig 
blijven m het goede is de vrucht van heel 
veel genade. Voortdurend streven naar de 
christelijke volmaaktheid is voor ons de 
voornaamste eis van het ogenblik. Vele van 
onze tegenstanders zijn soms geheel onver
wachts naar de eeuwigheid geroepen, van
waar ze de zaak ongetwijfeld in een ander 
licht zullen beoordelen als hier beneden: 
paus Paulus VI, staatssecretaris kardinaal 
Villot, kardinaal Tabera, kardinaal Wright, 
kardinaal Seper, kardinaal Benelli, kardinaal 
Döpf~e.r, bisschop Descamps, bisschop 
Bugnuu en zoveel anderen, die ons wilden 
doen verdwijnen en zich daarvoor hebben 
ingespannen. Ik moet zeggen daf ik er nog 
geen ken die in de strijd tegen de Priester
broederschap zijn geluk gevonden heeft! 

Hoe gaat 't ondertussen met onze Duitse 
centra? 

In Uberlingen schiet de bouw van de priorij 
·St. Jozef goed op. Pater Benedikt en broe
der Heinrich hebben het gerenoveerde huis 
nog vóór Kerstmis betrokken. Het torentje 
wijst de pelgrim al van ver de weg naar dit 
geestelijk centrum. Spoedig zal de klok 
»Sancta Maria« hem uitnodigen om het 
onbloedig Offer van het Lam Gods bij te 
wonen. 

In Stuttgart gaat de restauratie van de 
priorij door. Als er zich nog een paar vaklui 
~ouden presenteren om tijdelijk en vrijwil
lig mee te helpen, dan zou dit projekt in 
de herfst klaar kunnen komen. De verbou
wing lijkt wel een beetje op het ideaal van 
de oude monniken, die hun kloosters· en 
kerken vaak met eigen handen hebben 
gebouwd. · · 

In de priorij te Essen is 't kerkbezoek 
aanzienlijk toegenomen. Het nieuwe altaar
stuk van een kunstenaar uit de Oberpfalz 
wordt heel positief gewaardeerd. 

In Bonn heeft onze beminde pastoor 
Schneider een jonge dynamische gemeen
schap opgebouwd. In de kapel van Chris
tus-Koning aldaar zullen we . vooral bidden 
voor een christelijke politiek in Staat en 
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maatschappij. 
In Brilon-Wald, waar het internaatsleven 

van het Don-Bosco-gymnasium zich voor
spoedig ontwikkelt, staan we in de naaste 
toekomst voor belangrijke beslissingen: moe
ten we tery_laatse gaan uitbreiden (wat op 
grote moeilijkheden zou stuiten), of is 't 
beter om de school elders te vestigen? Ik 
neem de_ vrijheid om het grote belang van 
~~ vornung van jonge christelijke persoon
lijkheden nog eens dringend bij U aan te 
bevelen en ik vraag om Uw royale steun. 

In Neustadt-Mussbach wachten de gelo
vigen allang op een priester. Misschien 
kan hun vurige wens in de zomer van 1894 
toch eindelijk in vervulling gaan. 

In het grotendeels lutherse Neurenberg 
hebben we op het feest van de H. Stefanus 
de eerste H. Mis mogen opdragen in de pas 
opgeknapte Immaculata-kapel, tot grote 
blijdschap van onze gelovigen. Deze nieuwe 
vestiging is onze bijdrage voor het jaar van 
Luther! 

In München heeft onze goede pater Gött
ler, een begenadigd zielzorger, al vlug de 
sympathie van zijn parochianen gewonnen. 
Hij wacht op de hulp van een broeder, maar 
vooral hoopt hij een nieuwe priorij te krij
gen. Voor die intentie is al veel gebeden. 
De goede God zal ons zel)er eens verhoren. 
Van 10 tot 12 december mochten wij met 
de leden van onze derde orde in de priorij 
te gast zijn en vijf nieuwe candidaten in die 
vijfde tak van de Priesterbroederschap (na 
de priesters, de broeders, de zusters en 
de vrouwelijke oblaten) opnemen, waaron
der een priester: de U allen welbekende 
hooggeëerde pastoor Hans Milch, die met 
zijn Spes-Unica-Beweging op 14 en 15 mei 
met ons de grote manifestatie wil houden in 
de Olympiahalle. Ik vraag U met aàndrang, 
deze dagen van gebed en boete onder de 
bescherming van van Onze Lieve Vrouw 
niet te vergeten; in mijn ogen behoren ze 
tot de allerbelangrijkste manifestaties sinds 
het bestaan van ons werk. Doe toch alle 
mogelijke moeite om eraan deel te nemen, 
dan zult U er een steentje toe bijdragen 
om het herstel van de traditie in de Kerk 



weer ingang te doen vinden! 
Goede vrienden, de tijd van vóór de Vas

ten en de vastentijd zelf moet ons brengen 
tot een interser overwegen van het kruis
mysterie, tot vrijwillige ontzegging en ver
sterving, tot regelmatig dagelijks rozen
kransgebed, tot verzaking aan elke wereldse 
mentaliteit, tot strijd tegen zonde en on
deugd. De vernieuwing moet van binnenuit 
komen. Wie geen innerlijk leven bezit loopt 
tegenwoordig meer dan ooit gevaar om voor 
eeuwig verloren te gaan. Daarom verzuch-

ten en smeken wij: Virgo fidelis, ora pro 
nobis, o getrouwe Maagd, bid voor ons! 

Zij, in wier zeer kuise schoot de zuivere, 
heilige, onbevlekte offergave gevormd is, 
moge ons helpen om de waardigheid van 
het priesterlijk levensideaal en de heiligheid 
van de Kerk en van haar leer te behouden. 
Zij moge ons na de aardse pelgrimstocht 
naar de heerlijkheid van haar goddelijke 
Zoon voeren. 
Saarbrücken, 9 januari 1983 

Pater Franz Schmidberger 

De afkeer van God in de politiek 
door Friedrich Wilhelm Bracht 

De ·onderstaa11de buite11gewoon interessante 
bijdrage is genomen uit de nummers april en mei 
1979, aflevering 4 e11 5 van de Be jaargang van 
de »Zeitbühne.« Misschie11 kan men 't niet tot 
in alle details met de auteur ee11s zijn. Toch me
nen wij dat de wijze waarop de tegenwoordige 
toestand van Kerk en maatschappij tegen de 
achtergrond van de geesteswereld van vroeger 
en nu wordt geschilderd volkomen met de wer
kelijkheid overeenstemt. 

Redactie Informatieblad 

In Duitsland wordt dikwijls van de »zwij
gende meerderheid« gesproken. Zwijgen is 
niet hetzelfde als niet willen denken. In het 
volgend opstel, dat in twee delen zal ver
schijnen, geven wij 't woord aan een man 
die niet van zich doet spreken, maar die in 
zijn denken tot conclusies komt die ons 
allen aangaan. F. W. Bracht is geboren in 
1922. Hij komt uit de streek van het Ertsge
bergte, is lutheraan, humanist, oud-soldaat, 
jurist, econoom en fabrikant in Amberg. Hij 
heeft zich bezig gehouden met filosofie en 
theologie. Door zijn conservatieve opvoe
ding en zijn vorming in Parijs, Londen en 
Amerika is er voor zijn geestesoog lang
zamerhand een wereldbeeld ontstaan dat 
wij als heel bijzonder zouden willen kwali-
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ficeren. De volgende gedachten getuigen 
daarvan . 

De redactie van de »Zeitbühne« 

1. 
Iedere maatschappijvorm en ieder tijd

perk kennen een hoogste waarde, waaraan 
in geval van conflict over waarde of doel 
andere waarden ondergeschikt zijn. Meestal 
is men er zich helemaal niet van bewust dat 
een ander summum bonum {hoogste góed) 
denkbaar is . In Europa was die hoogste 
waarde ongeveer 1500 jaar lang (van keizer 
Constantijn tot 1789) God. Vóór Constan
tijn, in 't Romeinse wereldrijk, was 't de 
Romeinse Staat, vertegenwoordigd door de 
keizer. De christenvervolgingen wilden niet 
op de eerste plaats de christelijke gods
dienst vernietigen, maar de christenen 
dwingen om de keizer als de hoogste 
waarde te erkennen. Hadden de christenen 
dat gedaan, dan zouden ze »godsdienstvrij
heid« hebben gekregen. De eerste chris
tenen zijn liever als martelaren gestorven 
dan toe te geven dat de keizer, en niet God, 
de hoogste waarde kon zijn. Dit conflict 
der waarden werd door Constantijn beslist 
ten gunste van God als summum bonum. 
Voor heel de Middeleeuwen bleef God on-



twijfelbaar en ongetwijfeld het summum 
bonum in Europa. Door de Renaissance en 
de daarmee gepaard gaande overname van 
het Romeinse recht (maar ook de filosofie 
van de Oudheid), door de vreselijke gevol
gen van de Europese godsdienstoorlogen 
als nasleep van de Reformatie (die op haar 
beurt een reactie op de Renaissance was) 
en tenslotte door de Verlichting in de 18e 
eeuw, vooral ook door de toen mechanis
tisch en materialistisch opgevatte natuur
wetenschappen, raakte God in 't bewustzijn 
van de Europeanen langzamerhand op de 
achtergrond, vooral in de leidende kringen 
van de intellectuelen. De vrijmetselaars, de 
illuminaten 1, de encyclopedisten 2 en met 
hen veel salons 3 van de adel, vooral de 
Franse, wendden zich steeds meer van God 
af en zochten de mens als 't nieuwe sum
mum bonum (verlicht absolutisme en ver
licht humanisme). Kortom, de homo-men
sura-stelling (de mens is de maatstaf van 
alle dingen) van de sofisten (Protagoras) 
werd weer aangenomen. 

Geldt keizer Constantijn als de paladijn 
voor de officiële aanvaarding van God, de 
Franse Revolutie geldt als de grote kracht 
voor de officiële invoering van een nieuw 
summum bonum, een menselijk in plaats 
van een goddelijk, namelijk de Natie (een 
begrip dat door de Franse Revolutie werd 
gevormd). Lodewijk XVI en Marie Antoi
nette echter stierven bewust voor het oude 
summum bonum, voor God. Dat is alge
meen vergeten en wordt bijna nooit in 
geschiedenisboeken vermeld, ofschoon het 
toch het essentieel verschil is tussen de tijd 
van vóór en van ná 1789. 

Lodewijk XVI en Marie Antoinette stier
ven onder de guillotine. Zo hebben ze hun 
ziel en hun eer gered. En behalve hun eer 
de eer van Frankrijk, zelfs die van heel het 
oude Europa. 

Het vaderland als het hoogste goed 

Van nu af aan (d. w. z . sinds de Franse 
Revolutie) was de natie, het vaderland, het 
hoogste goed, waarvoor men ' t opnam als 
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men tussen verschillende mogelijkheden 
moest kiezen en waarvoor men bereid was 
te sterven. Dat gebeurde bijna onbewust. 
Er had een bewustzijnsverandering plaats
gehad. De oorlogen van Napoleon en de 
overwinning die door de Alliantie over het 
revolutionaire Frankrijk is behaald veran
derden daar niets aan. Wel werd de monar
chie in Frankrijk hersteld en werden in 
Europa de revolutionaire veranderingen in 
de politiek ongedaan gemaakt. Maar dat als 
hoogste goed niet meer God, maar de mens 
gold, dat bleef. Het is dus helaas niet juist 
dat de émigré's 4 niets vergeten en niets 
geleerd hadden; het voornaamste immers, 
het oude summum bonum (waarvoor hun 
koning gestorven was), hadden ze verge
ten. De nieuwe tijd had een nieuw bewust
zijn. Zelfs de Heilige Alliantie 5 had God 
als hoogste waarde uit het gezicht verloren. 

De Europese en vooral de Duitse vorsten 
moesten een adembenemende salto mortale 
maken: zij, de legitieme vorsten, werden 
in plaats van »gezalfden des Heren« sym
bolen van de Natie! De grondwetten die in 
die tijd door de vorsten aan hun landen 
werden gegeven, waren afgedwongen for
mele aanpassingen. Toch sloten de Duitse 
vorsten daarmee geen slechte koop, omdat 
ze de uitgestrekte gebieden van de geeste
lijke vorsten onder elkaar konden verdelen. 
Op die manier deden ze precies wat Lode
wijk XVI had geweigerd en waarvoor hij het 
schavot moest bestijgen. Het was een van 
de grootste rooftochten van de wereldge
schiedenis . . . Bovendien behielden veel 
Duitse vorsten een hogere rang, b. v. van 
keurvorst tot koning, die ze door Napoleon 
en dus door de Franse Revolutie gekregen 
hadden. Die nieuwe promotie-kronen en 
-symbolen waren dus in zekere zin in het 
bloed van koningin Marie Antoinette 
gedoopt. Dat alles voorspelde niet veel 
goeds voor de »Nieuwe Tijd,« het tijdperk 
van de mens. Vergeten was de zin: »Diem 
hominis non speravi« (Op de dag van de 
mens kan ik mijn hoop niet vestigen). 

Toch was 't weer niet zo, dat God of de 
godsdienst werden afgeschaft, zoals in de 



Franse Revolutie, die immers een halfnaakte 
prostituée (haar naam is bewaard gebleven: 
Madame Maillard) op het altaar van de 
kathedraal Notre Dame als »godin van de 
rede« vereerd had (overigens een opmerke
lijk staaltje van echte zelfkennis). De man 
die daartoe het initiatief had genomen was 
een Duitser, Anarchis Ooots, »spreekbuis 
van de mensheid,« »vijand van God.« Voor
naam en titels heeft hij zichzelf toegekend. 
Maar later, na de Restauratie 6; voelden 
allen zich weer vrome christenen, gingen ze 
naar de H. Mis of de dienst en baden. ze tot 
God. Maar God was niet meer het hoogste 
goed. Deze plaats werd nu ingenomen door 
de mens (de natie). Men streed niet meer 
»voor God,« maar »met God« voor Koning 
En Vaderland. Het motto was: troon en al
taar, een wel opvallende volgorde! Dat bete
kent tenslotte dat de mens er niet meer voor 
God is, maar God voor de mens. 

En nog wat later in de 19e eeuw, na 
Feuerbach 7, werd God helemaal uitgescha
keld. Men geloofde in de »wetenschap« 
(vijzinnigen en liberale nationalisten), vol
gens welke God moest worden beschouwd 
als een vorm van bijgeloof. »Met hart en 
hand voor 't Vaderland«, was 't parool. 

Hoffmann von Fallersleben dichtte in 1841 
»Deutschland, Deutschland über alles .« 
Massmann (gest. 1874) dichtte: »kh hab' 
mich ergeben mit Herz und Hand dir, Land 
voll Lieb und Leben, mein deutsches Vater
land.« Het vaderland was de hoogste waar
de, waaraan recht en moraal, dus ook het 
goddelijk gebod, ondergeschikt waren. De 
Engelsen hebben voor die algemene over
tuiging de pakkende formule gevonden: 
»Right or wrong - my country.« En vol on
gewilde humor, maar (zoals meestal ïn de 
taal helemaal volgens de tijdgeest werd er 
van het Hof gemeld: »Gisteren, -zondag, 
smeekte de hofpredikant N. N. in tegen
woordigheid van de allerhoogste dames en 
heren om de zegen uit de hoge." 

Wat op een bepaald ogenblik als sum
mum bonum wordt beschouwd, dat· kan 
ook op negatieve wijze blijken. Zolang God 
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het summum bonum is, weegt de verden
king van ketterij of het samenwerken met 
~e duivel (toverij) het zwaarst. Maar zodra 
de mens het summum bonum is, geldt als 
ernstigste verwijt dat men politieke samen
zweringen op touw zet, aan demagogie doet 
of aan revolutionaire of contra-revolutio
naire intriges, dat men zich schuldig maakt 
aan hoog- en landverraad, schadelijk is voor 
het volk, een vijand is van dat volk of de 
arbeidende klasse 8. Ook de feestdagen 
kunnen als voorbeeld dienen voor vervan
gen van het summum bonum: de christe
lijke feestdagen verliezen aan betekenis of 
worden misbruikt als gelegenheden voor 
alleen maar lekker eten en drinken. In plaats 
van de christelijke komen er al maar meer 
wereldlijke, b. v. moederdag, de le mei, de 
dag van de bevrijding, de dag van de revo
lutie, enz. 

Proletariaat in plaats van Natie 

de Natie als hoogste waarde bleef slechts 
ongeveer 60 jaar zonder conèurrentie. In 
1848 publiceerde Marx zijn Communistisch 
Manifest met de laatste woorden: »Prole
tariërs van alle landen, · verenigt u . « Weer 
werd er een nieuwe hoogste waarde gepro
pageerd: het proleta1iaat, de proletarische, 
socialistische wereldrevolutie. Daar ze 
gericht was op het belang van de klasse, 
niet op dat van de natie, vormde die inter
nationaal georiënteerde hoogste waarde een 
scherpe tegenstelling met de tot dan toe gel
dende, die van de Natie. (Maar zowel natio
nalisme als socialisme zijn er voor de mens; 
onbewust en vanzelfsprekend is dus eigen
lijk de mens het summum bonum.) 

Zij die bleven zweren bij de natie als 't 
hoogste goed kwalificeerden de socialisten 
prompt als »lieden zonder vaderlands
liefde.« Ook de katholieken werden van 
hetzelfde verdacht, vooral de jezuïeten, die 
men er wel toe in staat achtte om in geval 
van conflict een beslissing te nemen tégen 
de natie en vóór Rome. De Roomse Kerk 
was zowat de enige die vasthield aan het 
oude summum bonum, aan God als het 



hoogste goed. Ze ging daarom voor achter
lijk door, middeleeuws »duister« (omdat de 
Middeleeuwen voor rationalisten en pro
gressieven »duister« waren) en totaal ver
ouderd. En na 1870 moest Bismarck als ver
antwoordelijk kanselier van de »Natie« deze 
dan ook naar twee kanten verdedigen: naar 
»achteren« tegen God als 't hoogste goed in 
de Kulturkampf 9, en »naar voren« tegen 
de proletarische wereldrevolutie met haar 
»Socialistenwetten,« een revolutie die, naar 
men beweerde, ophanden was. En de natio
naal-socialisten bestreden roden (socialisten 
met als hoogste waarde de revolutie) en 
zwarten (wier hoogste waarde God was) ... 
»Kameraden, die Rotfront und Reaktion er
schossen ... « Kameraden, neergeschoten 
door de roden en de reactie ... ) 10. 

Nu was het socialisme in de ogen van 
de socialisten niet altijd zonder meer het 
summum bonum geweest. De geschiedenis 
heeft socialistische systemen gekend die 
God als summum bonum hadden, b.v. de 
sekten van de Wederdopers (Thomas Mün
zer, t 1525), en andere wier summum 
bonum de Natie was, b.v. Gracchus Babeuf 
(vert: Frans revolutionair, terechtgesteld in 
1797). Daarom werden de socialisten al 
vanaf het begin door splitsing bedreigd. Er 
waren er die het socialistisch stelsel wilden 
invoeren voor 't welzijn van de eigen natie 
en er waren socialisten die hun stelsel wil
den gebruiken voor de wereldrevolutie, ten 
bate van het internationale proletariaat. Eeri. 
socialisme waarvoor de Natie het summum 
bonum bleef was dus mogelijk. Toch ging . 
't bij de discussie binnen de socialistische 
wereldbeweging om andere problemen. 't 
Ging vooral om de methode, om de weg 
waarlangs het socialisme moest worden ver
wezenlijkt. 't Ging om de vraag: hervor
ming of revolutie? Daar »hervorming« ech
ter alleen maar mogelijk was binnen 't raam 
van de bestaande naties, die daarbij als na
ties behouden bleven, diende ook hier (in
direct en niet hardop) de vraag naar het 
»summum bonum« zich aan: Natie of 
wereldrevolutie? Maar de vraag werd uiterst 
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scherp gesteld, toen de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak. Keizer Wilhelm II, de vertegen
woordiger van de Duitse Natie, beant
woordde ze in naam van allen op klassieke 
wijze: »Ik ken geen partijen meer, ik ken 
alleen nog maar Duitsers. »Volgens die 
woorden moesten allen zich op de eerste 
plaats inzetten voor de natie als »summum 
bonum.« Maàr daarna, in de Eerste Wereld
oorlog, deed het prdbleem van de hoogste 
waarde de socialistische partijen uiteenval
len. 

In Rusland hield Lenin 't met de Wereld
revolutie als summum bonum, maar Ke
renski koos voor het vaderland en voor de 
sociale democratie tegen het totalitaire 
socialisme. In Italië scheidde Benito :tvfosso
lini, een van de leiders van de socialis
tische partij en hoofdredacteur van 't partij
blad »Avanti,« zich van die partij af ten 
gunste van het vaderland als hoogste waar
de. Hij bijeef echter totalitair en werd geen 
sociaal-democraat. »Benito« heette hij, naar 
Benito Juarez, die Maximiliaan van Habs
burg (vert: 1867 in Mexico) had laten dood
schieten. In Duitsland bleef de sociaal-de
mocratische partij bij het »Vaderland« als 
summum bonum en bij de hervormingen 
van het sociaal-democratisch model. Ze 
hield dus op met socialistisch te zijn in de 
zin van »totalitair.« Een socialistische totali
taire vleugel scheidde zich af en koos weer 
de wereldrevolutie als summum bonum 
(USPD, later KPD). Eerst was er in Duits
land geen totalitaire socialistische partij die 
als summum bonum niet de wereldrevolu
tie, maar de natie had. Die kwam echter. 
In het begin van de jaren 20 werd ze 
gesticht: Hitlers »Nationaal«-socialistische 
Duitse Arbeiderspartij. 

De wisselende waarde-keuze weerspie
gelt zich verbluffend duidelijk in de elkaar 
opvolgende volksliederen. In Duitsland: 
voor de Eerste Wereldoorlog . de keizer
hymne (de keizer als vertgenwoordiger van 
de Natie) of, in de Länder, »Gott erhalte 
unseren König« (met God voor Koning en 
Vaderland); tijdens de Weimar-republiek 



»Deutschland, Deutschland über alles«; en 
in 't Derde Rijk »Die Fahne hoch« als partij
hymne. In bolschewistisch Rusland de »In
ternationale.« 

De socialistische partijen waren dus in 
drie groepen uiteengevallen: 

1. in socialisten die als summum bonum 
de proletarische wereldrevolutie bleven be
lijden. Ze bleven totalitair, dus echt socialis
tisch. Deze richting kreeg door Lenin in 
Rusland de overhand (marxisme-leninisme). 
Dat is het zuivere, orthodoxe, »Wetenschap
pelijke« socialisme van Marx en Engels. Ze 
zingen de »Internationale.« 

2. De meerderheid van de oude sociaal
democratische partij Duitsland zwenkte van 
revolutie om naar hervorming (Bernstein in 
Eisennach), en daardoor van sodalisme naar 
sociale democratie. Deze richting ging in 
Duitsland overheersen (Ebert werd presi
dent). Het summum bonum was het Vader
land (»Deutschland, Deutschland über 
alles« werd pas in Weimar de hymne van 
de n,:tie). Eerst gold dit ook in Rusland 
(Kerenski), maar Lenin maakte daar een 
einde aan. Een poging van de Duitse totali
taire socialisten om zich met 't oog op de 
wereldrevolutie van de macht meester te 
maken mislukte, ondanks steun van Rus
land (A. Joffe en Karl Radek). Om 't vader
land te beschermen gingen de sociaal-de
mocraten samenwerken met 't rijksleger 
(Noske). 't Was veelzeggend dat de commu
nisten de sociaal-democraten daarom 
sociaal-fascisten noemden; niet echt socialis
tisch, want niet totalitair, en daarom »soci
aal;« en »fascistisch,« omdat bij hen de natie 
vóór de wereldrevolutie ging. Ze zingen het 
nationale lied dat toevallig in zwang is. 

3. in socialisten die totalitair en revolutio
nair bleven {dus geen »democraten« werden 
zoals het Westen die kent), maar de nadruk 
legden op het Vaderland als summum 
bonum. Ze waren extreem nationalistisch 
en vervingen de mythe van de proletariër 
gedeeltelijk door de mythe van de gewone 
soldaat (soort proleet in .uniform). Naast 
het nationale lied zongen ze het partijlied, 
in Duitsland »Die Fahne hoch,« in Italië de 
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»Giovinezza.« Deze richting ging in Italië 
overheersen door Mussolini. Ze kreeg de 
naam »fascisme,« een woord dat in 't oude 
Rome een bundel roeden met bijlen aangaf 
en door Mussolini als sy,mbool voor zijn 
partij werd gekozen, toen hij zich van de 
socialisten afscheidde. Het is overigens een 
oud socialistisch symbool dat nog staat 
afgebeeld op de eerste Russische grondwet 
van Lenin. De bundel roeden en bijlen, de 
»fasces,« duikt in de moderne wereld als 
symbool voor 't eerst op bij een revolutio
naire vereniging van landarbeiders in Sicilië, 
in de jaren 90 van de vorige eeuw. 

Met die tegenstellingen correspondeerden 
heel opvallend de kunstuitingen. Zo propa
geerde het Italiaanse futurisme al vóór Mus
solini de nationale oorlog. Zo was het Rus
sisch futurisme al in de tijd van de tsaren 
pacifistisch en internationalistisch gezind. 
Ook in Duitsland, en wel tijdens de econo
mische crisis in 1933, kwam er een natio
nalistische, totalitaire, socialistische partij 
op, de »nationaal-socialistische (-totalitair 
socialistische) Duitse Arbeiderspartij van 
Adolf Hitler. 

De opkomst van Hitler 

Toen Hitler in 1933 de eed aflegde, gaven 
de conservatieven aan deze nationaal-socia
listen de voorkeur boven de communisten . 
Want als men toch niet aan 't socialisme kon 
ontkomen (het alternatief was staatsgreep 
en burgeroorlog - de Duitse kiezer had de 
totalitaire socialisten 40% van de stemmen 
gegeven, de NSDAP 40 % en de KPD 
20 %), dan liever nog met »natie« als sum
mum« bonum dan met »wereldrevolutie.« 
Ook de vergelijking tussen Rusland en Ita
lië, tussen de revoluties in die beiden sta
ten, kan wel een rol hebben gespeeld. Had
den de conservatieven in 1919 de socialis
tische wereldrevolutie met behulp van de 
democratische socialisten (de Duitse sociaal
democratie) verhinderd, in 1933 hielden ze 
die revolutie tegen door gebruik te maken 
van de nationaal-socialisten. De sociaal
democraten wilden niet voor de tweede 



keer door de totalitaire kameraden worden 
vervloekt (sociaal-fascisten, Noske de 
bloedhond, »Wie heeft ons verraden? 
Sociaaldemocraten«) en hielden zich afzij
dig. 

Wat 't summum bonum, de hoogste 
waarde, betrof, was Europa sedert 1917 
geestelijk in twee kampen verdeeld. In 't 
Oosten (Rusland) gold de wereldrevolutie 
als 't hoogste goed, in 't Westen en Midden 
(van Spanje tot Polen, van Noorwegen tot 
Turkije en Sicilië) het vaderland en wel a. in 
totalitair-socialistische Staten (b. v. Duits
land en Italië), b. in autoritaq-conservatieve 
(b. v. Polen, Hongarije, Finland) en c. in 
sociaal-democratische of burgerlijke (Enge
land, Frankrijk, USA). Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog trad er in die waarde
beslissing geen verandering op. Zowel de 
fascistische as-mogendheden en hun satel
lieten als de westelijke democratieën bleven 
bij 't vaderland als summum bonum, de 
eersten als nationale socialisten, de anderen 
als nationale democraten. Maar ook de sov
jetunie hield vast aan haar proletarische 
wereldrevolutie als hoogste goed. Dat reeds 
Lenin om tactische redenen het »socialisme 
in een land« moest verkondigen en dat 
Stalin tijdens de oorlog opriep tot de »oor
log voor het Vaderland« (zoals die tot op 
heden wordt genoemd) verandert daar niets 
aan. Want hier werd het vaderland in laatste 
instantie in dienst gesteld van de wereld
revolutie (zoals God in dienst was gesteld 
van de »Natie:« met God voor Koning en 
Vaderland). 

Wereldrevolutie als hoogste waarde 

In het huidig conflict om grensgebieden 
tussen Rusland en China, twee socialis
tische Staten met de wereldrevolutie als 
summum bonum, beschuldigen beide elkaar 
heel logisch van "fascisme,« dus van totali
tair socialisme dat nationale belangen boven 
de revolutionaire stelt. In de tijd van na de 
oorlog heerst er dus een dubbele tegenstel
ling tussen Oost en West: eerstens tussen 
de totalitaire staatsvorm in het Oosten en 
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de niet-totalitaire (»democratische«) in het 
Westen (verschil in methode, in de te vol
gen weg), tweedens tussen de fundamen
tele waarden: Wereldrevolutie in het Oos
ten, Vaderland in het Westen of Euorpa 
(verschil in zingeving). Het fascisme stond 
wat zijn keuze van de hoogste waarde 
betrof op één lijn met de democraten in het 
Westen, wat zijn machtsstructuur betrof 
(een totalitaire partijdictatuur) op één lijn 
met de socialisten in het Oosten. Daarom 
kon Hitler evengoed met Stalin een ver
bond sluiten tegen het Westen als hij er met 
het Westen een had kunnen sluiten tegen 
Stalin, of kon Stalin eerst met Hitler samen
spa!lnen en toen met de westelijke mogend
heden. Die beide »hoogste waarden« heb
ben echter sinds de oorlog snel aan geloof
waardigheid, betovering en overtuigings
kracht verloren: het vaderland, de natie 
vooral door het misbruik dat de nationaal
socialisten van dat begrip gemaakt hebben -
het socialisme, de wereldrevolutie door wat 
de mensen dagelijks ervaren in de socialis
tische landen, waar men in plaats van het 
beloofde paradijs nu toch wel het tegen
deel moet gaan zien. Wij staan dus voor 
het feit dat de fundamentele waarden zowel 
in 't . Westen als in 't Oosten ongeloof
waardig zijn geworden. Maar een nieuw 
summum bonum is noch in 't Westen, noch 
in 't Oosten te zien. 

God is hun buik 

De hedonistisch-epicuristische consump
tie-maatschappij {die van de Duitse Bonds
republiek in de jaren 70 b. v), die alleen 
maar wil genieten, maar niets tot stand wil 
brengen (»Hun god is hun buik,« had de 
apostel Paulus aan de Filippenzen geschre
ven - 3,19), die zonder wroeging en zonder 
lasten wil genieten en profiteren, zo'n maat
schappij komt tot losbandigheid, verlies van 
elk gevoel voor fatsoen, voor wat passend 
is. Ze vervalt tot lafheid, luiheid, brutaliteit 
of extreme emancipatie-zucht, komt tot 
pornografie en wordt weggeslingerd alle 
kanten uit: naar boven, naar beneden, naar 



links en naar rechts in het niets. Zo'n maat
schappij, die tOegejuicht wordt door de lei
dende kringen in de politiek, door media 
en vakbonden, in economie en kunst, kor
tom door heel de zogenaamde »society,« 
dat is geen hoogste goed, maar de (op de 
duur) ondraaglijke toestand die zonder 
summum bonum ontstaat en die, zoals 
Plato al heeft geleerd, eindigt in tyrannieke 
dictatuur, dus in de een of andere vorm 
van totalitarisme. Hoe. onduldbaar die toe
stand is, blijkt ook uit het feit dat zoveel 
mensen vluchten in drugs en zelfmoord. 

Hiervoor had het Westen echter nog een 
alternatief, namelijk: weg van het vaderland 
en naar het socialisme toe. Daar was alleen 
maar voor nodig dat de afstotende eigen
schappen van het socialisme zoals dat in 
het Oosten heerst niet aan het socialisme 
als zodanig werden aangewreven, maar aan 
personen (Stalin) of aan de Russische ge
schiedenis (die naar men zegt altijd onvrij 
was). Men ging op zoek naar het socialisme 
met een menselijk gezicht, waarvan men 
allerlei voorbeelden meende te zien, b. v. 
de lente van Praag, het Joegoslavisch 
model, het Cubaans model, het Chili van 
Allende en nu het zogenaamde eurocom
munisme. 

Na het voorbereidend werk van enkele 
tientallen jaren door de »Frankfurter 
Schule« en gedreven door de walging het 
boven geschetste »moderne maatschappij« 
als de onrustige jeugd in het Westen op 't 
eind van de jaren 60 die weg ingeslagen. En 
opportunistisch hebben de lieden van het 
»moderne maatschappij« in het Westen toen 
de leus »socialisme« aangeheven om, na 
zich door intellectuele »priesters« (Schelsky) 
te hebben laten bewieroken, de stem van 
hun slecht geweten geheel tot zwijgen te 
brengen. Zulke lieden weten 't ook nog zo 
te draaien dat niet zij zelf 't gelag moeten 
betalen maar anderen, b. v. de blanken in 
Zuid-Afrika of Rhodesië, of de katholieken 
in Vietnam. Als men maar hun ideeën volgt. 
Wat opportunisten en nuttige idioten 
werkelijk te wachten kan staan is b. v. na 
1917 in Rusland gebleken. 
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In 't Oosten is die uitweg niet zo gemak
kelijk. Van het gediskwalificeerde socialisme 
kan men niet overgaan naar een ander so
cialisme als nieuw summum bonum. En 
naar 't vaderland al helemaal niet, als je 
ook nog wel een beetje socialisme wilt, want 
dan zou je een »fascist« zijn. Ontgoochelde 
dissidenten komen uit Rusland naar West
Europa en moeten met verbazing constate
ren dat het socialisme hier nog altijd een 
grote aantrekkingskracht uitoefent. Ze doen 
echter de ogen van velen opengaan door 
ons te vertellen hoe diep ze teleurgesteld 
zijn over het socialisme daarginds. Toon
aangevende intellectuelen in Parijs, b. v. de 
school van de »nieuwe filosofen,« beginnen 
onder invloed daarvan het socialisme reeds 
de rug toe te draaien. De wat meer bekrom
pen en primitieve intellectuelen in Duitsland 
en al de als papegaaien napratende nieuw
lichters zullen vermoedelijk volgen, als de 
tijd die ze voor 'n beter begrip nog nodig 
hebben verstreken is. Maar misschien is hier 
ook van toepassing: Wie niet horen wil 
moet voelen. 

Hoe de dingen ook aflopen, de vraag naar 
het summum bonum in Oost en West is nu 
scherp gesteld. Tot nu toe is er nog geen 
antwoord te horen. Er zijn echter tekenen 
die erop wijzen <lat niet alleen kapitalisme 
en socialisme (om van fascisme maar te 
zwijgen), maar zelfs hij die achter dat alles 
staat, de mens zelf, als summum bonum 
ongeloofwaardig geworden is, en dat het 
gezochte antwoord op de eerste plaats van 
de godsdienst zal komen. De opleving van 
het geloof in Rusland en 't feit dat in 't Wes
ten leidende figuren in de natuurweten
schappen zich tot God wenden, maken die 
verwachting aannemelijk. 
('t Tweede deel van dit opstel verschijnt in 
de volgende aflevering.) 

1 Leden van een geheime Duitse orde van »verlichten,« 
gesticht in 1776. 2 Personen die in de 2e helft van de 
18e eeuw hebben meegewerkt aan de eerste (rationalis
tische) Franse encyclopedie. 3 De salons van de 18e 
eeuw waren plaatsen waar rationalistisch gezinde adellij
ken en intellectuelen hun ideeën uitwisselden. 4 Perso-



nen van adel die onder de Revolutie Frankrijk verlaten 
hadden en daarna meestal terugkeerden, o. a. koning 
Lodewijk XVlll. 5 Een pakt waardoor Rusland, Oosten
rijk en Pruisen in 1815 afspraken dat zij een vaag chris
tendom boven geloofsverdeeldheid zouden handhaven . 
6 Het hernieuwde koningschar van de Bourbons na 
Napoleons val (1814 - 1830). 7 atheïst (1804 - 1872) 
8 Vergelijk met ' t geval G. K. van het Reve (schrijver) . 

Toen die de naam van God door de modder haalde, 
werd hij door de media opgehemeld en werd een aan
klacht tegen hem afgewezen. Maar toen hij, kort gele
den, de burgemeester van Amsterdam en enkele linkse 
letterkundigen gruf bejegende, reageerden diezel fde 
media heftig! 9 Strijd die door Bismarck tegen de ka tho
lieke Kerk werd gevnerd. 10 Versregel uit het Horst
Wessel-Lied, het partijlied van de nationaa l-socialisten. 

Een ingezonden brief over het Vormsel in Berlijn 

Prof. Dr. Peter Metz Berlijn-Zehlendorf 
Vopeliuspfad 6 
8 november 1982 

Aan de redactie van het 
»Petrusblatt« Berlijn 41 
Zeereerwaarde Heren, 

In ' t »Petrusblatt« van 31 oktober 1982 
bldz. 13 is een kort bericht verschenen on
der de titel »Lefebvre . Ein notweniges 
Wort. « Daarin wordt het toedienen van het 
sacrament van het Vormsel door aartsbis
schop Marcel Lefebvre in Berlijn een »aan
val op de eenheid van de Kerk« genoemd. 
Daarin wordt ook ontkend dat de »aanhan
gers van de aartsbisschop,« die hem »juist 
naar West-Berlijn« hebben uitgenodigd, 
»met de Kerk meevoelen.« 

Welnu, mijn persoontje was ' t, waardoor 
de aartsbisschop naar Berlijn werd uitgeno
digd. En ik heb dat gedaan juist omdat ik 
»met de Kerk meevoelde« en gekweld werd 
door de zorg om de »eenheid van de Kerk,« 
om het aards bestaan van de Kerk en met 
name ook om het bestaan van Berlijn. 

Het »me.evoelen met de Kerk« betekent 
immers niets anders dan meevoelen met 
Christus, het Hoofd van de Kerk, de mens
geworden God. Door Hem alleen bestaat de 
Kerk en leeft ze als Zijn »mystiek lichaam. « 
Hij is als de goddelijke Bruidegom oneindig 
verheven boven Zijn menselijke brui.cl. 

Deze Christus blijft altijd Dezelfde, »gis
teren en heden en in eeuwigheid« (Hebr. 
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13,8). Zo is Hij in de stal van Bethlehem, 
zo is Hij als twaalfjarige jongen in de tem
pel en als man, als »volmaakt Man« (Ef. 
4,13). Zo is Hij bij de dood op het Kruis, 
bij de nederdaling ter helle, bij de Verrij
zenis en de Hemelvàart. Zo is Hij, als Hij 
wordt bespot als koning met de doornen
kroon, maar ook als Hij verheerlijkt wordt 
op de Thabor, Hij, »alleen de Heilige, alleen 
de Heer, ·alleen de Allerhoogste met de H. 
Geest in de heerlijkheid van God de 
Vader.« 

Als zodanig, als God die mens werd, is 
Christus altijd dezelfde, is Hij eeuwig on
veranderlijk, ook bij de veranderingen van 
Zijn menselijk '..,:haam, dat veranderlijk is 
als beeld en uitdrukking van het leven van 
de levende God. En veranderlijk in haar 
geschiedenis is ook de Kerk als het »mystiek 
lichaam van Christus, « waarbij het woord 
»lichaam« niet moet worden verstaan als 
het »Lichaam« dat door Christus als godde
lijk Hoofd van de Kerk is aangenomen, 
maar als het »lichaam« dat genomen is uit 
de mensen, die zo voor de mensgeworden 
God, de »Mensenzoon,« verantwoording 
moeten afleggen. · 

Met die Kerk »voel« ik, wil ik meevoelen, 
dat wil zeggen: ik wil meevoelen met Chris
tus, het Hoofd van de Kerk, in wier geschie
denis het leven van de mensgeworden God, 
het menselijk leven dat Hem op aarde eigen 
was, zich in talloze varianten schijnt te her
halen. In die Kerk verschijnt Hij als de pas-



geborene en nog verborgene, als de op
groeiende en volwassen mens is volle 
mannelijkheid, in Zijn Goddelijkheid en 
ook als bespotte ·Koning met de doornen
kroon, als »een worm, geen mens, door de 
wereld bespot, veracht door het volk« (ps. 
22,7) - »Man van smarten, door lijden 
bezocht, voor wie wij ons gelaat bedekken, 
die wij versmaden en verachten« (Is . 53,3), 
en tenslotte als de stervende aan het Kruis, 
die uitriep: »Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Ge Me verlaten!« 

Zo is in mijn ogen tegenwoordig de toe
stand.Hoe zou je die niet »voelen,« als je 
moet meemaken hoe op een katholiekendag 
een Hostie in de grond wordt getrapt. De 
almachtige, eeuwige God, de Schepper van 
hemel en aarde, wordt aan de voeten van 
de mensen overgeleverd! Wat is dat voor 
een liturgie, waarbij zo iets mogelijk is?! 

Een liturgie waarbij de almachtige, eeu
wige God zo maar met ongewijde hand ge
grepen wordt, zoals men een stuk koop
waar in de supermarkt pakt, waarvoor men 
in de rij gaat staan als bij een snackbar. 
(»Geeft het heilige niet aan de honden en 
werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, 
opdat die ze niet met · de poten vertrappen, 
zich omkeren en u gaan verscheuren.« 
Matt. 7,6. En St. Thomas van Aquino: 
» ... non mittendus canibus.«) 

Met vuile handen bovendien! In 't »Pet
rusblatt« van 17-10-'82 vind ik de opmer
king: » . . . alsof er gebrek was aan water. 
De mensen zien er steeds minder verzorgd 
uit.« Daar past heel goed bij dat bij de 
Eucharistie-vieringen in het diocees Trier 
het »Lavabo« wordt weggelaten. En dan 
de beat-missen en de vieringen met gedans 
om en bij 't altaar! Ook het kruisbeeld van 
tegenwoordig spreekt boekdelen: op het 
missioplakkaat, als vignet van de katholie
kendag, op de grafsteen als symbool voor 
de priestergraven (!) op het·kerkhof van de 
domkerk St. Hedwig (afb. »Petrusblatt« 
22-5-'82); hier wordt het »vexillum victoriae« 
een teken van ontbinding, verrotting of op
roer. Wie onder zulke onstandigheden nog 
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met de Kerk wil »meevoelen(« kan 't alleen 
maar met Maria en Johannes onder het 
Kruis. 

En de »aanval op de kerkelijke eenheid!« 
Waar is die eenheid als iedere pastoor, 
iedere kapelaan, ieder lid van de parochie
raad de Eucharistievieringen zelf mag op
zetten ... »creatief,« in iedere parochiekerk, 
iedere stad, ieder dorp, x maal verschillend 
over heel de wereld, in 't »beste geval« op 
grond van legitieme »aanbiedingen,« en dat 
in de meest uiteenlopende volkstalen? 
Nemen we alleen maar onie Duitse volks
taal. 't Is afschuwelijk, zoals die vernield 
wordt en vulgair behandeld! De nieuwe bij
belvertaling is een gruwel! Alleen al omdat 
ze het aesthetisch gevoel kwetst, maakt ze 
de eenheid onder de gelovigen kapot en 
jaagt ze gevormde mensen, die gevoelig zijn 
voor schoonheid en wijze van ·uitdrukking 
die geheel met de teksten overeenkomt, de 
kerk uit. En de Mis versus populum? Dat 
is het gezicht van de »voorzitter van de 
gemeente,« dat als een soort monstrans de 
opgheven Hostie moet omlijsten - dat is de 
»verkondiging,« de »tafel van het woord,« 
waardoor de celebrant zich op zijn voor
deligst kan Fesenteren. Een schande is de 
luid gesproken Canon, een soort exhibiti 
onisme zoals in de wereld. 

Met het arcanum, het verborgene, dat tot 
het wezen van de echte H. Mis behoort, 
wordt totaal gebroken. Ook de concelebratie 
is een breuk: er is maar één Christus die 
zich geofferd heeft en dus ook maar één 
priester die offert als »alter Christus.« Het 
kan onmogelijk een (alleen maar door het 
getal) anonieme menigte zijn! En dan het 
godsdienstonderwijs in de scholen? De 
»eenheid« die hier »verbindt« is de totale 
chaos van zowat alle anti-christelijke reli
gies en ideologieën in de wereld. - Ja, de 
lijst van het rampzalige dat een echte inner
lijke eenheid verhindert zou nog heel veel 
langer gemaakt kunnen worden. 

Mag men in de situatie van nu een her
haling zien van het lijden en de dood van 
Christus, een analogie met Zijn volle 



H. Vormsel in Berlijn of 22-10-82 

mannelijkheid kan men ontdekken in de 
Kerk van de Renaissance, beter gezegd in 
de bloetijd van de renaissance, toen 
humanisme en rationalisme, na omstreeks 
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1500 hun historische functie van »pompa 
diaboli« (vert: bekoring van de duivel door 
wereldse ijdelheden) te hebben overwon
nen, de grondslag boden waarop de Kerk 



door het Concilie van Trente in haar klassie
ke gestalte naar voren kon treden. Deze 
klassieke gestalte is onverwoestbaar. Ze 
moet tot het einde der tijden steeds weer 
respect afdingen, analoog overigens met de 
wijze waarop de klassieke kunst van de 
Grieken, openlijk of verborgen, steeds voor 
alle culturen in de wereld de maatstaf was 
en is. 

In de traditie van die onverwoestbare klas
sieke gestalte van de Kerk staat aartsbis
schop Lefebvre. Die verdedigt hij. De door 
Mgr. Lefebvre gepredikte gestalte moet 
weer die van de hele Kerk worden, ten
minste in beginsel, zodra de zogenaamde 
conciliekerk haar historische functie vervuld 
heeft, die wel beschouwd mag worden als 
een poging om, door af te dalen tot 't 
niveau van 't ongeloof, uit de massa der 
ongelovigen toch nog gelovigen te winnen. 
Bij zo'n poging wordt echter nauwelijks vast 
en duidelijk geloof gevraagd, zodat 't een 
ijdele poging is . 

En zo is er ook geen aardse instantie die 
voor God het recht heeft om de aartsbis
schop te verhinderen de historische zending 
te vervullen waarvoor hij blijkbaar werd 
aangewezen. De tucht in de Kerk komt van 
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God, dus is 't ook God alleen, de zaak zelf, 
het goddelijk gebod {niet de mens!) waar
door wordt bepaald, wanneer en hoe de 
tucht in werking moet treden . Naast het 
kort bericht in 't »Petrusblatt« over Lefebvre 
staat het artikel: »Wij volgen de H. Alfonsus 
na .« Ook aartsbisschop Lefebvre volgt hem 
na. Hij volgt talloze heiligen na die, evenals 
de H. Alfonsus, dezelfde liturgie hebben 
geëerbiedigd en hetzelfde H. Misoffer heb
ben opgedragen. Overigens is de aartsbis
schop helemaal niet de iure gesuspendeerd: 
een normaal proces is er nooit geweest! 

Waar God (zoals bij de onverwoestbare, 
eeuwige liturgie) op aarde een vaste plaats 
wil innemen en behouden, daar hebben we 
nu al wel de zekerheid dat we deel kunnen 
hebben aan een stuk eeuwige heerlijkheid. 

Ik ben zo vrij om ook de copie in te slui
ten van een aan Zijne Eminentie kardinaal 
Ratzinger geschreven brief met bijlagen, 
waarin onderwerpen als dit werden aanges
neden. 

Met gevoelens van eerbied en hoogach-
ting 

Uw dienstwillige 
Peter Metz. 



Gedachtenwisseling met .een lid van de Bondsdag 

Verontwaardigd auer de uitlatingen van de 
minister voor Gezinszaken· Geissler m. b. t. de 
abortus-paragraaf 218 heb ik een brief geschre
ven aan een C. D. Uer die lid is van de Bonds
dag. Om onze lezers met het oog op de verkiezin-

H. P. Franz Schmidberger 

Hooggeërde Herr Dr. N.N. 

Saarbrücken 
17-12-1982 

Het zij mij vergund mij in een ernstige 
zaak te wenden tot U als lid van de Duitse 
Bondsdag, omdat Uw eerlijke christelijke 
houding mij bekend is. Wij allen hadden 
de resultaten in Bonn op de le oktober 
(maand van de Rozenkrans en vrijdag van 
het H. Hart) toegejuicht in de hoop dat er 
voor ons volk een vernieuwing op geestelijk 
en zedelijk gebied uit zou voortvloeien. 
Door de recent verklaringen van de minis
ter van Gezinszaken Dr. Heinrich Geissler 
over de hervorming van de tegenwoordige 
§ 218 zijn die verwachtingen niet alleen 
ernstig geschokt, maar bijna helemaal stuk
geslagen. Gods zegen kan niet rusten op 
een volk dat overal de weg vrij maakt voor 
de pornografie en elk jaar meer dan 100 000 
kinderen in de moederschoot vermoordt. 
Als Dr. Geissler zijn uitlating niet zonder 
verwijl corrigeert, dan is 't mij en vele ande
ren helemaal niet mogelijk om op 6 maart 
een partij te kiezen die de geboden van 
God zo grof minacht. 

Dr. N. N., ik zou Lr zeer dankbaar zijn, 
als ik door Uw bemiddeling met bondskan
selier Dr. Kohl of de minister van Gezins
zaken Dr. Geissler een onderhoud kon krij
gen, hoe kort ook, Ik verzoek U om de 
bondskanselier en de minister van Gezins
zaken in elk geval van deze brief in kennis 
te stellen. 

Met de verzekering van mijn weinig ver
mogend gebed voor de verantwoÓrdelijke 
leiders van onze Staat wens ik U de rijkste 
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gen van de Bondsdag van 6 maart een kleine 
hint te geven publiceren wij gaarne deze brief 
met het daarbij behorende antwoord. Naam en 
adres van de betrokken afgevaardigde kunnen 
wij om redenen van disGretie natuurlijk niet 
bekendmaken. 

zegen van het goddelijk Kind en de goeder
tieren bescherming van Zijn zeer heilige 
Moeder, 

P. Franz Schmidberger 

Antwoord 

• 
Aan de Priesterbroederschap St. Pius X 
Julius Kieferstr. 11 
Saarbrücken 

Bonn I, Bundeshaus 
31-12-1982 

Geachte, Zeereerw. Heer Vicaris-Generaal, 
Hartelijk dank voor Uw brief van 17-12-

dezes. Het is goed dat U wegen de uitla
tingen van de minister van Gezinszaken 
'Dr. Geissler contact met mij opneemt. Ik 
meen dat hij helemaal verkeerd begrepen is, 
zoals dat nu eenmaal vaak gebeurt bij inter
views. Helaas, men staat vrijwel machteloos 
tegenover de wijze waarop een journalist 
het antwoord op een vraag overbrengt, als 
dat antwoord niet in zijn kraam te pas 
komt. Dat is ook mij meermalen over
komen. Telkens na een interview wacht je 
bijna bevend af, hoe het in de krant wordt 
weergegeven. 

Hooggeachte, zeereerwaarde Vicaris
Generaal, U mag er zeker van zijn dat onze 
fractie vasthoudt aan het beginselprogram 
van Ludwigshafen (1978), volgens hetwelk 
ook het ongeboren leven moet worden be
schermd. We hadden ons toen tegen de 



»Fristenlösung« (vert: beperking van de 
abortus in die zin dat de ongeboren vrucht 
na een zekere tijd niet meer mag worden 
geaborteerd) gekeerd. Dat doen we ook nu, 
niet alleen omdat de »Fristenlösung« in 
strijd is mét de grondwet, maar ook omdat 
wij als christenen nooit ja kunnen zeggen 
tegen die misdaad. 

Wij hopen dat wij op 6 maart de verkie
zingen winnen om aan die onmenselijke en 
ook met de grondwet strijdige toestand een 
eind te kunnen maken. Wij hebben al een 
wetsvoorstel ingediend, waarvan de tekst 
werd opgesteld door collega Dr. X. Wegens 
de aflopende legislatuurperiode werd die 
tekst niet meer behandeld. U kunt er zeker 
van zijn dat het voorstel na de verkiezin
gen weer op tafel komt. 

Of het mogelijk is om nog vóór de ver
kiezingen met bondskanselier Dr. Kohl of 
de minister voor Gezinszaken te spreken, kan 
ik niet zeggen. Ik weet dat beide heren we
gens de verkiezingscampagne voortdurend 
op pad zijn en daarbij nog hun ministeries 
moeten leiden. Gaarne stuur ik dé beide 
heren een fotocopie van Uw brief. Gezien 

de overvolle agenda, vooral die van de 
bondskanselier, mag U niet boos zijn, als er 
vóór de verkiezingen geen onderhoud meer 
kan plaatsvil;lden. 

Geachte, zeereerwaarde Vicaris-Generaal, 
ik dank U vooral voor de verzekering dat 
U voor ons zult bidden. Dat zal bonds
kanselier Dr. Kohl heel veel genoegen doen. 
Het was voor mij een zeer ontroerend ogen
blik, toen Helmuth Kohl ons op I oktober 
toesprak, de eerste keer na zijn verkiezing 
tot bondskanselier. Hij vroeg ons onder 
meer om voor hem te bidden, opdat hij 
zijn zware taak goed zou vervullen. Daarom 
meen ik dat U niet teleurgesteld zult wor
den in Uw hoop op een geestelijk-zedelijke 
vernieuwing van ons volk. Het verliezen 
van deze verkiezingsstrijd zou in elk geval 
catastrofaal zijn. 

Ik zou U daarom dankbaar zijn, als U 
overal waar U invloed kunt uitoefenen zou 
willen meewerken om voor bondskanselier 
Dr. Kohl succes te verkrijgen bij de verkie
zingen. Ik dank U en groet U met de meeste 
hoogachting. 

N.N. 

De nieuwe meisjesschool in Saint-Macaire 
Weer een vrije school van de Franse katholieken 

»Liberation,«1 Parijs 7-10-'82 

't Zou 't beste zijn geweest, als absoluut 
niemand er iets van gehoord had. Maar ja, 
boze tongen met goede bedoelingen konden 
't tenslotte toch niet meer verzwijgen: 
»Monseigneur Lefebvre heeft het goed van 
de franciscanen gekocht.« Dat is natuurlijk 
niet waar, maar het komt op hetzelfde neer. 
De dominicanessen van Fanjeaux hebben 
niets met Mgr. Lefebvre uit te staan, be
halve dat ze allemaal zijn opvattingen delen 
en, zoals hij zelf, door Rome sinds de dag 
waarop ze besloten om radicale integristen2 
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te zijn op de index 3 werden gezet. 
Het goed van de franciscanen stond als 

sinds drie jaar .te koop, nadat het 524 jaar 
de geestelijke zonen van de H. Franciscus 
van Assisië geherbergd had. Toen de familie 
Delfau de twee hectaren park en priorij voor 
nauwelijks 100 miljoen oude francs aan de 
onderwijszusters dominicanessen van de H. 
Naam Jezus uit Fanjeaux verkocht, meende 
men dat alles weer op de oude voet zou 
worden voortgezet, temeer omdat men er in 
Saint Macaire geen flauw vermoeden van 
had dat de dominicanessen van de H. Naam 



Jezus van Fanjeaux die zich aan 't onderwijs 
wijden en de schoolzusters van de H. Naam 
Jezus even weinig met elkaar te maken heb
ben als hel en hemel ... 

Maar Mgr. Marius Maziers, de aartsbis
schop van Bordeaux, is een kunstlievend 
man die minder gemakkelijk om de tuin te 
leiden is. Op 30 april van verleden jaar liet 
hij een »mededeling« verschijnen, even bit
ter als laconiek, die meteen werd afgedrukt 
in zijn bisdomblad »Courrier FransqiS« en in 
de braafste parochies van van het diocees 
van de preekstoel werd voorgelezen. Het 
communiqué luidde als volgt: 

»De onderwijs-dominicanessen . . . zijn 
geen kloostervrouwen meer. Op I juli 1976 
heeft de Heilige Vader ze ongevraagd van 
hun kloostergeloften gedispenseerd. De 
school »Onze Lieve Vrouw van de Rozen
krans« die ze hebben geopend is een privé
school, die niet onder leiding van de onder
wijs-dominicanessen van Toulouse en ook 
niet onder de diocesane leiding van de 
katholieke scholen staat . . . Als er onder 
deze omstandigheden 't volgend schooljaar 
in Saint-Macaire een privé-school geopend 
wordt, kunnen christelijke ouders, die de 
Kerk werkelijk trouw willen zijn, ze voor 
hun kinderen niet kiezen.« 

Op 26 september is het schooljaar begon
nen en de zeereerw. heer Pierrot, pastoor 
van Saint-Macaire, heeft het communiqué 
niet van de kansel voorgelezen. Integen
deel, in zijn welkomstpredikatie heeft hij 
vooral zijn hart laten spreken: »De familie 
van de H. Dominicus met vijftien orde
zusters heeft de gebouwen nu overgeno
men. Deze diepgelovige en energieke zus
ters staan voor zeer grote moeilijkheden: 
in materieel opzicht hebben ze met wrakke 
gebouwen en in geestelijk opzicht met erns
tige problemen te doen. Wij kennen die. 
Maar hun onvoorwaardelijke gehechtheid 
aan de Eucharistie en de H. Mis, hun totale 
toewijding aan de zielen van de jeugd en 
vooral ons broederlijk gebed zullen de on
effenheden van de weg gladmaken.« 

Dat komt klaarblijkelijk niet helemaal 
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overeen met het bisschoppelijk woord ... 
Mgr. Maziers heeft in de pastorie het 

avondeten gebruikt en ik heb tegen hem 
gezed: 'Reken er maar niet op dat ik mijn 
gelovigen zeg dat ze de zusters de rug moe
ten toekeren - ze zijn onberispelijk, voor
beeldig.' Trouwens, mijn gelovigen krijgen 
met heel eigenaardige hoogstandjes te 
maken: ik heb mijn kerk zelfs voor een hei
dense toneelgroep moeten afstaan. Bij de 
zusters zal men zo iets nooit meemaken.« 

De zusters van Fanjeaux (hun eerste 
school »La clarté de Dieu« lag in Fanjeaux 
bij Carcassonne) worden door hun succes 
als 't ware belaagd. Evenals het priester
seminarie van Mgr. Lefebvre in Ecöne niet 
uitsterft (400 seminaristen tegen 17 voor 
heel Aquitanië) komen er in Fanjeaux novi
cen toestromen, wel met vijttig tegelijk. En 
een schoolcongregatie heeft er maar één uit
laatklep voor: nieuwe scholen. Nauwelijks 
worden die geopend, of ze zijn al overvol. 
In Saint-Macaire kwamen er, zonder enige 
propaganda of ronselpraktijken onder de 
leerlingen van de bijzondere scholen in de 
buurt, uit de kringen van de integristen 
spontaan 75 meisjesleerlingen. Zonder pro
paganda, en toch zijn die scholen zeer ver
ontrust. 

De hele zomer door hebben de zusters, 
met plastic-kappen over hun sluier, hun 
kruiwagens vol aarde voortgeduwd en met 
troffel en waterslangen gewerkt. Enige ou
ders van leerlingen hielpen een handje mee. 
Maar ook nu nog, nu de school begonnen 
is, gaat het werk door. De brave meisjes 
lopen met hun witte schoenen en blauwe 
uniformen tussen draglines en puin door. 
't Is wel een aardige decoratie, maar zo 
wordt er op een gevaarlijke manier omge
sprongen met de · veiligheidsvoorschriften, 
waardoor nieuw voedsel gegeven wordt aan 
de onenigheid tussen de vrijwillige brand
weer van Saint Macaire en de , beroeps
brandweer van Langon, slechts een paar 
stappen verder aan de andere oever van 
de Garonne. 

De directrice, »zuster priorin,« stamt uit 



een beginselvaste familie,,.van intellectuelen 
en integristen. Haar eigen zus leidt de 
school in Fanjeaux, na vóór de breuk tus
sen de dominicanessen de Albert Legrand
school in Bordeaux te hebben geleid, en de 
broer is pastoor4 van Saint-Nicolas-du
Chardonnet, het leengoed van Mgr. Lefe
bvre5 in Parijs. Energiek, met een zelfver
zekerde oogopslag, is de priorin trots op 
haar vooruitstrevend onderwijs: »Wij heb
ben niets te zeggen, wij bestaan alleen maar 
en dat is onze boodschap.« In plaats van 
een proselietenpreek te houden wijst ze 
op de resultaten van haar eindexamen: der
tien leerlingen van vijftien zijn 't afgelopen 
jaar in Fanjeaux geslaagd, en wel voor 't 
(ouderwetse) vak filosofie. 

Evenals op andere plaatsen begint in · 
Saint-Macaire de dag met een vrijwillige, 
maar door allen bijgewoonde Mis (er is een 
vaste priester) en de vrome uren volgen 
elkaar op zoals de kralen door de vingers 
glijden bij het rozenkransgebed. Gebed 
voor en . na tafel, morgenc en avondgebed, 
rozenhoedje in het Latijn. De terts Frans
Latijn-Grieks vormt met de filosofie de rug
gegraat van het onderwijs: 

»Dat is alles wat de meisjes nodig hebben. 
Gemengde klassen? Dat kunt U toch niet 
menen! Jongens en meisjes zijn heel ver
schillende dingen die men niet moet ver
mengen. Wij zijn niet tevreden over de bio
logie-boeken. Ze zijn maar zelden in orde, 
wij willen geen seks op school. Als een al 
te nieuwsgierig meisje hierover een vraag 
stelt, nemen wij het discreet terzijde en leg
gen uit dat deze stof hier niet thuishoort. 
Dat is· een taak voor de ouders, of niet 
soms?« 

De burgemeester van Saint-Macaire is op 
jacht gegaan. De eerste wethouder heeft 
de vergunning om de school te openen 
ondertekend in een opwelling van ambtsij
ver die niemand van hem verlangde. Voor 
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het openen van een privé-instituut is im
mers geen vergunning nodig, maar slechts 
een eenvoudige verklaring. De tweede wet
houder zit in de nesten: hij is directeur van 
de openbare school. Met ' t hoofd van de 
band weer is hij als enige inwoner van Saint
Macaire gedwongen om tegen »Ü. L. 
Vrouw van de Rozenkrans« te keer te gaan. 
Toch erkent hij volmodig dat de stichting 
van de privé-school geen gevolgen heeft 
voor hat leerlingenaantal van de openbare. 

De schoolzusters zijn blijkbaar zo welkom 
dat de gemeenteraad geen redenen ziet om 
daarover te debatteren. Het gemeentebes
tuur noemt zich a-politiek, maar het werd 
tegen twee linkse oppositie-groepen in 
gekozen, voordat het kanton de inval kreeg 
om een communistische »délégué cantonal« 
(voor 3 jaar aangewezen controleur van de 
lagere scholen) aan te wijzen. 

Van de 1600 inwoners van Saint-Macaire 
komen er iedere zondag 600 luisteren naar 
de preek van pastoor Pierrot, die hen op 
5 september j. 1. aanspoorde om niet te ver
geten dat »wij behalve Onze Heiland en 
Onze Lieve Vrouw-van-de-engelen-en-de
zeelui in de hemel ook nog de heilige 
schutspatronen van onze stad hebben, nl. 
St. Laurentius de patroon van de eerste 
kerk, St. Macarius de eerste bisschop van 
onze stad, St. Franciscus met de francis
canen en nu nog de H. Dominicus.« 

Marius Maziers moet zich als eenvoudig 
aartsbisschop van Bordeaux wel erg alleen 
voelen. 

1 ' t Tijdschrift »ltinéraires,« dat in zijn novembernummer 
'82 (nr. 267) dit uittreksel publiceert, noemt de krant 
»Libération« een anarchistenblad . 
2 »Index« in figuurlijke zin. De index werd door Paulus 
VI afgeschaft. 
3 »Integristen?« Neen, katholieken!· Gewoon katholiek, 
anders nits. Hoogs tens »personen die integraal katho
liek zijn,« als men wil. 
4 Neen, kapelaan, en wel een onstuimige. 
5 Niet van Mgr. Lefebvre, maar van kanunnik Ducaud
Bourget. (Opm. 2 tot 4 van ltinéraires). 



Circulaire van Moeder Priorin 

van de onderwijs-dominicanessen van 
Fanjeaux aan alle weldoeners, vrienden 
vamilieleden en ouders van leerlingen' 

Eerst moeten wij een danklied voor U zin
gen, want door Uw toedoen is na onze 
oproep va~ 't afgelopen jaar het »legioen 
van de dmzend« opgestaan om een nieuwe 
katholieke school op te richten. Aan Uw 
edelmoedigheid is 't te danken dat het fran
ciscanenklooster met terreinen in Saint 
Macaire gekocht kon worden. De Voorzie
nigheid heeft dus goedgevonden dat door 
Uw zo.~g nieuwe groepen jongemeisjes uit 
FranknJk en andere landen hier een chris
tel.i)ke opvoeding en christelijk onderwijs 
kriigen. Over acht dagen zullen, als 't God 
belieft, 70 meisjes onder leiding van twaalf 
zusters hun studies beginnen in de school 
»Notre Dame du Rosaire« van Saint-Ma
caire; 75 andere kiezen de »Cours Sainte 
Catherine de Sienne« in Unieux en nog eens 
140 maken zich gereed voor de »Cours 
Saint Dominique« hier in Fanjeaux, waar
voor 35 zusters zorgen. Tegelijkertijd komen 
onze drie contemplatieven zusters naar 
Ecalles-Alix terug. 

Dat alles hebben wij aan U te danken, 
christelijke ouders en vrienden, aan U, die 
weet hoe dringend noodzakelijk het is om 
»aan de kinderen de barmhartigheid te be
tonen die voortvloeit uit de waarheid.« 
Dankbaar zijn wij U, die door mee te helpen 
aan het het oprichten van katholieke scho
len en het stichten van orthodoxe klooster
gemeenschappen wilt bijdragen tot het 
herstel van de Kerk en van ons vaderland 
Frankrijk. Daarvoor onze zeer innige dank. 
Weet dat er in Fanjeaux iedere maand vier 
H. Missen voor U worden opgedragen en 
dat de zusters en de kinderen iedere dag 
voor U bidden. 

Graag zouden we de brief met deze dank
woorden besluiten. Maar of we willen of 
niet, nog eens moeten we een beroep doen 
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op de edelmoedigheid van hen die ons kun
nen helpen en dat graag willen. Alleen de 
liefde voor de kinderzielen en de zorg voor 
hun eeuwige zaligheid geeft ons daartoe 
de moed. 

Nauwelijks is onze derde stichting gebo
ren of we denken al aan een vierde (en 
voorlopig laatste), en wel in 't Westen van 
Frankrijk. Wij hebben een voor ons werk 
buiten~ewoon geschikt en zeer goed gele
gen ob1ect op 'toog, dat een specifiek kloos
terlijk karakter heeft. Maar om het te krij
gen moeten we twee millioen vergaren, en 
dat vóór 15 oktober van dit jaar ... U ziet, 
hoe roekeloos wij ondanks de economische 
crisis van nu durven op te treden. Kunt U 
o~s, b .. v. door renteloze leningen, helpen 
kmderz1elen te redden? Wilt U ons helpen 
om met de »Cours-Saint-Thomas-cl' Aquin« 
te kunnen beginnen? Wij durven niet meer 
om geschenken vragen, maar wilt U ons op 
de een of andere manier bijstaan, b. v. 
door studiebeurzen voor kinderen die wij 
van alle Kanten opnemen? Wij doen dat 
vaak kosteloos. Om hun Doopsel en dat van 
hun kinderen voor God te kunnen verant
woorden dragen de ouders het offer van 
de scheiding moedig. Maar zu kunnen de 
kosten niet betalen. 

»Wat ge aan de geringste van de mijnen 
doet, dat hebt ge aan Mij gedaan,« zegt 
Onze Heer in 't Evangelie. En »de zielen 
van de kleine kinderen van Frankrijk zijn 
het voor hen gebrachte offer zeker waard « 

zei de H. Pius X tegen onze zusters v;n 
vroeger. Alleen maar omdat deze woorden 
heel zeker eens door Uw toedoen waar zul
len worden komen wij met deze bede bij U. 
Aan Onze Heer en aan Onze Lieve Vrouw 
lat~n we 'tover om U onze diepe dankbaar
heid over te brengen. Wij voegen daar de 
wens bij, Onze Heer »usque ad mortem,« 
tot de dood toe, te mogen dienen in de zie
len van Uw kinderen, die ons door de Voor
zienigheid zullen worden toevertrouwd. 

Itinéraires, nr. 267, november 1982, bldz. 135 



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 Esse~-Bergeborbeck, Bottropstr. 295, tel. 0201/664922 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 .uur, op de andere weekdagen om 7.00 uur 

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

Zwitserland 
Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecöne-Riddes, tel. 0 26 / 6 29 27 en 6 23 08 

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

Priorat St. Niklaus von Flüe, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 0621461818 
Zondags 18.00 uur 
Door de week 7.15 uur 

België 
Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/ 45 7922 

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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Op Paaszondag, 3 april 1983, zal de Leer Eerwaarde Heer Abbé Cottard een H. Mis op
dragen in Maastricht om 15.00 U. 

In het huis van de Familie Hamer, Kleine Looierstraat 2 Tel. 043/125 39. 

En in Rotterdam om 19.00 U. 

In Restaurant Engels, Zaal Magriet, Stationsplein (tegenover het station) 

Het boek van Z: E. Aartsbischop Marcel Lefebvre 
.»15 jaar na Vaticanum II« 

Is in het Nederlands bij de Familie Hamer te verkrijgen. 

Grote manifestatie van de 
Priesterbroederschap St. Pius X 

en de Beweging Spes Unica 

op 14 en 15 mei 1983 

in de Olympiahalle München 

Aanvang: zaterdag 14 mei om 16.00 uur. 
Einde: zondag 15 mei tegen 15.00 uur. 
Op 't programma staan voordrachten van Zijn Excellentie Aarts
bisschop Marcel Lefebvre, van de Zeereerwaarde Heer Pastoor 
Hans Milch en van de Heer Dr. Rudolf Krämer-Badoni. 
Bovendien zal er een lichtprocessie plaatshebben, gevolgd door 
een Meilof en een nachtelijke aanbidding om boete te doen. 
Zondag wordt er een plechtige pontificale Hoogmis opgedragen. 
In die Hoogmis zal de toewijding van het menselijk geslacht 
aan het Onbevlekt Hart van Maria Volgens de intentie van 
Paus Pius XII hernieuwd worden. 
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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 redevoeringen. Duitse 
vertaling Wien 1976, 288 bldz. 

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

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

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

Ecöne; 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 Gegenrefonnation 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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