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Goede vrienden en weldoeners, 

Nu wij tussen allerlei duivelse -ismen 
geklemd zitten: 

op filosofisch gebied het relativisme, sub
jektivisme, agnosticisme en atheïsme; 

op sociologisch gebied het kollektivisme, 
liberalisme en laïcisme; 

op religieus gebied het verwaterende 
oecumenisme, P,rogressisme en moder
nisme; 

op zedelijk gebied het laxisme, sexualisme 
en terrorisme; 

op politiek gebied het totalitarisme, 
socialisme en communisme ... 

kortom, nu we in een wereldwijd geor
ganiseerde hel zitten en een revolutie 
meemaken waardoor zowel maatschappij 
als Kerk, zowel het afzonderlijk individu 
als de volkeren worden getroffen, nu heeft 
de goede God voor drie reddingsboeien 
gezorgd: hat eucharistisch Offerlam in de 
kleine witte Hostie, de Paus als beschermer 
en verkondiger van de kerkelijke Traditie 
(daarom verdedigen wij de Paus, zelfs tegen 
de Paus in!), en de allerzaligste Maagd in 
haar onbevlekte Ontvangenis, de grote 
Vrouw met haar volhardende trouw in de 
donkere nacht van het geloof toen zij leed 
onder het Kruis, maar ook de verheerlijkte 
Vrouw aan de zijde van haar Zoon. 

Is 't dan een toeval dat Zijne Excellentie 
de Aartsbisschop het menselijk geslacht 
opnieuw aan 't Onbevlekte Hart van Maria 
heeft toegewijd bij 't begin van de lente op 
zondag Laetare, op de sterfdag van de 
heilige broeder Klaus en de gedenkdag van 
de H. Benedictus? Zou, nu veel mensen 
genoeg gekregen hebben van de liberale 
en progressieve geest, die toewijding niet 't 
begin kunnen zijn van een nieuwe lente 
in Kerk en wereld? 

Wij konden dan ook niet weerstaan aan 
de uitnodiging van onze Moeder de H. 
Kerk, die op deze zondag met de roze 
gewaden haar kinderen aanspoorde om van 

ganser harte blij te zijn en samen te komen 
als gelovigen die Jerusalem -liefhebben en 
die zich willen verzadigen aan de overvloed 
van zijn vertroosting. Zou de heilige broe
der Klaus, de patroon van het moederhuis 
van de Priesterbroederschap St. Pius X in 
Rickenbach, die grote bidder en innige ver
eerder van het Allerheiligste Sacrament van 
het Altaar, die wonderbare beschermer van 
zijn Zwitsers vaderland, de hand niet in 't 
spel hebben gehad? Heeft God ons niet 
de taak opgedragen om, naar 't voorbeeld 
van iemand als de H. Benedictus, het 
christelijk Avondland van eertijds naar best 
vermogen weer op te bouwen en de chri
stenheid te vernieuwen doo:r Misoffer, 
voortdurend gebed en onverpoosde arbeid? 

Onze menselijke middelen zijn echt uit
geput. Nu moet de hemel zelf tussenbeide 
komen. In de Priesterbroederschap mochten 
wij al veel grote en ontroerende dagen van 
genade beleven. Ik hoef alleen maar het 
gouden priesterjubileum van Monseigneur 
de Aartsbisschop in september 1979 in 
herinnering te brengen. Maar de dagen in 
Martigny hebben al 't vroegere wel in de 
schaduw gesteld! Een atmosfeer vol wijding 
omhulde het heilige gebeuren waarvoor 
men, zoals een dame onder de pelgrims 
zei, geen woorden kon vinden. Op 't 
ogenblik van de plechtige toewijding, voor 
ons een echt pact met de hemelse machten, 
leek de hemel open te gaan. Aan ons de 
taak om die wijding in daden om te zetten, 
niet de sleur van elke dag te volgen maar te 
tonen dat we onderdanen van God en die
naren van Maria zijn. Bidt daarom elke dag 
in Uw gezinnen het rozenhoedje, vooral 
nu in de meimaand. Wijdt Uzelf en Uw 
dierbaren zonder uitstel toe aan haar die in 
de strijd voor God steeds heeft gezegevierd. 
Weest echte apostelen in Uw omgeving, op 
de plaats waar U werkt, in Uw vrienden
kring. Werft nieuwe belangstellenden voor 
ons Werk, en lezers voor ons Informatie
blad, iedere maand tenminste één. 



Zeker, iedere dag brengt duizend en één 
nieuwe problemen, moeilijkheden en zor
gen met zich mee, maar ook de blijde en 
vertroostende dingen ontbreken nief. Zo 
konden we onlangs in Bonn-Lartnersdorf 
een geschikte ruimte huren voor een kapel. 
Zo is er het plan om op 14 mei een H. Mis 
op te dragen in de Hansestad Bremen, met 
daarna een conferentie. Op 17 juni zal 
hetzelfde gebeuren in Aken. Samen met 
de Oostenrijkse is de Zwitserse televisie 
momenteel bezig met de opnamen voor een 
film over de Priesterbroederschap en haar 
stichter Mgr. Marcel Lefebvre. Wij hopen 
dat die een objektief verslag zal brengen 
voor een groot publiek. 

En op Sakramentsdag verwachten wij U 
allen. Komt, als 't maar enigszins kan, 
meedoen met onze processies, waarin wij 
onze eucharistische Koning Christus in 
't openbaar hulde brengen. Wij hebben de 
zegen door het Bloed van het geslacht
offerde Lam zo nodig. Ja, wij willen in ons 
dagelijks leven zelf slachtoffer worden. 

Zeer hartelijk nodigen wij U van heinde 
en ver uit om de priesterwijdingen in Zaitz
kofen en Ecöne mee te komen maken. Komt 
met velen om te getuigen van het katholiek 
geloof van Uw voorvaderen, om het 
H. Misoffer te verheerlijken en het daartoe 
ingestelde priesterschap. Laat geen offer en 
geen inspanning U te zwaar zijn; de hemel 
zal er U rijkelijk voor belonen. Wij hebben 
Uw steun, Uw gebed, Uw sympatie en Uw 
liefde nodig . Wij kunnen Uw missionaire 
inzet niet missen, niet missen voor de op
bouw van ons Werk, de redding van het 
Allerheiligste Altaars~crament, het priester
schap en de verering van Maria. 

Om in Brilon onze school onder te bren
gen zullen we binnenkort het een en ander 
moeten verbouwen. In Essen moet het dak 
van de priorij St. Bop.ifacius dringend wor
den gerepareerd. In Oberlingen staat de 
vergroting van kapel en klooster op de 
agenda. In Stuttgart zijn de plannen voor 
de bouw van een kerk, een conferentiezaal 
en een kinderbewaarplaats al goedgekeurd. 
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Wij zouden zeer dankbaàr zijn, als wij in 
de weekeinden of de vacantie mochten 
rekenen op de hulp van vrijwilligers, vaklui 
of hulpkrachten, vooral voor Stuttgart. 
Belangeloze inzet drukt enorm op de kosten 
in de bouw. Wie genegen is om te helpen 
wende zich rechtstreeks tot de priorij in 
Stuttgart. 

Tenslotte: Het eerste generaal kapittel 
St. Pius X zal begin september. worden 
gehouden. Dat is een belangrijk gebeuren, 
dat nu reeds Uw aandacht en gebed ver
dient. 

Maar ook onze dierbare overledenen 
mogen niet worden vergeten. In de laatste 
weken heeft God verscheidene priester
vrienden tot zich geroepen: father Gregory 
Zier in Zuid-Afrika, Dr. Carl Böckl uit 
Eggenfelden bij Altötting, pater Polycarp 
Jung 0. P., pater Tibor Gallus S. J., die 
op 't feest van Maria Boodschap met zijn 
auto verongelukte. Moge de Heer hun allen 
eeuwige beloning schenken voor hun 
trouw. 

Goede vrienden, ook buiten onze kring 
is er de laatste tijd het een en ander 
gebeurd. Zo is er grote opwinding ontstaan 
door de 95 stellingen van kapelaan Bern
hard Vikari uit Augsburg. Die stuurde hij 
op de 500e verjaardag van Luthers dood 
als discussiestuk naar enige vrienden. 
Momenteel worden ze gepubliceerd door 
't tijdschrift Vox Fideï. 

De reactie van de bisschop van Augsburg 
kan men alleen maar hoofdschuddend 
lezen: Hij liet weten dat hij ' t met geen en
kele van die stellingen helemaal eens was. 
Toch geven de meeste zonder meer de vaste 
katholieke geloofsleer weer! Hoe diep moet 
de hiërarchie wel gezonken zijn om de 
wereld zo te flikflooien . Hoe ontoegankelijk 
is ze toch geworden voor het geestelijk 
gesprek! 

Even sensationeel was . de controverse 
over de godsdienstleraren aan 't gymnasium 
van hat bisdom Trier. Die controverse werd 
veroorzaakt door uitlatingen van bisschop 
Dr. Rudolf Graber over de sluipende geloof-



safval bij de katecheten. Is 't overdreven te 
spreken van geloofsverraad, als een 
bisschop godsdienstleraren aanstelt die in 
grote meerderheid de grondslagen van de 
leer van de Kerk niet meer aannemen? Wie 
kan zoiets ooit verantwoorden? Kent 
bisschop Dr. Hermann Josef Spital uit 
Trier het woord van de Heer: »Wie een van 
deze kleinen ergernis geeft ... «? 

Helaas, men heeft altijd wel uitvluchten 
bij de hand om te vergoelijken en te sussen. 
Men kan zich immers spiegelen aan de 
Romeinse Congregatie voor de Sacramenten 
met de nu aftredende prefekt kardinaal 
Knox. Deze stelde bij de diocesane 
bisschoppen van de wereldkerk een 
enquête in over de liturgie. Maar tegelij
kertijd gaf hij de nuntii opdracht om de 
bisschoppen te laten weten, wat voor ant
woord er werd verwacht!! Natuurlijk kwam 
't resultaat van de enquëte met 't verzoek 

Goede vrienden en weldoeners, 

Weer heeft God enkele van onze priester
vrienden tot zich geroepen: de Eerw. 
Pastoor Conrad Lödige uit Steinheim/West
falen, die in zijn priesterleven drie kerken 
mocht bouwen en in Steinheim de Maria
Theresia-Stichting als conferentie-oord in 't 
leven riep, ging heen op 3 april, na een 
lang ziekbed; de Hoogeerw. Heer Prelaat 
Otto Brauner uit Kaiserslautern die, kort 
geleden nog, zijn tranen niet kon bedwin
gen als hij dacht aan het toenemend verval 
van geloof en zeden, en aan wie ik zelf de 
laatste H . Sacramenten heb mogen toedie
nen, voleindigde op 95-jarige leeftijd zijn 
aardse pelgrimstocht hier in Saarbrücken op 
zaterdag 24 april, juist op het ogenblik van 
de Consecratie in onze H. Mis. 

De Heer moge hun de eeuwige rust 
schenken en het loon voor hun priesterlijke 
inzet! Hoe dankbaar moeten wij toch zijn 
voor hun voorbeeld van trouw aan de 
heilige Overlevering van de Kerk, en voor 
hun verbondenheid aan ons Werk. Hoe 
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overeen. Een voorbeeld: Ofschoon kan wor
den bewezen dat de bevoegde autoriteiten 
in de bisschoppelijke bestuursorganen op 
de hoogte zijn van het feit dat de H . Mis 
van de Traditie in minstens tien diocesen 
van de Duitse Bondsrepubliek regelmatig 
wordt opgedragen, kent het resultaat van 
de enquête er maar twee. Aan wie hebben 
de opstellers van het verslag eigenlijk ver
plichtingen? Aan de waarheid, of aan hun 
progressieve ideologie, waarvoor mag wor
den gemanipuleerd? Maar het uur van de 
waarheid zal komen, misschien eerder dan 
sommigen denken. 
Maria, Koningin, de mei wil U begroeten 

Zegen die en zegen ons, 
die knielen aan Uw voeten. 

Saarbrücken, op de gedenkdag van de 
zeven Smarten van Maria, 2 april 1982 

P. Franz Schmidberger 

gaarne zullen wij hen, en allen die ons zijn 
voorgegaan in het teken van geloof en die 
in de vrede van Christus zijn ontslapen, in 
het heilig Offer aan ' t altaar en in ons gebed 
gedenken. Zeker, wij hebben vrienden op 
aarde verloren, maar in ruil daarvoor 
hebben wij voorsprekers gekregen bij de 
Troon van God. 

En die voorsprekers hebben wij dringend 
nodig, want de vijanden die ons van alle 
kanten in 't nauw brengen zijn overmachtig: 
- Wij hebben de modernistische en half-mo
dernistische hiërarchen tegen ons. 
- Wij hebben tegen ons het »leergezag« van 
de zieneressen en zieners die luidkeels ver
kondigen dat paus Paulus Vl, door zijn 
vijanden ergens in 't. Vaticaan gevangen 
gehouden, nog altijd in leven is. 
- Wij hebben tegen ons die extremisten 
die voor _de opbouw van hun eigen »kerk« 
een gewillig werktuig hebben gevonden in 
de grijze aartsbisschop Thuc. Juist die aarts
bisschop Thuc onderstreept nu in een pub
lieke verklaring dat hij de bisschopswijdin
gen van de sekteleiders van Palmar de 



Troya heeft voltrokken in 't volle bezit van 
zijn geestvermogens, en dat hij die nooit 
persoonlijk heeft herroepen: reden temeer 
om zijn ?Ptreden van nu niet los te zien 
van de excommunicatie die hij zich vroeger, 
in 1976 al, op de hals haalde. Er zijn verder 
personen die de onderscheidingstekenen 
van de bisschoppelijke waardigheid al 
hebben aangeschaft en die met ongeduld 
de dag verbeiden waarop een schismaticus, 
die zich wederrechtelijk de Bisschoppelijke 
macht heeft toegeëigend, hun de· mijter 
opzet ... 
- Wij hebben tegen ons de liberale massa
media die iedere dwaze gebeurtenis met de 
naam Lefebvre verbinden. Komt er een 
pastoor in 't diocees Augsburg met zijn 
bisschop in conflict en wordt hij, terecht 
of ten onrechte, gesuspendeerd, (wij willen 
daar niet over oordelen), dan moet hij in 
elk geval een aanhanger van Lefebvre zijn 
geweest! Dat wij nooit enig kontakt met 
hem hebben gehad, dat doet er niet toe. 
Als een groep gelovigen in Frankrijk een 
verschijning verwacht van de Moeder Gods, 
dan zijn dat natuurlijk weer Lefebvre-fans. 
In de »Dom-Buchhandlung« in Regensburg 
liggen stapels exemplaren met de profetieën 
van Nostradamus, die door een computer 
voor onze tijd zijn geanalyseerd. Resultaat: 
Lefebvre is de grote rebel, de aartsvijand 
no 1 van de Kerk. 

De duivel moet er waarlijk groot belang 
bij hebben om deze man te discrediteren 
en tenslotte uit te schakelen. 

Je zou al die verdachtmakingen met een 
schouderophalen kunnen beantwoorden, 
als er geen eeuwigheids~aarden op het spel 
stonden. Gelijk heeft wel een vriend van 
mij, die priester is, en die enige tijd geleden 
tegen me zei: »De heren hebben de duivel 
afgeschaft en in plaats van hem in Lefebvre 
een surrogaat-duivel gevonden.« 

Wij begrijpen die gemene aanvallen van de 
vader van de leugen en van al zijn hand
langers maar al te goed: 't is immers Lefe
bvre, die de christelijke cultuur van 20 eeu
wen belichaamt, de cultuur met haar uits-
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luitend door het christendom bepaalde visie 
op mensen en dingen. Lefebvre is 't die 
vastbesloten is om tot elke prijs de kern 
ervan te redden: de H. Mis, het allerheiligst 
Sacrament van het Altaar, en het priester
schap. Wie ook maar een beetje thuis is 
in de kunst om de geesten te onderschei
den, wie zich ook maar eenmaal concreet 
voor ogen heeft gesteld, hoe de beide 
legervaandels in het boek van de Geestelijke 
Oefeningen van de H. Ignatius worden 
behandeld, die weet voortaan, waar hij 
als christelijk mens moet gaan staan. 

Als men op 24 april in een pagina-grote 
advertentie in de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung dan ook nog leest dat Christus nu 
onder ons leeft en zich binnenkort als de 
grote leraar van de mensheid zal openba
ren, dan vraagt men zich af, hoe ver wij al 
zijn geraakt in de apocalyptische tijd, 
waarin valse Christussen zullen optreden. 
Nu 't er zo mee staat heb ik mij vaak 
afgevraagd, waarom er midden in al die 
noden eigenlijk zo weinig - en zo schuchter 
aanpakkende - handen van buitenaf wor
den. toegestoken om ons te helpen. Waar
schijnlijk wil de goede God weer eens 
bewijzen dat de Kerk geen mensenwerk is, 
maar. Zijn goddelijk heilsinstituut, dat de 
redding dus niet van ons maar van Hem 
komt, dat wij weliswaar in getrouwe 
plichtsvervulling als soldaten in Zijn dienst 
moeten strijden, maar dat Hij op 't door 
Hem· bepaalde ogenblik en op de door Hem 
bepaalde wijze de overwinning zal schen
ken. 

Noch menselijke handigheid, noch diplo
matieke bekwaamheid, noch geld en macht 
zullen de Kerk redden en de mensheid 
verlossen uit de diepe crisis die, op de 
keper beschouwd, niets anders is dan een 
geloofscrisis. Alleen het blinde, rotsvaste 
vertrouwen op de· macht van God en op 
Zijn welwillende hulp op 't juiste ogenblik 
zal onze vijanden de nederlaag bezorgen: 
»Ach, help ons dan tegen de vijand, want 
hulp van mensen is ijdel. Maar met God 
zijn wij sterk. Hij zal onze verdrukkers ver-



trappen!« (Ps. 107) 
Om de priesterwijding in Zaitzkofen op 

27 juni te kunnen vieren als een groot 
familiefeest zullen wij op die dag in al onze 
kapellen op speciale tijden de H. Mis opdra
gen. Die tijden zullen voor iedere plaats 
tijding bekend worden gemaakt. Wil er nu 
al rekening mee houden. 

Al zijn er tengevolge van de verandering 
van ons studieprogramma in Zaitzkofen 
maar twee priester- en twee diakenwijdin
gen, en in Ecöne op 29 juni maar 6 priester
wijdingen, toch beschouwen wij iedere 
nieuwe priesterlijke medewerker als een 
onmetelijk groot geschenk van Gods vader
hart. 

Juist de bijzondere verering van het 
H. Hart van Jezus in de maand Juni is 
buitengewoon geschikt om de goddelijke 
erbarming af te smeken over onze godde
loze tijd, en om die »peilloze diepte van 
alle deugden« (vert: citaat uit de litanie van 
het H . hart) elke dag opnieuw te leren 
waarderen als de maatstaf voor ons denken 
en handelen. Aarzel niet om met ons, de hele 
maand door, de litanie van het H. Hart te 
bidden en de Heer smekend te vragen dat 
Hij ons hart zachtmoedig en nederig maakt, 
steeds meer zoals het Zijne. 

Uit de »Nouvelliste Sion« van 22.3.1982: 

Wij worden vooral opgeroepen om boete 
te doen, om genoegdoening te verschaffen 
voor die onmetelijk grote zee van boosheid 
en gemeenheid: goddeloosheid, zedeloos
heid, haat en moord, valsheid en onrecht, 
materialisme, sensualisme en satanisme, 
ondank en lafheid. 
»Als de vlammen van de haat uit de onder
wereld oplaaien, dan moeten er ook van 
boven vlammen van liefde schieten«, zo 
drukte kardinaal Faulhaber 't eens heel 
passend uit. 

Tot onze grote verrassing zijn er al meer 
dan 10 aanmeldingen binnen voor ons Don
Bosco-Gymnasium in Brilon Wald, dat de 
wereld alleen maar christelijke persoonlijk
heden moet schenken. Zo komen wij alweer 
een stapje dichter bij de verwezenlijking 
van ons brandend verlangen, »dat er van 
het ene einde der aarde tot het andere maar 
één kreet weerklinkt: Ere zij het goddelijk 
Hart, dat ons het heil heeft gebracht. Aan 
dat Hart zij lof en eer in eeuwigheid. 
Amen.« 

Saarbrücken, op het feest van 0. L. Vrouw 
van Goede Raad, 26 april 1982 

, P. Franz Schmidberger 

Gebedsweekend van de katholieke traditionalisten 
in de CERM te Martigny 

Het zieke Westen kan alleen maar worden gered door de bemiddeling van Maria 

Martigny (jfm) - De verwereldlijking die 
nog onlangs door de bisschop van Sion aan 
de kaak werd gesteld overwoekert onze 
maatschappij zo snel dat alles wat geestelijk 
is als verdacht wordt beschouwd. De bijeen
komst van katholieken uit Frankrijk, Italië, 
Duitsland en Zwitserland in Martigny moet 
dan ook wel de nieuwsgierigheid wekken 
van een wereld die daar graag sociale of 
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politieke bedoelingen achter zoekt. 
»Wij zijn samengekomen om te bidden, 

omdat wij goed weten dat de tijden ernstig 
zijn en hulp enkel van God kan komen. 
Heel bijzonder willen wij vragen om de 
bemiddeling van de heilige Moeder van 
God, de Moeder van Barmhartigheid«. Met 
die woorden gaf Mr Roger Lovey het doel 
van het weekend aan en nodigde hij de in 



de grote zaal van de CERM vergaderde 
3500 personen uit om te luisteren naar 
Michel de Saint-Pierre. 

Michel de Saint-Pierre 
Michel de Saint-Pierre, schrijver van een 

boek over Bema<ldte van Lourdes en een 
ander over Fatima, was de geestelijke vader 
van deze bijeenkomst. In 1975 nam hij 
3000 pelgrims mee naar Rome. In 1978 nam 
hij er 300 mee naar Polen. Hij is voorzitter 
van CREDO, een vereniging van tradi
tionalisten; en hij beweert dat hij op 10 000 
leden en 100 000 sympathisanten kan 
rekenen. 

Zijn conferentie, die gewijd was aan de 
gevaren die het Westen bedreigen (een 
lakse levenshouding die uitloopt op het 
verlies van het godsdienstig gevoel, op 
onverschilligheid en weigering om de ogen 
te opener voor het communistisch gevaar), 
kwam tenslotte uit bij de geneesmiddelen 
die de Maagd Maria ons op verscheidene 
plaatsen is komen aanbieden: in de 19e 
eeuw in de rue du Bac, in La Salette, 
Lourdes en Pontmain; in de 20e eeuw te 
Fatima en, dichter bij ons, maar door de 
altijd voorzichtige Kerk nog niet erkend, 
Garabandal, Bayside, Kérésinen en San 
Damiano. 

Spreker moet tot zijn spijt vaststellen dat 
de bisschoppen van nu niet de geringste 
behoefte gevoelen om de boodschappen 
van la Salette of Fatima te verspreiden, 
ofschoon die toch erkend zijn. 

Ook betreurt hij dat het derde geheim 
van Fatima, dat in 1960 had moeten worden 
gepubliceerd, in de Vaticaanse archieven 
werd begraven. Het christenvolk legt er 
zich echter nederig bij neer dat men ver
bergt wat de Maagd had willen zeggen. 
Maar wie durft met 0. L. Vrouw van La 
Salette herhalen, dat »de leiders van het 
volk van God het gebed en de boete hebben 
verwaarloosd en dat de duivel hun verstand 
verduisterd heeft«? 

De conferentie van de beroemde Franse 
schrijver eindigde met een belijdenis van 
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christelijke hoop. Ze werd gevolgd door een 
uiteenzetting in het Duits. Dan volgden, 
de hele nacht van zaterdag door, Missen, 
meditaties en gebeden. 

De behoefte om te bidden 
Zondags verdrongen zich al om 10 uur 

3500 personen in de enorme ruimte van de 
CERM. De middengalerij was ingenomen 
door verscheidene televisie-camera's en veel 
verslaggevers, die op de preek van Mgr. 
Lefèbvre wachtten. 

Na het eerste deel van de liturgie .van 
zondag Laetare (rose gewaden), de vierde 
van de Vasten, nam de prelaat het woord. · 
Hij begon met eraan te herinneren dat de 
meest volmaakte schepselen, de engelen, 
hun vrijheid misbruikt hebben en zijn opge
staan tegen God. Adam deed hetzelfde, 
zodat Onze Heer Jezus Christus op aarde 
moest komen om verzoening te bieden voor 
de zonde van onze eerste ouders. Jesus 
werd gekruisigd. Maar door wie? riep Mgr. 
Lefebvre uit. Door de valse godsdiensten 
(die Hem van godslastering beschuldigen) 
en de slechte regeringen (die Hem ter dood 
veroordelen). 

De strijd van Satan tegen God gaat door. 
Moeten wij de wapens neerleggen, zoals 't 
ons sinds Vaticanum II wordt aangeraden? 
Moeten we de wapenen van gebed en boete 
neerleggen om in de oecumene waarheid 
met dwaling te gaan vermengen? Moeten 
wij de Ostpolitik accepteren, die goede 
priesters aan atheïstische regeringen over
levert, nl. priesters die willen dopen, die 
katechismusonderricht geven en aan de zie
ken de troost van de godsdienst brengen? Die 
priesters, die in Tschecho-Slowakije worden 
vervolgd door de door de staatsmacht 
geaccepteerde bisschoppen, worden 
geofferd op het altaar van de Ostpolitik, 
zoals wij geofferd worden op het altaar van 
de oecumene. l 

Er is maar één ware godsdienst, besloot 
Mgr. Lefebvre, en wij moeten bidden en 
boete doen om hen te bekeren die er niet 
toe behoren. Wij moeten de strijd voortzet-



ten · tegen het kwaad in ons, in onze 
gezinnen en in onze milieus om zo mee te 
helpen aan 't voortbestaan van de katho
lieke Kerk en het sociale rijk van Onze Heer 
Jezus Christus. 

Het was 12 uur toen de traditionali
stische aartsbisschop na de Mis de woorden 
herhaalde waarmee Pius XII het menselijk 
geslacht toewijdde aan het Onbevlekt Hart 
van Maria. 

's Namiddags luisterden de deelnemers 

nog met grote belangstelling naar Gustave 
Thibon en Jean Madiran, twee Franse 
katholieken die bekend staan om hun strijd 
in de arena waarin de ideeën van het 
Westen op elkaar botsen. 

Maar het wezenlijk belang van die ont
moeting in de CERM was en blijft het volge
houden gebed van hen die weer bijeen 
~·ilden komen om samen de hulp af te 
smeken van de H . Maagd, de enige toev
lucht in onze verwarde tijd. 

Preek van de Hoogeerw. Heer Aartsbisschop 
Marcel Lefebvre 

die hij op 21 maart 1982 heeft gehouden in de CERM-hal in Martigny (Zwitser!.). 
Aanleiding daartoe was de dag van gebed en boete en de pontificale H. Mis 

met de toewijding van de wereld en van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
Er waren ongeveer 4000 katholieken aanwezig. 

In de naam van de Vader en de Zoon en 
de H. Geest. Amen. 

Geliefde Broeders, 

Wij zijn ervan overtuigd dat de allerzalig
ste Maagd Maria vandaag gelukking is, dat 
haar blikken met welgevallen op U rusten 
en dat Uw smeekbeden, deze hele nacht 
van gebed door, voor haar een grote troost 
zijn geweest. Na de aansporing van enige 
echt trouwe en ware katholieken hebt U 
immers gehoorzaamd aan de wens van de 
allerzaligste Maagd Maria. Bij al haar ver
schijningen, vooral die in Fatima, heeft 
zij van ons verlangd dat wij bidden, dat 
wij boete doen. En nu zijn velen van U van 
zeer ver gekomen, ondanks 't slechte en 
gure weer. U hebt alles als boete op U 
genomen. U bent gekomen om te bidden, 
om te bidden tot de allerzaligste Maagd 
Maria, aan wie ook wij nu zullen gehoor
zamen door in navolging van Paus Pius XII 
de woorden te herhalen waardoor de 
wereld en Rusland aan het Onbevlekte Hart 
worden toegewijd. 
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Welke overtuigde christen, welke gelo
vige katholiek voelt zich niet gedrongen 
om te bidden en boete te doen, als hij ziet 
in welke toestand de wereld verkeert! 

Onze toestand kan min of meer vergele
ken worden met die van hen die hun 
vrienden hadden uitgenodigd op de bruiloft 
te Kana en die zich, toen ze geen wijn 
meer hadden, met smekende blikken tot 
de H. Maagd wendden, tot de Moeder van 
Jezus, opdat die bij haar goddelijke Zoon 
zou bemiddelen om hen te bevrijden van de 
zorg dat ze hun gasten geen wijn meer 
konden aanbieden . 

·Dus wendde Maria zich tot Jezus en zei: 
»Ze hebben geen wijn meer!« En Jezus deed 
het geweldige wonder waardoor water in 
wijn werd veranderd . 

Dat is het beeld van de situatie waarin 
wij nu verkeren. 

Ook wij kijken vragend naar de H. Maagd 
Maria: Waar is tegenwoordig de genade van 
God gebleven? Waar is er in deze wereld 
nog goddelijk leven? Want de wijn is niets 
anders dan een symbool van het bloed van 



Jezus Christus dat ons het goddelijk leven 
schenkt. Wij zullen dus luisteren naar het 
woord van de allerzaligste Maagd Maria, die 
tot de personen die haar om dat wonder 
kwamen vragen heeft gezegd: »Doet alles 
wat Hij U zal zeggen.« 

Ook wij nemen dus het besluit om naar 
de H. Maagd Maria te luisteren en alles 
te doen wat Onze Heer Jezus Christus ons 
zegt. Maar wat leert Onze Heer Jezus Chri
stus ons? Wat zegt Hij ons? Wat openbaart 
Hij ons? Hij openbaart ons dat de engelen, 
die heerlijke schepselen, die buitengewoon 
wonderbaarlijke en allervolmaaktste schep
selen, geen goed gebruik hebben gemaakt 
van de vrijheid die Onze Heer als God hun 
had geschonken. Van Hem weten wij iets 
over die ontstellende strijd in de hemel 
tussen de goede en de slechte engelen die 
zich aan God gelijk wilden maken, en de H. 
Aartsengel Michael die zich aan 't hoofd 
stelde van alle aan God trouw gebleven 
engelen en die sprak: »Quis ut Deus? Wie 
is als God?« En hij stortte de slechte enge
len in de hel. 

Dat is ons door de goede God geopen
baard. 

Dat de schepselen een slecht gebruik 
maken van hun vrijheid, van dat buitenge
woon geschenk dat ze van de goede God 
hebben gekregen om het goede te doen en 
niet het kwade, dat gebeurt dus niet alleen 
door de mensen op aarde. Het is al in de 
hemel gebeurd. 

Zo is ' t dus gekomen dat er voortaan, de 
hele eeuwigheid door, van de ene kant de 
heerlijkheid zal zijn van Onze Heer Jezus 
Christus in de eenheid van de Vader en de 
H. Geest, een heerlijkeheid die schittert in 
de harten van alle uitverkorenen, van al 
diegenen die met God verenigd zijn: de H . 
Engelen, de allerzaligste Maagd Maria, de 
H. Jozef, alle heiligen, alle martelaren, al 
diegenen die de wetten van God naleven 
en Hem hier beneden hebben liefgehad - en 
van de andere kant de hel, de eeuwige 
hel voor hen die tegen God zijn opgestaan, 
die zichzelf tot God wilden maken, die zich 
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bevinden in een toestand van eeuwige 
vijandschap met God. 

Dat heeft Jezus ons gedeerd. en Hij is 
naar ons toe gekomen om de zonde van 
onze stamouders, die hun vrijheid hebben 
misbruikt en aan God ongehoorzaam 
waren, weer goed te maken. Daarom kwam 
ook Hij tegenover tegenstanders te staan 
die een dodelijke haat tegen Hem koester
den. Want al kan Satan in de hemel niets 
meer bereiken omdat hij van nu af defini
tief ontwapend en in de hel geslingerd 
is, toch kan hij op aarde nog ageren en 
proberen om een steeds groter aantal zielen 
de weg naar de hel te doen opgaan. God 
staat hem toe dat hij zo ageert. Zo hebben 
wij inderdaad gezien hoe Onze Heer ver
volgd wei;d door Satan, de duivel zelf. 
Tenslotte meende Satan dat zijn over
winning al een feit was: hij had 't zo ver 
gebracht dat hij God zelf met Zijn lichaam 
en Zijn ziel liet kruisigen. God scheen dood . 
Hij had Zijn laatste zucht geslaakt. Satan 
schreeuwde: »Gewonnen!« Want Satan was 
' t die Hem wou kruisigen .. Dat staat in 
' t Evangelie. Toen Judas, na ' t brood dat 
Onze Heer hem gaf te hebben ontvangen, 
heenging om de Heer te. verraden, »toen 
voer de Satan in Judas«, zegt het Evangelie 
(vert: Lucas 22-3). 

Er vond dus een strijd plaats, een strijd 
tussen Onze Heer en al diegenen die Hem 
wilden kruisigen. 

En wie bood zich als handlanger voor de 
kruisiging van Onze Heer aan? Dat çleden 
de valse godsdiensten en de slechte regerin
gen. Ook dat staat in ' t Evangelie. 

De schriftgeleerden en farizeeën zeiden: 
»Wat dunkt u? Hij heeft God gelasterd, 
omdat Hij zich tot Zoon van God heeft 
gemaakt. En omdat Hij God gelasterd heeft, 
moeten wij Hem kruisigen.« 

Kijk, op dat ogenblik is Israël ontrouw 
geworden aan de godsdienst die Jezus aan 
dat volk geleerd heeft. In plaats van de 
Godheid van Onze Heer Jezus Christus te 
erkennen hebben ze de Messias afgewezen 
en Hem gekruisigd. Zij waren het ook die 



tegen Pilatus, die aarzelde om Hern te laten 
kruisigen, in naam van de heidense 
regering zeiden: »Als ge Hern niet laat 
doden, zijt ge geen vriend van de keizer, 
want Hij geeft zich voor koning uit, en wie 
zich voor koning uitgeeft is tegen de 
keizer«. 

U ziet 't; het staat heel duidelijk in het 
Evangelie: De valse godsdiensten en de 
slechte regeringen zijn 't die Onze Heer 
Jezus Christus kruisigen. U weet echter dat 
Onze Heer zich aan hun macht onttrekt. 
Satan dacht dat hij Hern definitief ter dood 
had gebracht. Dat dachten ook de schriftge
leerden en farizeeën. Maar Onze Heer is 
verrezen. Hij stijgt in glorierijke triomf ten 
hemel op voor eeuwig en neemt in de hei
lige Drievuldigheid weer de heerlijkheid van 
Zijn Vader en de H. Geest aan. Maar Hij 
sticht de Kerk, Zijn mystiek Lichaam, dat 
de strijd zal voortzetten, dat van nu af aan 
van alle kanten wordt aangevallen door de 
duivel en al diegenen die Onze Heer zou
den willen vernietigen. Daar Onze Heer 
hun toeleg heeft verijdeld, zullen ze de 
leden van de Kerk vervolgen. Dat was 't 
juist wat Onze Heer tegen Paulus zei, tegen 
Paulus op de weg naar Damascus: »Waarom 
vervolgt ge Mij?« 

Onze Heèr beschouwde de vervolging 
van de leden van Zijn Kerk dus als vervol
ging van zichzelf: »Waarom vervolgt ge 
Mij?« Ja, de Kerk is het mystiek Lichaam 
vn Onze Heer Jezus Christus. De hele 
kerkgeschiedenis door werd, zoals U weet, 
_deze strijd met alle middelen voortgezet: 
door ketterijen, door alle aanvallen waaraan 
de Kerk in de loop van haar geschiedenis 
was blootgesteld, door de vervolging van 
alle martelaren en alle getuigen var de 
goddelijkheid van Onze Heer Jezus Chri
stus en voor de Kerk. 

En zo was er steeds strijd, die tot in onze 
dagen voortduurt, vooral daar waar de 
allerzaligste Maagd Maria ons terzijde staat. 
Want de H. Maagd Maria heeft zich in deze 
strijd gemengd. De allerzaligste Maagd 
Maria kent geen pacifisme. Zij is sterk als 
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een leger in slagorde, zegt de H. Schrift. 
Zij verplettert de kop van Satan. Zij vecht 
aan onze zijde. Als dat zo is, wat doen wij, 
christenen van de 20e eeuw, ledematen 
van het mystiek Lichaam van onze Heer 
Jezus Christus, dan? Zullen wij de wapens 
neerleggen? 

DaL is vandaag de dag de tragedie van 
de Kerk. 

Men zou er ons toe willen brengen om 
de wapens neer te leggen. Men zou ons 
willen overhalen tot een soort pacifisme dat 
niets anders is dan lafheid tegenover de 
vijand, tegenover Satan, tegenover allen die 
alle christenen willen vernietigen om ten
slotte met Onze Heer Jezus Christus hier 
op aarde af te kunnen rekenen. Lukt dat, 
dan leggen wij de wapens neer, om te 
beginnen de wapens van het gebed. Wij 
zullen niet meer bidden. De kerken zullen 
leeg zijn. Men zal niet meer komen om het 
Allerheiligste te aanbidden. De voorspraak 
van de H. Maagd zal niet meer worden 
ingeroepen. Dan kan Satan zich verheugen. 
Hij heeft een grote overwinning behaald 
en zal rnillioenen en rnillioenen zielen 
meevoeren naar de hel. 

Dat is de grote tragedie die de Kerk van
daag de dag beleeft, beminde broeders, 
veel groter dan de aanvallen van de 
mohammedanen ten tijde van de H. Pius V, 
veel ernstiger dan het protestantisme in de 
16e eeuw, veel erger dan alle ketterijen 
en schisma's. 

Tegenwoordig zit het kwaad in het hart 
van de Kerk. Wij moeten bekennen: tot 
het Tweede Vaticaans Concilie hebben pau
sen, bisschoppen en priesters moedig zij 
aan zij met de gelovigen gestreden en hen 
aangespoord om te vechten tegen Satan 
en al zijn werken. Daarna echter, na dat 
Concilie, moest men ontsteld constateren 
dat zij die in de Kerk de verantwoordelijk
heid droegen een houding aannamen die op 
twee manieren - om 't zo maar 'ns te 
zeggen - die strijd trachtte te beletten, ja 
hem zelfs onmogelijk maakte. Men zei dat 
er nu een tijd gekomen was voor vrede 



tot elke prijs. Daarom heeft men ten 
opzichte van de godsdiensten het middel 
van de· oecumene aangewend, de oecumene 
t. o. v. godsdiensten die de Kerk hebben 
aangevallen! Er werd verklaard dat men zich 
nu moest verenigen. De wapens moesten 
worden neergelegd. Wij moesten allen 
mekaar omarmen, de eenheid verwezenlij
ken, de eenheid van de waarheid met de 
dwaling, de eenheid van de duisternis met 
het licht, de eenheid van Satan met God, 
zoals de H. Paulus 't zegt. Is dat mogelijk? 
Toch is dat 't beeld van een oecumene die 
alle godsdiensten zou willen omhelzen. 

En de tweede manier is de »Üstpolitik«, 
zoals ze wordt genoemd. Het Vaticaan 
heeft zijn politiek veranderd. Van nu af 
aan, zo wordt daar gesuggereerd, moet men 
't eens worden met al die regeringen die 
vijandig staan tegenover de Kerk en die 
maar één doel hebben: de vernietiging van 
Onze Heer Jezus Christus in de ledematen 
van Zijn mystiek Lichaam, in Zijn Kerk. 
Dat is hun enig doel. Ze zullen alle midde
len daartoe te baat nemen, de leugen en 
vooral de dialoog, als die hen kan dienen. 
Zo was men 't erover eens dat er vreedzame 
coëxistentie moest komen, ontspanning, 
dialoog. En zo leverde men aan regeringen 
arme priesters en arme gelovigen uit die 
worstelden om hun geloof te verdedigen. 
Momenteel fungeren er in Tsjecho-Slowa
kije en Roemenië bisschoppen onder de 
naam »Vredespriesters«. Ze zijn door de 
regering benoemd en staan dus in dienst 
van de Staat, zoals ook de Russische ortho
doxe Kerk helemaal in dienst staat van het 
communistisch bewind. 

Deze bisschoppen nu vervolgen de 
trouwe katholieken omdat die niet gehoor
zamen aan de communistische machtheb
bers, omdat ze hun kinderen willen laten 
dopen, omdat ze de kinderen katechismus
onderricht willen laten geven, omdat de 
priesters buiten hun kerken willen komen 
om de zieken te bezoeken en hun de H. 
Communie te brengen, om heimelijk kate
chismus te geven, om bij de mensen thuis 
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biecht te horen als 't voor hen moeilijk is 
om naar de pastorie te komen. 
Da~ alles strookt niet met de voorschriften 

van het communistisch bewind, en dus ver
volgen de bisschoppen deze trouwe prie
sters. 

En hetzelfde, zou ik haast zeggen, 
gebeurt met ons. Zoals deze trouwe prie
sters, deze trouwe katholieken als 't ware 
worden geofferd op 't altaar van de »Üst
politik« en de dialoog met de slechte rege
ringen, zo worden ook wij geofferd op 't 
altaar van de oecumene, omdat wij die 
oecumene in verlegenheid brengen. 

U, beminde broeders, U brengt het oecu
menisch streven in verlegenheid omdat U 
vasthoudt aan het katholiek geloof, aan het 
katholiek geloof dat vasthoudt dat er maar 
één Kerk is. Er zijn geen twee godsdiensten . 
Er is alleen maar de godsdienst van God, de 
godsdienst van Onze Heer Jezus Christus. 
Onze Heer Jezus Christus is God. Hij is 
op aarde gekomen om de godsdienst te 
stichten. Er zijn geen twee godsdiensten. 
Er is er maar één: de katholieke godsdienst. 
Als wij geloven dat er maar één gods
dienst is moeten wij dus bidden en boete 
doen voor de bekering der zielen, voor hun 
bekering en niet om ze met hun dwalingen 
en ondeugden te kunnen omarmen. Want 
zo zou men hun een slechte dienst bewij
zen, zo zou men hen bedriegen. De hou
ding van de Kerk is altijd geweest: er moe
ten missionarissen worden uitgezonden 
naar alle windstreken, zelfs met gevaar van 
de marteldood, om de zielen te winnen voor 
Jezus Christus, voor de Kerk. Wij hebben 
nooit gehoord, dat er gezegd is: van nu af 
zijn er geen missionarissen meer nodig! 

Wij zullen dus standhouden. Wij willen 
de katholieke Kerk voortzetten. Wij willen 
de koninklijke heerschappij van Onze Heer 
Jezus Christus in ·de maatschappij hand
haven. Wij willen verkondigen dat de 
katholieke Kerk de ware godsdienst belich
aamt en dat allen zijn geroepen om zich 
tot de katholieke Kerk te bekeren. En 
daarom zullen we bidden, zullen we boete 



doen, zullen we met alle mogelijke 
middelen die ons ten dienste staan proberen 
om in onze omgeving goed te doen en de 
zielen te bekeren. 

Dat, beminde broeders, is het besluit 
dat we vandaag moeten nemen, en vooral 
het besluit om de allerzaligste Maagd Maria 
en haar onbevlekt hart te vereren. Met haar 
verenigd zullen we strijden, zullen we de 
strijd volhouden, volhouden tegen ons zelf, 
tegen alles wat we aan slechts in ons heb
ben, tegen al het slechte in onze gezinnen, 
al het slechte in onze gemeenschappen, 
opdat Onze Heer Jezus Christus heerse, 
overal en altijd! En wij zullen de goede God 
en de allerzaligste Maagd Maria smeken 
om ons te helpen bij 't voortzetten van deze 
strijd. 

Wij mogen ons niet laten inpakken door 
de valse oecumene, want deze oecumene 
is 't die onze heilige Liturgie geheel veran
derd heeft. ·Men heeft onze heilige liturgie 
geheel veranderd om ons met de protestan
ten te verenigen. Wij wijzen die verandering 
af,· omdat we niet protestants willen wor
den, omdat we noch hun Eucharistie willen 
overnemen, noch onze Eucharistie aan de 
protestanten willen geven. Zij hebben ons 
geloof niet; zij kunnen onze Eucharistie niet 
overnemen. Wij willen hen eerst bekeren, 
bekeren tot ons geloof. Dan kunnen ze met 
vreugde onze Eucharistie ontvangen, Onze 
Heer Jezus Christus. 

Dat wilde ik U zeggen, beminde broeders. 
En nu gaan wij ons allen verenigen met 
Onze Lieve Vrouw van Fatima, samen met 
al diegenen die op Onze Lieve Vrouw ver
trouwen, in 't bijzonder met de buiten
gewone en vereerde Paus Pius XII, die deze 
toewijding aan het Onbevlekt Hart van 
Maria heeft gedaan. Wij zullen zijn eigen 
woorden herhalen om heel ons leven onder 
de beschenning van dat Onbevlekte Hart 
te stellen en te smeken dat Maria de heer
seres wordt over de wereld en de zielen. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 
H. Geest. Amen. 
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Toewijding 

Alvorens het gebed van de toewijding te 
doen sprak Monseigneur de volgende woorden: 

Beminde Broeders, 

Wij gaan de wereld en Rusland toewijden 
aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals 
de H. Maagd in Fatima verlangde. Ook 
willen wij zo bevestigen wat Paus Pius XII 
r~eds heeft gedaan. Wij zullen daarbij zijn 
eigen woorden gebruiken en in zekere zin 
de echo worden van deze grote Paus, die 
O.L. Vrouw van Fatima zo beminde en de 
wereld en Rusland reeds aan haar heeft 
foegewijd. Ik lees U de woorden voor die 
hij op I mei 1948 heeft gesproken: 

»Wij wensen dus«, zo zegt Paus Pius XII, 
»dat telkens als het raadzaam lijkt deze 
toewijding wordt verricht in de diocesen 
en parochies, maar ook in de gezinnen. 
Wij vertrouwen dat door die toewijding, 
zowel in besloten kring als in 't openbaar, 
de hemel een overvloed van weldaden en 
genaden zal schenken.« 

Ik bedenk dat wij een grote familie zijn 
en volkomen in gèmeenschap met de Kerk 
handelen als wij aan Paus Pius XII gehoor
zamen en voortzetten wat hij heeft gedaan. 
Op 30 juni 1950 heeft hij aan zijn vroegere 
woorden nog dit toegevoegd: »De H. 
Maagd kan niet doof blijven voor het 
hulpgeroep van haar kinderen, als dat 
geroep niet alleen maar een gebed met de 
lippen is, maar de uiting van een vaste wil 
tot daden, een kreet om effektieve hervor
mingen en noodzakelijke vernieuwing in 
pers.oonlijk, huiselijk, maatschappelijk, 
nationaal en internationaal opzicht.« 

Wij gaan nu de pauselijke woorden voor
lezen. Wij doen dat van ganser harte, niet 
simpelweg ter herinnering, maar echt om 
een toewijding te voltrekken, een toewij
ding van onszelf, onze gezinnen en allen 
die ons dierbaar zijn. Meer nog: wij willen 
die voor heel de wereld doen gelden, in 
't bijzonder voor het Russische volk: 



Toewijding van de wereld en van 
Rusland aan het Onbevlekt Hart 

van Maria 
»Konigin van de rozenkrans, hulp van de 
christenen, toevlucht van het menselijk ge
slacht, Gij die in elke strijd voor God zegeviert! 

Zie, smekend knielen wij voor Uw troon, 
vol vertrouwen dat wij in de grote nood 
van deze tijd reddende genaden, hulp en 
bescherming zullen verkrijgen. Wij steunen 
daarbij niet op onze verdiensten waarop 
wij ons nooit mogen beroemen, maar 
enkel en alleen op de onmetelijke goed
heid van Uw moederlijk hart. Aan U, 
aan Uw onbevlekt hart vertrouwen en 
wijden wij ons toe in dit tragische uur van 
de geschiedenis der mensheid. Daarbij 
verenigen wij ons niet alleen met de heilige 
Kerk, het mystieke Lichaam van Uw 
goddelijke Zoon, dat lijdt en bloedt en op 
zovele plaatsen aan kwelling is blootgesteld, 
wij verenigen ons ook met de hele wereld 
die het slachtoffer van de eigen zonde is, 
verscheurd wordt door bittere tweedracht 
en wordt verteerd door vlammende haat. 

Wil Uw hart niet sluiten voor zoveel 
stoffelijk eh zedelijk verderf, zoveel angst 
van vaders en moeders, echtgenoten, 
familieleden en onschuldige kinderen, voor 
zoveel mensenlevens die werden weggerukt 
in de bloei van hun leven, voor zoveel 
in vreselijke bloedbaden verscheurde licha
men en gefolterde zielen in doodsnood, 
voor zoveel andere zielen die in gevaar 
verkeren om voor eeuwig verloren te gaan. 

0 Moeder van barmhartigheit, verkrijg 
voor ons bij God de vrede, en vooral die 
genaden die de zielen in een oogwenk 
kunnen bekeren. Verkrijg ook de genaden 
die vrede voorbereiden, vrede brengen en 
vrede bewaren. Koningin van de vrede, 
bid voor ons en geef aan de wereld in 
oorlog de vrede waarnaar de volkeren ver
zuchten: de vrede in de waarheid, de ge
rechtigheid en de liefde van Christus. 

Schenk de wereld de verlossing van de 
oorlog schenk de vrede voor de zielen, 
opdat het Rijk van God zich in rust en 

13 

orde kan uitbreiden. Bescherm de 
ongelovigen en allen die nog in de 
schaduw van de dood verkeren; schenk 
hun de vrede. Laat voor hen de zon van 
den waarheid opgaan. Maak dat zij met ons 
voor de éne Verlosser van de wereld de 
woorden kunnen herhalen: »Ere zij God in 
de hoge en vrede op aarde voor de men
sen die van goede wil zijn.« 

Geef vrede aan de volkeren die door 
dwaling of tweedracht van U gescheiden 
zijn, vooral aan de volkeren van Rusland, 
die U zo buitengewoon vroom belijden en 
die geen huis hadden zonder een eerbied
waardige ikoon van U, die ze tegenwoordig 
misschien verborgen hebben om ze in 
betere tijden weer voor de dag te halen. 
Geef hun de vrede en breng hen terug naar 
de ene schaapstal van Christus onder de 
ene, ware herder. 

Verkrijg vrede en volle vrijheid voor de 
heilige Kerk van God. Werp een dam op 
tegen de opkomende vloed van het nieuwe 
heidendom. Wek in de harten van de 
gelovigen de liefde voor de reinheid, voor 
de beoefening van de christelijk deugden 
en de ijver in het apostolaat, opdat het 
volk van de dienaren Gods toeneemt in 
aantal en verdiensten. 

Zoals de Kerk en heel het menselijk 
geslacht aan het hart van Uw Zoon Jezus 
Christus werden gewijd, opdat allen heel 
hun hoop op Hem zouden stellen en Hij 
voor hen teken en onderpand van zegepraal 
en redding zou worden, evenzo wijden 
wij ons voor altijd ook aan U toe, aan het 
onbevlekte Hart van onze Moeder en de 
koningin van de wereld, opdat Uw liefde 
en Uw bescherming de triomf van het rijk 
van God bespoedigen, alle volkeren in 
vrede met elkaar en met God U zalig 
prijzen en met U van het ene einde der 
wereld tot het andere aanheffen het eeuwig 
Magnificat van de glorie en de liefde, het 
Magnificat ook van de dankbaarheit tegen
over het Hart van Jezus, het enige waarin 
ze de waarheid, het leven en de vrede 
kunnen vinden.« 



Uit de »Allgemeine Laberzeitung« van maandag 15.3.1982: 

»Zet het priesterschap van Christus voort« 
Plechtige inkleding van zeven seminaristen, 

Zestien seminaristen kregen de lagere wijdingen. 

Zaitzkofen. In plechtige processie leidden 
de confraters en seminaristen van het prie
sterseminarie van 't H. Hart hun Algemene 
Overste van de Priesterbroederschap St. 
Pius X, aartsbisschop Marcel Lefebvre, ver
leden zaterdag naar de Immaculata-kapel 
tot voor de altaartreden. Daar werden zeven 
jonge seminaristen na hun jaar van spm
tualiteit ingekleed, en Aartsbisschop Lefe
bvre verrichtte de tonsuur. 

Een andere groep van zestien seminari
sten ontving uit zijn hand de lagere wijdin
gen van ostiarius, lektor, exorcist en 
akolyth . De drie jaar geleden gebouwde 
seminariekapel was te klein voor alle fami
lieleden en kennissen van de seminari
sten, en voor de vrienden, sympathisanten 
en gelovigen van de traditionalistische 
katholieke Kerk. Ze waren immers met 
bussen en auto's weer gekommen uit heel 
Duitsland,. Oostenrijk en Zwitserland, om 

aartsbischop Marcel Lefebvre 
bij de feestelijke intocht 

14 

te getuigen voor de Overlevering van de 
katholieke Kerk en om zelf getuige te zijn 
van een wijdingsplechtigheid als voorberei
ding op het priesterschap. 

De ceremonie van vandaag maakt ons 
heel diep bewust van de werkelijke 
betekenis van de heilige Kerk en vooral 
van het priesterschap, zo begon Monsei
gneur Lefebvre zijn feestpredikatie, die door 
prof. Wodsack uit 't Frans in 't Duits werd 
vertaald. Alle gelovigen zijn ledematen van 
het Corpus Christi mysticum, het mystiek 
Lichaam van Christus. Hiërarchisch 
behoren ze tot de clerus of de lekenstand. 
De geestelijke heeft als bijzondere opdracht, 
het priesterschap van Christus voort te zet
ten, namelijk het werk dat Christus aan 
zijn apostelen heeft opgedragen. Zo wordt 
de bestemming van de geestelijke bepaald 
door de roeping en de uitnodiging van de 
Kerk, evenals Christus Zijn apostelen heeft 
geroepen, toen Hij zei: »Niet gij hebt Mij 
gekozen, Ik heb u gekozen.« 

Aan zijn seminaristen vroeg de aarts
bisschop, zich door hun »adsum« - »Hier 
ben ik« - gereed te houden om het 
prieterschap van Christus de Hogepriester 
voort te zetten. Daardoor krijgen ze in de 
hiërarchie de volgende opdracht: 

1. Het geloof aan de mensen brengen, 
waarom ze een goed inzicht moeten hebben 
in de Openbaring; meer nog, ze moeten 
het licht zijn voor de wereld, zoals Chri
stus zegt: »Vos estis lux mundi!« - »Gij 
zijt het licht voor de wereld .« 

2. De gelovigen heiligen door de 
middelen die Christus zelf heeft ingesteld: 
allereerst het heilig Misoffer en de Sacra
menten, die de weg m1ar de hemel moeten 
bereiden. 

3. De christenen leiden met gezag, 



volgens de leidraad die Christus zelf heeft 
meegegeven: »Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven.« 
Die hoge funktie kan de clerus gemakkelijk 
hoogmoedig maken. Maar de Kerk schrijft 
haar priesters ook plichten voor: Ze moeten 
een heiliger leven leiden dan de overige 
gelovigen, en naar heiligheid streven. Vol
gens spreker zijn vroomheid in gebed en 
meditatie, gehoorzaamheid, .wetenschap, 
kuisheid en decente levenshouding abso
luut noodzakelijke meddelen om dat te 
bereiken. Zo moet de »sacerdos«, de priester 
die heilige zaken aan zijn gelovigen geeft, 
de heiligheid trachten te verwezenlijken. 

In zijn feestpredikatie ging Monseigneur 
in op de plechtigheid délarna. Hij verklaarde 
de betekenis van het geestelijk kleed, dat de 
scheiding van de wereld en de overgave 
aan Christus betekent. Waarschuwend 
bezwoer de grijze kerkvorst alle aan
wezigen, dat een wereld zonder Christus 
de weg naar de hel gaat. Christus alleen 
is de zin van ons aller bestaan! 

De sakramentele genade, aldus de aarts
bisschop, geeft de wijdelingen ook een 
zekere beschikkingsmacht . over het 
mystieke Lichaam van Christus: 

- Aan de ostiarius, de deurwachter, 
zullen de sleutels van de kerk worden over
handigd. Behalve de zorg voor ' t kerkge
bouw is 't zijn taak de kerk op 't juiste 
ogenblik te openen en te sluiten, en het 
uur voor de H. Mis aan te kondigen. 

- De lektor, d . w. z. voorlezer, krijgt 
door de overhandiging van het boek der 
lezingen de opdracht om te zorgen voor de 
verschillende lezingen uit de H. Schrift. 
Ook de zegening van brood en vruchten 
wordt in de inleidende instrukties als taak 
van de lektor genoemd. 

- Van de exorcist, d. w. z. duivelbezweer
der, wordt door de overhandiging van het 
Rituale Romanum, het boek waarin de 
bezweringsfonnules zijn gedrukt, groot 
geloof en zuiverheid van geweten verlangd, 
omdat bezweringen alleen maar mogen 
worden verricht na uitdrukkelijk verlof van 
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De aartsbischop met het seminarie, vooraan met het 
kruis in de hand de zeven nieuw ingekleede Seminaristen 

de bisschop. 
- De acoliet, dat is: begeleider en licht

drager, krijgt een kandelaar met kaars en 
moet een lege ampul aanraken. Want de 
taak van de acoliet, de laatste trap van de 
lagere wijdingen, bestaat daarin dat hij voor 
de kaarsen bij de H. Mis zorgt, en water 
en wijn op het altaar brengt, wat tegen
woordig de misdienaars doen. 

Tenslotte betreurde Lefebvre dat er tegen
woordig · zoveel priesters de Kerk verlaten 
en dat er steeds minder roepingen komen. 
Maar de Kerk houdt niet op, ze blijft leven. 
Daarom verzocht hij alle gelovigen om voor 
alle seminaristen te bidden, opdat ze veel 
genade verkrijgen voor het heilig priester
schap. Hij stelde ze allemaal onder de 
bescherming van Maria, de Moeder van de 
eeuwige Hogepriester. Door ons doen zal 
zij zeker wprden getroost. 

Daarop verzocht pater Bisig, de president 
van het seminarie, in zijn funktie van aarts
diaken de zeven seminaristen die de 
tonsuur zouden krijgen om een teken, dat 
ze verzaakten aan de wereld en in Gods 
bijzondere dienst wilden treden. Vervolgens 



knipte de bisschop enige haren af in de 
vorm van een kruis. Iedere wijdeling 
bekleede hij met de superplie als zinnebeeld 
van gerechtigheid en echte heiligheid. Daar
na kregen elf seminaristen de lagere wij
dingen tot ostiarius en lektor, en vijf 
anderen die tot exorcist en acoliet. 

Na de plechtige wijdingen ging men ver-

der met de pontificale H . Mis, waarin op 
verscheidene plaatsen de H. Communie 
werd uitgereikt. Diep onder de indruk van 
het plechtige gebeuren verlieten de gelovi
gen onder het zingen van het lied »Milde 
Königin, gedenke« de kapel van het prie
sterseminarie van het H. Hart. 

Uit de »Allgemeine Laberzeitung« van 22.3.1982: 

Lefebvre verlangt het celibaat 
De aartsbisschop wijdde drie seminaristen tot subdiaken 

Gelovigen uit Duitsland, Oosterrijk en Zwitserland 

Zaitzkofen. Weer waren ze gekomen uit 
heel Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, 
de gelovigen van het katholiek geloof van 
de Overlevering, om door de plechtige 
ceremonie van de hogere wijding tot sub
diaken hun geloof te laten sterken. De 
grote menigte katholieken kon niet in de 
eenvoudige seminariekapel van de 
Onbevlekte Ontvangenis, toen de vroegere 
aartsbisschop Marcel Lefebvre, omgeven 

De drie wijdelingen wachten met een brandende kaars 
op hun wijding. 
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door zijn ordebroeders, zondag opging naar 
het altaar om drie seminaristen in 't kader 
van een plechtige pontificale Hoogmis-met
assistentie de wijding tot subdiaken toe te 
dienen. 

De subdiakenwijding is een door de Kerk 
ingevoerde wijding waardoor de ontvanger 
het recht verkrijgt om samen met de diaken 
assistentie te verlenen bij het opdragen van 
de H. Mis. Door zich vrijwillig aan te bie-

Tijdens de wijding: de litanie van Alle Heiligen. 



den om gewijd te worden neemt de sub
diaken de strenge plicht op zich om deel 
te nemen aan het gebeds- en offerleven van 
de Kerk door zijn hele leven lang het 
celibaat in acht te nemen, niet te trouwen 
en dagelijks het brevier te bidden. Zo gaat 
hij tot de onveranderlijke stand van de 
eigenlijke »dienaren van Kerk en Altaar« 
behoren. 

Tegenwoordig zijn de voornaamste taken 
van de subdiaken in de Kerk de dienst aan 
het Altaar, vooral bet voorlezen van het 
Epistel bij Hoogmissen met assistentie. 
Bijgevolg worden hem bij de wijding een 
kelk met pateen en het epistelboek aange
reikt om die aan te raken. 

»Wie Christus kent, die weet alles, ook als 
hij al 't overige niet weet«, zo begon 
aartsbisschop Lefebvre zijn feestpredikatie. 
En hij voegde er aan toe: »Wie Christus 
niet kent, die weet niets, ook als hij alles 
weet.« Wij allen, zo ging de aartsbisschop 
verder, worden geoordeeld volgens 't ant
woord op de vraag, hoe wij Christus 
hebben nagevolgd in 't dragen van het 
kruis. Daarom worden de medewerkers 
van de Heer met een hoge waardigheid 
onderscheiden. 

De predikant stelde de drie wijdelingen 
Maria, Jozef en Johannes de Evangelist tot 
voorbeeld voor hun toekomstige levens
staat, en verlangde van hen de maagdelijk
heid. 

De Kerk, zo zei hij, verlangt van haar 
subdiakens die maagdelijkheid die beoefend 
werd door Maria, de Maagd der maagden, 
door Jozef, de beschermer van de maagden, 
en tenslotte door Johannes, aan wie Chri
stus aan het Kruis Maria als maagd heeft 
toevertrouwd. 

De wijdelingen zullen vanaf vandaag een 
innige levensgemeenschap hebben met 
Christus, die door het woord van de prie
ster zelfs aan de mensen gehoorzaamt. 
Daarom staat de H. Mis in 't centrum van 
het priesterleven. In het Misoffer vindt de 
priester de motivering van zijn celibaat, zijn 
gehoorzaamheid en zijn onthechting aan de 
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Aartsbisschop Marcel Lefebvre met de drie pasgewijde 
subdiakens tussen zijn ordebroeders voor 't kasteel 

Zaitzkofen 

aardse dingen. Door vanuit de H. Mis te 
leven verwezenlijkt de priester zijn 
persoonlijke heiligheid en draagt hij indirekt 
bij tot de heiligheid van de Kerk. Daarom 
stelt de Priesterbroederschap van de H. Pius 
X, de laatste heiligverklaarde Paus, zich tot . 
taak om het leven van de priester te oriën
teren en te leiden naar wat zijn · enig recht 
van bestaan en dé grond van zijn priester
lijk leven is: het heilig Offer van de Mis. 
In deze innige band met Christus, niet in 
het vele werk dat b. v. ook een arts op 't 
platteland heeft, ziet de predikant de reden 
voor het celibaat van een priester. Daarom 
vindt hij het betreurenswaardig dat er na 
het 2e Vaticaans Concilie zelfs een strijd 
tegen het celibaat is begonnen. De predi
kant noemde deze duivelse kuiperijen een 
schandaal binnen de Kerk, waarover de 
vijanden van de Kerk zich vrolijk maken. 
Zeker, volgens het woord van St. Paulus 
moet, als gevolg van de erfzonde, de geest 
vechten tegen het vlees. Dat is echter geen 
reden om het liberalisme in de Kerk te laten 
binnendringen. De poging om van de ene 
kant katholiek te zijn, maar van de andere 
kant de wereld en haar opvattingen in 't 



gevlij te komen is een gevaar voor de Kerk. 
Dat liberalisme wil op zedelijk gebied de 
objektieve normen doen verdwijnen, wat 
in theorie »autonome moraal« betekent, d. 
w.z. onafhankelijkheid van Christus. Zo 
maakt men een moraal die als goed 
beschouwt waar men zin in heeft, en die 
alleen maar verbiedt wat men toch al niet 
wil doen. Uit statistieken en enquêtes blijkt 
dan ook duidelijk de crisis: In de Bonds
republiek liep het aantal vaste kerkgangers 
tussen 16 en 29 jaar van 52% in 1963 tot 
19% in 1973 terug. Het aantal priesterwij
dingen zakte van 1960 tot 1977 met 50%, 
in Holland met 95%. Het aantal priesters 
dat tussen 1962 en 1973 zijn ambt neêrlegde 
bedraagt nied minder dan 21320! 

De Algemene Overste van de Priester
broederschap St. Pius X, aartsbisschop 
Lefebvre, die na zijn studie te Rome doc
torsgraden in de filosofie en de theologie 
behaald heeft, en Apostolisch Delegaat is 
geweest voor alle franstalige landen van 
Afrika, verlangde daarom zeer beslist 
maagdelijkheid en celibaat: »Wij willen de 

»Südwestpresse« van 18.3.82: 

maagdelijkheid eren en voor het apostolaat 
van de priester vasthouden aan het celi
baat.« Het christelijk volk, zo zei Monsei
gneur, heeft het voorbeeld van de celibataire 
priesters . nodig. Het celibaat is een 
aanmoediging tot christelijk leven. »Mogen 
Maria, Jozef en Johannes, de maagdelijke 
uitverkorenen van Jezus Christus, onze 
seminaristen helpen om die genaden op 
de weg naar het priesterschap te ontvan
gen en te bewaren«, zo besloot de predi
kant. En hij stelde de drie wijdelingen onder 
de bijzondere bescherming van Maria. 

Na de preek en de litanie van alle heiligen 
overhandigde de bisschop aan de wijde
lingen de schouderdoek, de manipel als 
symbool voor de vruchten van de goede 
werken, en tenslotte de tunica, het gewaad 
van de subdiaken, het kleed van de blijd
schap. Na de ceremonies van de wijding 
zpng een van de subdiakens al dadelijk het 
epistel van de pontificale H. Mis. Voor het 
priesterseminarie van het H. Hart werd de 
dag besloten met een plechtig pontifikaal 
Lof. 

»Ze maken het heiligste kapot« 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre geeft opheldering over zijn strijd tegen de hervormingen 
van het 2e Vaticaans concilie 

Van onze mederedacteur Gerhard Kaiser 

De katholieke traditionalisten die zich 
rond de gesuspendeerde aartsbisschop 
Marcel Lefebvre hebben geschaard, kunnen 
die erop hopen dat een als conservatief 
beschouwde Paus de hand tot verzoening 
uitsteekt? Dat was een van de voornaamste 
vragen in een interview dat aan onze krant 
werd toe toegestaan door de strijdlustige ker
kelijke leider. Aartsbisschop Lefebvre: »De 
oecumenische hervormingen van het 
Concilie vernietigen de Kerk en mineren het 
geloof.« 
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Vraag: Excellentie, U nodigt uw aanhan
gers uit om in 't aanstaande weekeinde een 
bedevaart te doen naar Martigny bij 't meer 
van Genève, wat de katholieke bisschoppen 
van Zwitserland er overigens toe gebracht 
heeft om scherp te reageren. In de oproep 
tot de pelgrims staat de opvallende opmer
king dat Paus Johannes Paulus II niet 
onsympathiek staat tegenover de Lefebvre
beweging. De H. Vader zou tot de aarts
bisschop hebben gezegd: »Er zijn tussen 
U en mij geen tegenstellingen in de Leer.« 



Als dat zo is, bevindt men zich dan '1oor
zichtigjes op de weg naar de verzoening 
of tenminste de ontspanning? 

Antwoord: Het is waar dat de H. Vader 
bij mijn privé-audiëntie in november 1978 -
kort na zijn verkiezing - dit woord heeft 
gezegd. Ik moet echter toegeven dat zijn 
wens om het Concilie te zien in het licht van 
de traditie helaas zonder praktisch gevolg 
is gebleven. Sterker nog: alles wat hij zegt 
en doet is er alleen maar op gericht, de 
conciliaire hervorming van Paulus YI te ver
wezenlijken. Daarom kommen wij in de 
onderhandelingen met Rome momenteel 
niet vooruit. Wij wijzen de oecumenische 
hervormingen af, want ze zijn strijdig met 
de overgeleverde Leer van de Kerk. Men 
moet ongetwijfeld wachten tot de bevolgen 
van deze kerkverwoestende oecumenische 
geest zich door de ineenstorting van geloof 
en katholieke instellingen nog duidelijker 
openbaren - tot er voor de verantwoor
delijken in de Kerk eindelijk een licht 
opgaat. 

Mijn ondervragers van de Congregatie 
voor de Geloofsleer, die mij ervan beschul
digden dat ik een schisma veroorzaakte, 
heb ik geantwoord: »Als ik bedenk dat wij 
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ons in 't paleis van het H. Officie bevin
den, die unieke getuige van de Over
levering en verdediging van het katholiek 
geloof, dan kan ik niet nalaten te denken 
dat ik hier thuis ben, en dat ik, die door 
U de »traditionalist« wordt genoemd, U zou 
moeten veroordelen ... « 

Vraag: In hun officieel informatieblad 
»Notitiae« heeft die Romeinse Congregatie 
voor de Sacramenten en de Eredienst 
zojuist opzienbarende getallen gepubliceerd. 
Bij 2317 diocesane bisschoppen heeft de 
Congregatie geïnformeerd, hoe 't bij hen 
stond met de Tridentijnse Mis. Er kwam 
antwoord van 1791 diocesen. Naar verluidt 
hebben 98% geantwoord dat ze het prob
leem als opgelost beschouwden, in die zin 
dat de »zogenaamde oude of Tridentijnse 
ritus nu achterhaald is«. Slechts 
16 bisschoppen gaven omwille van de lieve 
vrede de raad, de Tr~dentijnse Mis bij 
uitzondering toe te · laten. Zes bisschoppen 
maken gebruik van het in 1971 voor Groot
Britannië toegestane speciale verlof. 

Zou men uit die getallen de konklusie 
kunnen trekken dat de traditionalisten strij
den op een verloren post, en dat de tijd 
tegen hen werkt? 



Antwoord: De enquête van de Congre
gatie werd op een zeer schandelijke manier 
voorbereid en ten uitvoer gebracht, met het 
doel het gezonde katholieke verzet in de 
ogen van de Paus en de katholieke wereld 
in diskrediet te brengen. De nuntii hebben 
zelfs de diskrete instruktie gekregen om de 
bisschoppen te laten weten dat de Paus een 
negatief antwoord wenste! Het is ook zon
der dat voldoende, de officieel door de 
Congregatie van de Sacramenten gepubli
ceerde beschouwingen over het enquête
resultaat te lezen om te zien, met welke 
verachting voor de Traditie deze enquête 
op touw werd gezet. Alweer een bedroog 
op het debet van deze Congregatie, die met 
verbittering het heiligste in de H. Kerk 
kapotmaakt. Maar de waarheid kan niet 
ondergaan, en de tijd werkt tegen de ver
nieler. Het katholiek verzet neemt overal 
vorm aan. Maar het aantal ware katholieke 
priesters moet worden vermeerderd. 

Vraag: De Broederschap heeft in 1981 de 
volgende internationale totaalcijfers 
genoemd: 110 priesters, 200 seminaristen, 
40 zusters. Over de hele wereld worden 
35 priorijen en vormingshuizen geëxploi
teerd. Zijn dit de aktuele cijfers van nu? 

Antwoord: Enige van deze getallen zijn 
wat te bescheiden. Tegenwoordig tellen de 
zusters van de Broederschap ongeveer 60 
leden; wij exploiteren ongeveer 50 huizen. 
In Frankrijk hebben we drie scholen die 
opleiden tot 't eindexamen Gymnasium en 
Atheneum toe, drie basisscholen en een 
universitair instituut te Parijs. In de V. S., 
waar ik einde april naar toe zal gaan, 
hebben we de zorg voor tien scholen. In de 
Duitse Bondsrepubliek openen we in de 
herfst een internaat voor jongens in 't 
Sauerland. 

Maar het voornaamste is de opleiding 
en vermeerdering van het aantal priesters. 
Zij zijn het, die de totale ondergang van 
de Kerk zullen verhinderen. 

Vraag: De Priesterbroederschap St. Pius 
X, het kristallisatiepunkt van de traditio
nalisten, beschikt in de Bondsrepubiek over 
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zeven steunpunten, o. a. in München, 
Stuttgart, Essen en Saarbrücken. Hoe groot 
is de sympathie voor Uw beweging onder 
de Duitse katholieken? En hoe staat 't met 
de leeftijdsstruktuur van die vriendenkrin
gen? 

Antwoord: Men moèt onderscheid maken 
tussen de gelovigen die onze H. Missen 
regelmatig bijwonen - bij ons de Sacramen
ten willen ontvangen - ons hun kinderen 
toevertrouwen voor het godsdienstonder
wijs, en diegenen die met ons sympathi
seren, die aanwezig zijn bij priesterwijdin
gen of aan grote gebedsdagen deelnemen, 
maar niet de moed hebben om hun pastoors 
de rug toe te keren en dus met hun 
parochies te breken. 

Aan de andere kant is er een heel groot 
aantal personen die onze strijd voor 't 
behoud van het katholiek geloof op prijs 
stellen, maar niet rechtstreeks met ons in 
kontakt staan. 

Enquêtes in Frankrijk en Duitsland 
bevestigen dat ongeveer 50% van de katho
lieken de sinds het Concilie begonnen 
veranderingen betreuren en de terugkeer 
naar de Traditie wensen. Alle leeftijden zijn 
onder onze gelovigen vertegenwoordigd, 
maar we hebben opvallend veel jonge 
mensen. Onze jeugdgroepen, waaruit 
taalrijke roepingen ontspruiten, getuigen 
daarvan. 

Vraag: Hoe kunnen doelstelling en prak
tisch werk van de Priesterbroederschap Pius 
V beknopt worden omschreven? En hoe 
wordt dat alles gefinancieerd? 

Antwoord: De priorijèn als centra voor 
de zielzorg, onze scholen, verder de retrai
tes: die wekken roepingen voor priester
schap en kloosterleven (als broeder of 
zuster). Zo krijgen onze seminaries en 
kloosters vele kandidaten, ook die kloosters 
die wel niet bij onze Priesterbroederschap 
horen, maar die toch met ons samenwerken, 
omdat ze tegenover deze verschrikkelijke 
crisis van de Kerk dezelfde houding aanne
men. Het gaat om een aanzienlijk getal. 

Wat Uw vraag naar de financiering 



betreft: De opleiding van echt-katholieke 
priesters is de alles overtreffende. zorg van 
de ware katholiek. Dat verklaart de buiten
gewone edelmoedigheid van onze 
gelovigen. Heel ons werk steunt op de vrije 
giften. 

Vraag: Monseigneur, U vestigt zich in de 
diocesen zonder verlof van de bisschoppen. 
Hoe rechtvaardigt U dit optreden, dat 
geheel in strijd is met het recht in de 
Kerk? 

Antwoord: Het eerste doel en de eerste 
wet van de Kerk is het heil van de zielen. 
Als de zielen in gevaar verkeren, dan 
gelden volgens de grondregels van het 
kerkelijk recht buitengewone middelen. 
Welnu, in de modernistische, ge
desacraliseerde, oecumenische diocesen 
en parochies van nu gaan de zielen ten 
gronde. Wij zien hoe hun geloof en hun 
zedelijk leven gevaar lopen. Millioenen 
gelovigen keren de Kerk de rug toe . Van 
professor Roegele komt de informatie dat 
sinds het 2e Vaticaans Concilie drie millioen 
katholieken in de Bondsrepubliek Duitsland 
niet meer praktiseren. In München alleen 
al zijn van 1970 tot 1980 ongeveer 57000 
katholieke christenen officieel uit de Kerk 
getreden. Met onze zwakke krachten komen 
wij de mensen zoveel mogelijk te hulp. 
Wij zijn daarbij zeker van Gods zegen. Eens 
verwachten wij ook die van Paus en 
bisschoppen, die hem ons tenslotte niet 
meer kunnen weigeren. 

Vraag: Kardinaal Joseph Ratzinger is als 
nieuwe Prefekt van de Congregatie van het 
Geloof een van de invloedrijkste mannen 
in de naaste omgeving van de Paus. Kijkt 
men naar de Kerk in Duitsland, dan mag 
men toch zeker wel veronderstellen dat de 
kardinaal met aartsbisschop Marcel Lefebvre 
veel gemakkelijker en vlugger tot een 
schikking zóu kunnen komen dan met b.v. 
professor Hans Küng. Wat meent de 
Beweging van de traditionalisten in Europa 

en de wereld van de nieuwe functionaris 
Ratzinger te kunnen verwachten? 

Antwoord: Wij waren blij met de 
benoeming van een kardinaal die de oor
zaken van de crisis in de Kerk schijnt te 
hebben beseft. Hopelijk lukt 't hem, de 
Heilige Vader ervan te overtuigen dat hij 
naar de Traditie van de Kerk moet terug
keren. Kardinaal Ratzinger heeft mij 
onlangs geschreven dat hij al 't mogelijke 
wil doen om in de kwestie van de 
traditionalisten tot een bevredigende 
oplossing te komen. 

Vraag: Omstreeks Pinksteren verwacht 
men de publicatie van het nieuwe kerkelijk 
Wetboek. De eerste reacties uit Uw kring 
zijn buitengewoon scherp. Wat bevalt U 
niet in het ontwerp? 

Antwoord: Als het nieuwe kerkelijk recht 
voortkomt uit de geest van het 2e Vaticaans 
Concilie, dan zou het beter nooit het dag
licht zien. De verwerping van een kerkelijk 
recht dat de neerslag is van 20 eeuwen 
kerkelijke wetgeving zou een monsterachtig 
voorbeeld van dwaasheid zijn en een 
ontstellend gebrek aan piëteit tonen. Welk 
een schat aan wijs beleid zou daardoor 
worden weggeworpen, tot groot ongeluk 
van de Kerk en de zielen! 

Vraag: Monseigneur, bent U op lange 
termijn van plan een bisschop te wijden 
om de continuïteit van Uw werk te ver
zekeren? 

Antwoord: Als mijn taak hier afloopt 
door de dood of mijn aftreden, dan wordt 
mijn opvolger als Algemeen Overste door 
keuze bepaald. Wat dat betreft ontstaan 
er geen direkte moeilijkheden voor de 
continuïteit van ons werk. Natuurlijk ben 
ik er mij volkomen van bewust, dat er voor 
priesterwijdingen een bisschop nodig is. 
Thans ben ik echter niet van plan om een 
bisschop te wijden. Ik hoop op de 
goddelijke Voorzienigheid, die ook dit 
probleem zal regelen. 



Twee commentaren: 

»De Paus - behoorlijk geïnformeerd?« 
Twee commentaren over het enquête

resultaat dat gepubliceerd is in Notitiae, 
hat informatieblad van de Congregatie van 
de Sacramenten van kardinaal Knox: 

A. De UNA VOCE-Kortespondenz van 
nov/dec. 1981 schrijft: 

»Om bij een enquête de vragen en de 
antwoorden te kunnen rubriceren is het 
nodig, ze tot op zekere hoogte te vereen
voudigen. Daardoor wordt een echt 
gedifferentieerd beeld verhinderd. Er is een 
bekend woord, dat sterk overdreven uit
drukt, hoe twijfelachtig de waarde van 
statistieken is: Er zijn leugens, grove 
leugens, en statistieken ... 

Wie de statistiek van »Notitiae« analyseert 
moet tot de bevinding komen dat ze zelfs 
niet in een van de bovengenoemde kate
gorieën kan worden ondergebracht, maar 
een geval op zich vormt. Het is een poging 
om met veel vertoon een drogbeeld voor 
werkelijkheid uit te geven. Zo wil men 
verhinderen dat de Heilige Vader een begin 
maakt met het herstel van de katholieke 
liturgie.« 

B. »DER FELS« van maart '82 gaf door 
Heinz Froitzheim zijn mening in het 
artikel: »De Paus - behoorlijk geïn
formeerd?« 

»De Congregatie voor de Sacramenten 
en de Eredienst heeft, zoals 'Der Fels' al 
vaker heeft vermeld, bij alle bisschoppen 
over heel de wereld een enquête gehouden. 
De Congregatie wilde daardoor meer te 
weten komen over de waarde die de 
gelovigen hechten aan het Latijn als litur
gische t~al en aan de Mis volgens de oude 
ritus (zo luidde de brief in 'Der Fels' van 
10/1980, bldz. 318). Op gezag van de 
mededelingen in 't informatieblad van de 
Congregatie 'Notitiae', nr. 185, zijn er nu 
in de kerkelijke pers overzichten gepubli
ceerd over de resultaten van de enquête. 
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Hoe men de hervorming van de liturgie 
ook beoordeelt, het moet opvallen dat er 
met deze resultaten veel niet in de haak 
kan zijn. Er kleven blijkbaar zoveel fouten 
aan dat ze niet geschikt zijn om het ver
trouwen in de betrouwbaarheid en geloof
waardigheid van de betrokken kerkelijke 
instanties te wekken of te behouden. Daar
door krijgen diegenen gelijk die destijds 
de enquête hebben gekwalificeerd als een 
bij voorbaat mislukt middel. Met zo'n 
'resultaten' wordt de Heilige Vader hele
maal niet 'geïnformeerd zoals het behoort', 
zoals kardinaal Knox het in zijn brief aan 
de bisschoppen uitdrukte, toen hij 't doel 
van de enquête aangaf. 

Waar wij de resultaten'kunnen verifiëren, 
nl. bij de gegevens over de toestand in de 
Bondsrepubliek, daar springen de fouten 
duitelijk in 't oog. 

Kardinal Knox vroeg in de brief o.a.: 
'Zijn er in Uw diocees personen of bijzon
dere groepen die erop staan om de Latijnse 
Mis volgens de oude ritus (Tridentijnse 
Mis) te behouden?' 

In de publicaties over de resultaten 
wordt bij die vraag meegedeeld, hoeveel 
'Lefebvre-groepen' er zijn. Op zichzelf al 
een antwoord dat niet voldoet. Maar ook 
het voor 'Duitsland' aangegeven getal is 
foutief; er wordt nl. beweerd dat er slechts 
in twee bisdommen Lefebvre-groepen zijn, 
die af en toe een bijeenkomst kunnen 
organiseren met de H. Mis in de oude 
vorm. In werkelijkheid zijn er veel meer. 

Een blik in het 'Mitteilungsblatt der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. für den 
deutschen Sprachraum' laat zien dat er in 
Duitsland alleen al in 5 diocesen vaste 
huizen van de Priesterbroederschap zijn. 
En het getal van de plaatsen waar de 
H. Mis wordt opgedragen is veel groter. 
De KNA-voorlichtingsdienst nr 3 van 1982 
spreekt van 'minstens tien Duitse bisdom
men', wad 'de Ecöne-wierook te ruiken is' . 



Nog een fout: de publicaties doen de· 
indruk ontstaan dat de 'Lefèbvre-groepen' 
en misschien enkele andere groepen van 
traditionalisten de enige zijn die de liturgie 
volgens de oude ritus wensen. Deze groe
pen beleven de liturgie daatwerkelijk vol
gens de oude ritus. Maar behalve die zijn 
er nog heel wat gelovigen die de nieuwe 
ritus wel gehoorzaam aannemen, maar de 
oude - geheel of gedeeltelijk - liever zouden 
hebben. Ofschoon ze hun bezwaren en 
wensen al heel vaak aan de bischoppen 
hebben laten weten, komen ze in de 
'resultaten' naar 't schijnt helemaal niet 
voor. De enquête van het Instituut voor Opi
nieonderzoek in Allensbach (okt. 1980) 
geeft impliciet inlichtingen over de wensen 
van deze gelovigen: niet minder dan 48% 
van de katholieken zou 't goed vinden dat 
ook de 'Tridentijnse Mis' weer werd toege
staan. Bij de regelmatige kerkgangers waren 
zelfs 57% ervoor, dat de Tridentijnse Mis 
weer werd toegelaten. Van de regelmatige 
kerkgangers zouden 35% die toelating ook 
persoonlijk toejuichen (verg. Fels I/1980, 

bldz. 8). Wel was de Allensbach-enquête er 
een, rechtstreeks bij de gelovigen. Van een 
enquête door de bischoppem bij de gelovi
gen, voordat ze kardinaal Knox hun ant
woord stuurden, is niets bekend. 

Interessant is ook de verklaring van kar
dinaal Höffner in zijn openingstoespraak 
voor de algemene herfstvergadering van de 
Duitse bischoppenkonferentie 1979. Hij 
sprak daar van de opvallende verandering 

-van houding die bij de 'echt praktiseren
den' tegenoyer de nieuwe orde van de 
Mis-Liturgie kon worden vastgesteld. 
Volgens Höffner waren in 1977 nog 61 % 
't eens met die nieuwe orde. In 1979 
waren 't er nog maar 41 %, terwijl 42% er 
afwijzend tegenover stonden (Pastoral der 
Kirchenfremden, bldz. 38; verg. Fels I/1980, 
bldz. 36). 

Hoe moet je dit rechtstreeks bij de gelovi
gen verkregen resultaat in overeenstem
ming brengen met de enquête van kardinaal 
Knox? We kunnen alleen maar hopen dat 
de Paus van andere zijde eens echt 'op de 
hoogte wordt gebracht,· zoals 't behoort'.« 

Enkele van 95 de stellingen van Kapelaan Vikari 
(Verg. de opmerkingen in 't inleidend artikel) 

- Jezus heeft een Kerk gesticht, maar 
geen H. Schrift geschreven! 

-Jezus heeft de Geest beloofd en niet de 
letter! 

- Jezus heeft functionarissen achter
gelaten, geen documenten! 

- Jezus wil Mis en leven als »Offer« en 
niet alleen maar als »ma_al«, als »operette 
en vàriété« ! 

- De Paus was en is er eerder dan de 
Bijbel (de briefwisseling van Paulus, de 
Evangeliën, de Canon van het N. T.)! 

- De Christus van de Pausen, de bis
schoppen en de heiligen, niet van de exe
geten en de bijbelvorsers! 

- De verering van Maria en de heiligen 
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vloeit voort uit 't gebod om God en de 
naaste te beminnen; dat geldt ook voor het 
gebed voor de zielen in het Vagevuur! 

- De Bijbel kan niet dopen, niet zegenen, 
niet offeren, niet consacreren, niet absol
veren en niet wijden! 

- Buiten het Lichaam van Christus is er 
geen zaligheid! 

- Genade en woord van Christus mogen 
niet alleen met de »lippen«, ze moeten »in 
het vlees« worden aangenomen! 

- Zonder Kruis geen opstanding! 
- Vrijheid dóór Christus, niet ván Chri-

stus! 
- In 't begin was de »liturgie« en de 

»Verkondiging« van het woord, niet het 



»Nieuwe Testament« in boekvorm. 
- Contra-Reformatie, niet oecumene redt 

Kerk en geloof! 
- Augustinus wilde zelfs de Schrift slechts 

aannemen op gezag van het woord van de 
Kerk! 

- Door de Bijbel vernemen we iets over 
God en Christus, door de Kerk echter 
ervaren we God en Christus, want de Kerk 
was, is en blijft het »Lichaam« van Christus, 
en ook daarop is het woord van toepassing: 
»Wie Mij ziet, ziet de Vader« 'Goh. 14.9)! 

- Wat Christus eenmaal zelf, of door 
apostelen of Pausen en bisschoppen, . heeft 
toegestaan, dat kan geen Paus of bisschop 
meer intrekken! 

- Door het Kruis van Christi.is zijn we 
verlost, tot het kruis zijn we door woord 
en genade ook in staat en verplicht! 

- Met betrekking tot Humanae Vitae 
zeggen velen: »Vader, zoals ik 't wil, niet 
zoals Gij 't wilt!« Ze willen zich geen wet 
laten opleggen en een leven naar het vlees 
leiden. 

- Het »Sola Scriptura« is totaal ernaast. 

Ingezonden brief over 't geval kape
laan Vikari München, 25-3-'82 

Kapelaan Vikari publiceerde 95 stellingen 
waarvan ik, de ondergetekende, er sommige 
zeker anders had geformuleerd. Maar de 
onmiddellijke verwijdering van de kapelaan 
als medewerker van het persbureau Augs
burg lijkt wel wat op middeleeuws inqui
sitie-optreden. Want eerstens dienen zijn 
95 stellingen slechts als dispuut-basis voor 
komende oecumenische gesprekken. Moe
ten diskussies dan opeens afgesneden wor
den? Ten tweede verklaart bisschop Dr. 
Stimpfle uitdrukkelijk dat de kapelaan 
bereid is om die stellingen te herroepen die 
lijnrecht in strijd zijn met de leer van de 
Kerk . Waarom dan die overhaaste afzetting? 
Met echte dwaalleraren zoals Haag, Küng en 
consorten springt men behoedzamer om! 
Maar mag men kapelaan Vikari eigenlijk 
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Juist is het »Solus Christus« en het »Sola 
ecclesia«! 

- In de H . Mis wordt de offerdood van 
Christus door de gescheiden gaven van 
brood en wijn uitgebeeld en aan God aan
geboden; in en door de Consecratie der 
gaven wordt het offer van Christus zelfs 
onbloedig hernieuwd: Christus, eenmaal 
aan het Kruis bloedig geslacht en geofferd 
en in heerlijkheid opgestaan, wordt mystiek 
geslacht en geofferd en wordt onder de 
gedaanten van brood en wijn in en met de 
substantie van Zijn Vlees en Bloed werkelijk 
tegenwoordig en voor de gelovigen tot 
spijs! 

- De offerdood van Jezus aan het Kruis 
en de onbloedige hernieuwing van dit offer 
in de H. Eucharistie, daar hebben allen mee 
te maken, omdat allen in gehoorzaamheid 
aan God en uit liefde voor Hem moeten 
sterven, als ze willen worden gered! 

Opm: En met deze stellingen, die vooral 
tegen het protestantse Sola-Scripturaprincipe 
zijn gericht, zou bisschop Stimpfle het niet eens 
kunnen zijn? 

wel van ketterij verdenken? Daarom de vol
gende korte interpellatie en aanklacht. 

Bisschop Dr. Stimpfle, polemisch als hij 
is, komt met zichzelf in tegenspraak door 
te verklaren: »Ik identificeer me met geen 
enkele van deze stellingen«. 

Ik neem de vrijheid om slèchts een paar 
stellingen aan te halen: 

Stelling 1: »Jezus heeft een Kerk gesticht 
en geen H. Schrift geschreven«. Wil de 
bisschop misschien ontkennen dat Christus 
een Kerk gesticht heeft? Of beweert hij dat 
Jezus een H. Schrift geschreven heeft? 

Stelling 8: »Jezus wil Mis en leven als 
'offer', en niet alleen maar als 'maal', als 
'operette' en 'variété«. Is voor bisschop 
Stimpfle de H. Mis geen 'offer'? Of is ze 
werkelijk alleen maar 'operette' en 'variété, 
zoals ze door moderne geestelijken vaak 
in feite wordt 'gespeeld'? 

Stelling 12: »Luther zelf is oorsprong en 



oerbeeld van de verscheurdheid van de 
protestanten«. 

Stelling 18: »De paus was en is vroeger 
dan de Bijbel«. Zo ook. 

Stelling 57: »Het biblicisme en subjectivis
me van de protestanten is de grootste hin
dernis voor de eenheid van de christenen«. 
Ziet de bisschop van Augsburg niet, dat het 
protestantisme in honderden sekten ver
scheurd is? En dat juist door de sola
scriptura-leer van Luther, omdat ieder daar
door de Bijbel subjectief, voor zichzelf, uit
legt? Ik vraag: Wat is er niet-katholiek aan 
stelling 42: »Buiten het Lichaam van Chri
stus is er geen heil«? Dat is toch dogma, 
Excellentie! Nog sterker: Wat is er ketters 
aan stelling 46: »Zonder Kruis geen op
standing«? En waarom kan Monseigneur 
zich niet identificeren met stelling 43: »Zon
der de genade geen heiligheid en geen 
heil«? Is er voor de bisschop een andere 
katholieke opvatting mogelijk? 

Stelling 47: Wat is er niet-katholiek aan: 
»Vrijheid door Christus, niet van Christus«? 
Of wat is er strafbaar aan stelling 68: »Door 
het Kruis zijn wij verlost, tot het kruis zijn 
wij door woord en genade ook in staat en 
verplicht«? Heel bijzonder zoek ik een Ver
klaring voor het foutieve van stelling 85: 
»Zonder de band met de H. Geest is de 
Kerk niet het Lichaam van Christus, maar 
slechts een lijk in ontbinding«. 

Kloppen de stellingen 86 en 87 niet meer, 

»Trierischer Volksfreund«, 4 maart 1982: 

dat de H. Mis »de onbloedige hernieuwing 
van het Offer van Christus is«? Of heeft 
Luther toch gelijk, als hij zegt: »De Mis is 
een verdoemelijke afgodendienst!«? (Zo 
staat 'tin de lutherse nieuwe »Heidelbergse 
katechismus«, uitgave 1978, bldz. 62. Ver
gel. »Stimme des Glaubens«, nummer 17 / 
1981, bldz. 14). 

Verdient kapelaan Vikari werkelijk over
plaatsing als straf, als hij in stelling 92 
schrijft: »De Vader toch heeft de Zoon lief 
en laat Hem alles zien · wat Hij doet« Goh. 
5.20) - »De Zoon heeft de Kerk lief in de 
H. Geest en laat haar alles zien, wat Hij 
voor het heil van de mensen heeft gedaan 
en doet«? 

Waarom kan Monseigneur zich met geen 
enkele van de stellingen, ook niet met deze, 
»identificeren«? 

Dat is toch wel voldoende om te bewijzen 
hoe onrechtvaardig ·de bisschop van Augs
burg met kapelaan Vikari omspringt. 

Wordt daardoor de »echte« oecumene 
bevorderd? Of wordt door zo'n onbesuisd 
optreden (zogenaamd met 't oog op de 
andersdenkenden) de katholieke Kerk niet 
jt,Iist verwoest en geprotestantiseerd? Dat 
wilde kapelaan Vikari juist op een eerlijke 
manier verhinderen, en daartoe is ook een 
katholiek bisschop verplicht! 

Namens talloze ontstelde katholieke 
priesters en leken 

Kurt Palm pr., München 

Naar aanleiding van de discussie over de 
godsdienstleraren 

Godsdienstleraren tegen 
bisschop Graber 

De katecheten aan 't gymnasium in 't 
bisdom Trier hebben (zie TV van 15-2) 
bisschop Graber in een open brief aange
vallen, omdat hij zich kritisch had uitge
laten over die katecheten. 
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Wat heeft bisschop Graber gedaan om 
de verwijten van de godsdienstleraren of 
hun vertegenwoordigers op te lopen? Bis
schop Graber heeft kennis genomen van 
door een sociologisch onderzoek empirisch 
vastgestelde feiten en deze doorgegeven. 
Het onderzoek is een onderdeel van een 
uitstekend proefschrift van mijn assistent 



Ór. Bernhard Schach (gepubliceerd als: 
»Der Religionslehrer im Rollenkonflikt«, 
München, Kösel 1980). Als men zich baseert 
op de verklaringen van het apostolisch 
schrijven »Catechesi Tradendae« van 16-10-
1979, · dan kan men uit dit proefschrift te
recht de zin aanhalen:« + 40% van de prie
sterkatecheten en + 70% van de lekentheo
logen hebben het fundament van de kerke
lijke geloofsbelijdenis 1prijsgegeven.« 't Is 
betreurenswaardig dat de belangengroepen 
van de katecheten dat verzwijgen. 

Enkele detail-resultaten van het onder
zoek: 39% van de ondervraagde katecheten 
bidden naar hun eigen zeggen niet elke 
dag; 24 % gaan niet elke zondag naar de 
zondagsmis. Slechts 13% van de katecheten 
(23% van de priesters, 9% van de leken) 
hebben ingestemd met de opvatting: »Een 
goed katholiek moet alles aannemen wat de 
Kerk te geloven voorhoudt«. Slechts 37% 
van de godsdienstleraren (60% van de prie
sters, 28% van de leken) hielden de stelling 
dat het katholiek geloof het enig ware geloof 
is voor juist. Toch heeft ook Vaticanum II 
vastgelegd: »Deze enig wai:e godsdienst is, 
zo geloven wij, verwezenlijkt in de katho
lieke apostolische Kerk« (Dign. Hum. 1). 
Men kan er dus wel nauwelijks van uitgaan 
dat de meeste katecheten (tenminste in 't 
bisdom Trier) een duidelijk katholiek stand
punkt innemen en in staat zijn om zo'n 
standpunt over te dragen. 

Als de katecheten van Trier voor hen 
onaangename feiten niet willen aannemen 
in zover ze uit de mond van bisschop Gra
ber komen, maar overgaan tot een tegen
aanval tegen een herder van de Kerk die 
alleen maar zijn plicht doet, dan ist 't zeer 
de vraag of ze daardoor hun reputatie ver
beteren of bevestigen. 

Prof. Dr. Wigand Siebel 
Universiteit Saarbrücken 

Godsdienstleraren wijzen verwijt af 
Het bestuur van de Bond van katholieke 

Godsdienstleraren (V.KR) in het Nijverheid
sonderwijs, afdeling Rheinland-Pfalz-Saar, 
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heeft zich op zijn vergadering van 26 febru
ari 1982 in Mayen beziggehouden met de 
uitlatingen van de bisschop van Regensburg 
Dr. R. Graber over de orthodoxie van de 
katecheten. 

Toen Dr. Graber op een bijeenkomst 
aan katecheten het kerkelijk verlof toekende 
om in zijn bisdom te doceren heeft hij 
beweerd dat volgens een enquête op reli
gieus-sociologisch gebied onder katecheten 
aan gymnasia te Trier. 40% van alle op 
school werkzame priesters en 70% van alle 
lekenkatecheten »het fundament van de 
kerkelijke geloofsbelijdenis hebben prijsge
geven«. 

Het bestuur van de VKR-afdeling Rhein
land-Pfalz-Saar vindt deze onderstelling t. 
o . v . de collega's aan de gymnasia een 
weerzinwekkende aantijging die gebaseerd 
is op een in verschillende opzichten pro
blematisch onderzoek. Het bestuur verklaart 
zich publiekelijk solidair met het (in de TV 
gepubliceerde) standpunt van de Vereni
ging van kath. Katecheten aan gymnasia in 
't bisdom Trier. 

Wegens haar generaliserende tendens 
wijzen wij de onderstelling ook in ons eigen 
belang beslist af, immers, de publieke opinie 
past zo'n lichtvaardige bewering dadelijk 
ongenuanceerd toe op alle katecheten van 
de verschillende. schoolsoorten. 

In een a~n Dr. Graber persoonlijk gericht 
schrijven hebben wij de bisschop van 
Regensburg dringend verzocht, zijn bewe
ring in 't belang van katecheten an katechese 
terug te nemen. Tevens juichen wij de 
duidelijke reactie toe van de bisschop van 
Trier, Dr. Hermann Josef Spital, en danken 
wij hem zeer. 

Namens het bestuur van de VKR 
Hans Kraus, nationaal voorzitter 

Mayen, Kehringer Strasse 80 

Reactie op de brief van de katecheten 
Antwoord op de openbrief van de kate

cheten aan gymnasia in 't bisdom Trier (TV 
van de 15e februari 1982): Bisschop Dr. 
Rudolf Graber, Regensburg, heeft in zijn 



preek bij het toekennen van de Missio 
Canonica op 23 januari 1982 juist geciteerd 
uit het tijdschrift »Katholische Bildung«, 
4300 Essen, nummer Il, november 1981, 
bldz. 626-631. 

Het proefschrift van de heer Bernhard 
Schach is in 1980 verschenen bij de uitge
verij Kösel, München. Bij dezlefde uitgeverij 
en in hetzelfde jaar verscheen de »Grund
riss des Glaubens, Katholischer Katechis
mus zum Unterrichtswerk, Zielfelder ru« 
(Beknopte weergave van ons geloof, kath. 
katechismus voor de katechese). 

De opstellers van de open brief hebben 
dus vanaf 1980 tijd gehad om het boek van 
B. Schach te lezen en er zich intensief mee 
bezig te houden. Wanneer en waar hebben 
ze hun kritiek hieromtrent gepubliceerd? 

Een zakelijke discussie over het werk van 
B. Schach brachten de »Katechetische Blät
ter«, München, in aflevering 12/1981. op 
de bldz. 989-992, Hebben de voor de open 

brief verantwoordelijken die discussie over 
't hoofd gezien? 

Een wetenschappelijk gehouden en 
wetenschappelijk erkend sociologisch 
onderzoek is onafhankelijk van de geloofs
belijdenis van de initatiefnemer. Registreer 
bare feiten . kunnen niet ongedaan worden 
gemaakt door (wat de auteurs van de open
brief pogen te doen) de zaak af te schuiven 
op het sensatie-thema »aartsbisschop Lefe
bvre«. 

Overigens moeten ouders en godsdienst
leraren maar rustig en zakelijk ter plaatse 
beoordelen of de resultaten van de enquête 
kloppen of niet. Het in de open brief tegen 
bisschop Dr. Graber gemaakte verwijt »Ver
dachtmakingen in 't wilde weg« valt op de 
briefschrijvers zelf terug. 

Karl Höllerzeder 
Bisschoppelijk Sekretariaat 

Regens burg 

De Madonna tussen de fronten 
Van Jörg Breuer 

Niets heeft me zo geschokt als die nacht 
van 30 april op I mei. Op 't marktplein 
van een stad aan de Rijn stonden dicht 
opeen bijna tien duizend jongemannen. Je 
kon over de koppen lopen. Er gingen 
golven van dof gemompel door de zee van 
donkere, slechts door een paar lantaarns 
beschenen gestalten. Ik stond aan de kant, 
wat verder af. Ik zag hoe eerst een heen 
en weer gaand lichtje de hoogte in schoot, 
hoe dan het ene licht na het andere aan 
dat bibberlichtje ontsproot, en hoe tenslotte 
een stralende zee van flakkerende kaarsen 
boeketten en guirlanden toverde. Dan zag 
ik, juist toen het klokkenspel van St. Anna 
het middernachtelijk uur sloeg, hoe uit het 
vele licht Maria te voorschijn trad, de 
Meikoningin. Duizend, twee duizend, tien 
duizend jonge mannen - zwijgen. 
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Dit zwijgen hat iets geweldigs - die 
ingehouden adem van die levendige, 
drukke jeugd van de Rijn was iets indruk
wekkends. En dan: tien duizend jonge
mannen zingen: Maria, Maienkönigin, dich 
will der Mai begrüssen! 

Ik beken dat ik bij die verjaardag, die 
mij door zijn aandoenlijk karakter zo ont
roerde, van dubbel zo ver stond toe te 
kijken. Niet alleen kende ik al die jonge
mannen niet en was ik een vreemdeling in 
de streek - ik was ook nog van háár ver
vreei:nd, van haar, de Maagd Maria en haar 
Kind! En van alle heiligen en God. En van 
de heilige Kerk, waarnaar ik de weg niet 
kon vinden. Zo was ik bedroefd dat ik 
bij die vrome plechtigheid aan de kant 
stond, want ik meende mij niet te mogen 
vernederen . . . 



Ik stond juist op 't punkt, weg te rennen 
om niet week te worden, toen iemand me 
bij de schouder pakte. Ik keek om. 't Was 
een Frans officier. Een ogenblik overwoog 
ik, of ik er niet vandoor zou gaan. Een 
paar weken eerder immers hat ik met de 
bezettende macht een onaangenaam avon
tuur gehad. Maar de blik van de man was 
zo vreemd, dat ik verwonderd bleef staan. 
»Pardon«, zei de man onzerker, bijna ge
schrokken zelfs, »zeg mij of ik droom: Was 
U infanterist in deze oorlog?« Ik wist niet 
of ik moest lachen, zo dom leek mij die 
vraag. Tenslotte zei ik: »Ja.« 

»Bent U-hebt U-o God, hoe moet ik 't U 
vragen, hebt U bij de Priseuse-Ferme (vert: 
de naam van een grote boerderij in Frank
rijk) bij de put, de Madonna met bloemen 
versierd? U weet - 18! In mei, zoals nu!« 
Hij had mij bij de armen gepakt en mij 
zenuwachtig even dooreengeschud terwijl 
hij sprak. 

Ik duizelde echter van al de gedachten 
die door mijn hoofd gingen, Priseuse
Ferme! Hoe vaak hadden wij die bestormd! 
De put, ja, de put. - Ik was de weg kwijt
geraakt, zoals later bleek. Er waren twee 
putten, de ene tussen de linies, dicht bij 
de genoemde boerderij, bijna bij het front 
van de tegenpartij - de andere verder naar 
rechts in een ravijn. Had men mij verkeerd 
gewezen, of wat was er gebeurd? Hoe dan 
ook, ik liep naar de put links. 

Met vièr rammelende kookpannen en een 
paar veldflessen kwam ik aanlopen. Buiten 
mij was er niemand te zien. Ik verkeerde 
natuurlijk in de veronderstelling dat onze 
posten vóór ons lagen. De put bevond zich 
onder een paar lindebomen bij een bosje. 

Ernaast stond een oud verweerd Maria
beeld. Ik schepte mijn pannen vol en liet 
ook mijn flessen vollopen, dronk een beetje, 
en dan - 't was zo heet - trok ik mijn 
kleren uit en nam een bad. Het koude 
water was een genot waardoor ik me 
heerlijk voelde opgefrist. Nadat ik me weer 
had gekleed, plukte ik een paar ·bloeiende 
twijgen en bloemen af, en versierde daar-
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mee het Mariabeeld. Daarbij viel me in, dat 
't mei was. In andere jaren. was ik thuis 
en kon ik .µaar 't Meilof gaan. Maar nu? 
Ik knielde neer en bad. Daarop nam ik mijn 
keukengerei en ging terug. Spoedig· was 
ik weer in de beschuttende loopgraaf. Ver
scheidene salvo's zware Duitse granaten 
gierden over mij heen en sloegen in en 
om de gebouwen van de boerderij met luid 
geraas van ontploffingen in. De grond 
beefde. Ik zocht mijn heil in een over
haaste vlucht. Badend in 't zweet en woe
dend bereikte ik eindelijk de kameraden, aan 
wie ik scheldend vertelde dat de eigen 
artillerie niets anders kon dan »te kort« 
schieten. Toen bleek dat ik naar de ver
keerde put was gelopen, die buiten ons 
front lag ... 

Die belefenis herinnerde ik · mij bij de 
vraag van de Fransman onmiddellijk. Van 
den eerste schok bekomen, brak ik mijn 
hoofd over de vraag, hoe die man mijn 
avontuur toch kon weten. Hij voorkwam 
die vraag door de opmerking: »Ja, ja, U 
bent het, U bent het! Is 't niet zo?« Ik 
kon alleen maar stom knikken, zo opge
wonden was ik. Hij trok mij met zich 
mee. In zijn woning gingen we tegenover 
elkaar zitten. Na een lange pauze begon 
hij te vertellen: · 

»In het bosje waar U twijgen van brak 
zaten wij, twee korporaals en nog 15 man. 
De wacht zag U aankomen. Hij wilde 
schieten. Ik belette hem dat en gaf de 
anderen bevel zich muisstil te houden, 
omdat ik veronderstelde dat U wel niet 
alleen naar de pomp was gelopen. Wij 
vonden het ongehoord roekeloos om vlak 
voor onze stellingen drinkwater te komen 
halen. Met ons allen, zeventien man, ston
den we achter het struikgewas verscholen 
U te bespieden. Zeventien man die aan 
U het leven te danken hadden! 

Wat een vreemd gezicht, een tegen
stander, een vijand, die zich zo maar 
naakt met water stond te begieten, die 
een bad stond te nemen, ofschoon de 
dood van achter de struiken loerde! Want 



we waren vanzelfsprekend vast besloten U 
niet te laten lopen. Schieten bij de gering
ste poging om na sommatie nog te vluch
ten, dat was toch natuurlijk! 

De wachtpost met zijn snelvuurgeweer 
hielt voortdurend zijn loop op U gericht. 
' t Was een jonge recruut, vo.or wie ' t nog 
een heldendaad zou zijn geweest, Uw 
naakte huid aan flarden te schieten. Maar 
anderen hadden met U te doen. Ons oude
ren was 't te moede als in de schouw
burg, waar het publiek tot 't einde van de 
laatste bedrijf om 't lot van zijn held zit 
te beven. 

U trok Uw kleren weer aan - Dadelijk 
zal hij gaan - Dadelijk wordt hij gesom
meerd om te blijven staan en zal hij willen 
weglopen - Nee, verscheidene schoten 
zullen de stilte verscheuren, hij zal echter 
in elkaar zakken ... 

Ik keek mijn mannen aan. Die met het 
snelvuurgeweer volgde U met de ogen als 
een roofdier. Alle anderen echter keken 
met gefronste wenkbrauwen toe, omdat ze 
ieder ogenblik het drama konden ver
wachten. Er heerste een enorme spanning. 

Ik vroeg me af, of ik naar voren moest 
rennen om U vast te grijpen, opdat niemand 
zou schieten. Het hart klopte me in de keel, 
alsof ik nooit een oorlog en zijn gevolgen 
gezien had. 

Maar U plukte bloemen. U brak vlak 
voor onze neus een paar twijgen af. Wij 
wachtten af, wat U daarmee zou doen . 

De Madonna, in haar arm legde U de 
bloemen! Aan haar voeten knielde U neer! 
De man met zijn snelvuurgeweer duwde 
' t terzijde en keek met open mond toe. Ook 
wij zetten grote ogen op en staarden strak 
naar 't beeld van de vreedzaam biddende 
»Mof«. 

Pas toen U bij de beschuttende muren 
van de boerderij was, ontwaakten wij uit 
onze verdoving. De wachtpost was bezig 
met 't magazijn van zijn geweer - een ander 
keek mij vragend aan. Ik schudde het 
hoofd van neen. Nauwelijks was U ver-
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dwenen, of wij sprongen uit de bescher
mende struiken en liepen op ' t Mariabeeld 
toe, dat sommigen van ons nog helemaal 
niet hadden opgemerkt. Wij namen Uw 
bloemen in de hand. . . Kijk hier, dit 
gedroogde bloempje in 't papier van mijn 
portefeuille, dat hebt U geplukt! Ik draag 
't altijd bij me, want het heeft ons leven 
gered, zoals tevoren het Uwe! 

Ja, U kunt nog niet ver weg zijn ge
weest toen de granaten kwamen aangieren. 
Misschien kunt U ' t zich nog herinneren: 
eerst vier, dan nog eens vier stuks van 
zwaar kaliber. Drie ervan kwamen midden 
in het bosje terecht waar wij een paar 
seconden tevoren nog hadden gestaan. 
Daar waren we zeker gebleven, als we niet 
met ons allen Uw bloemen en Uw Madonna 
hadden willen zien en dus eruit gesprongen 
waren. . . Geen van ons liep enig letstel 
op. Maar onze spullen en geweren die 
waren bHjven liggen, ze lagen in gruzele
menten of waren in stukken en brokken 
rondgeslingerd en in de grond gedreven. 

Kunt U zich voorstellen dat wij nog lang 
over U gesproken hebben - dat U nog lang 
de man was die wij in stilte als onze 
»held« beschouwden? Man vandaag .. . 
ik had nog maar nauwelijks een herinne
ringsbeeld van . Uw gezicht, en dat was 
anders bovendien. En toch herkende ik 
U! Is het toeval? Is ' t door 't lot gewild? 
Door de Voorzienigheid? Er zijn dingen die 
wij niet kunnen ontraadselen.« 

Daar valt niet veel aan toe te voegen. 
De Fransman en ik gingen als vrienden 
uiteen. Daags daarna echter en de volgende 
dagen stonden wij samen bij het Maria
altaar het Meilof te vieren, zoals op de Ie 
mei de tien duizend jongemannen. Maar 
ik hield me niet meer afzijdig-. Ik wilde 
midden onder hen staan, midden onder de 
mantel van Maria, die haar bescherming 
verleent aan al diegenen die erom vragen. 

»Die Wacht« 1931132, Düsseldorf 
Uit »Die schönsten Mariengeschichten« 



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, 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, 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, Essen-Bergeborbeck, Bottroperstr. 295, tel. 0201/664922 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur; op de andere weekdagen om 7.15 uur 

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

Zwitserland 

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, G-1-1908 Ecöne-Riddes,tel. 026/62927 en 62308 
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur 
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur 

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

Belgie 

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 

St. Pius V, Plantinkaai 2, Antwerpen 
Zondags 8.00 uur en 10.00 uur 
Door de week om 7.15 uur 

Bijzondere Data 
Priesterseminarie Herz Jesu, Zaitzkofen 
Op zondag de 27.6.1982 om 9.30 uur Pontificale Hoogmis met diaken en 
priesterwijdingen 

Priesterseminarie St. Pius X, Ecöne 
Op dinsdag 29.6. om 9.00 uur Pontificale Hoogmis met priesterwijdingen kenwijdingen 
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Maastricht, kl. Looierstr. 2 
Vrijdag, 18 juni, 18.30 uur, H. Mis met preek 
Zaterdag, 19 juni, 11.00 uur, H. Mis met preek 

Retraites in het Duits 

Mannen en jongemannen: 
Seculiere en reguliere priesters: 
Meisjes en jongere vrouwen: 
Mannen en jongemannen: 
Mannen en jongemannen: 
Oudere dames: 
(deze retraite is minder inspannend) 

12-17 april, in Zaitzkofen 
26-31 juli, in Zaitzkofen 

16-21 augustus, in St. Pelagiberg Zwitserland 
9-14 augustus in :laitzkofen 
23-28 augustus in St. Pelagiberg Zwitserland 
31 augustus - 4 september, in St. Pelagiberg 
Zwitserland 

De retraites beginnen en eindigen telkens 's middags. 
Alle aanmeldingen moeten worden gericht aan het priesterseminarie Herz Jesu in Zaitz
kofen, 8306 Schierling 

Jeugdkampen 

A Vacantiekampen 
1. Er zijn plannen voor een vacantiekamp voor meisjes van 9 tot 13 jaar, en een voor 
jongens van 9 tot 13 jaar. 

2. Vorarlberg van 30.6. tot 10.7.'82 
voor meisjes vanaf 14 jaar 
Inlichtingen bij Maya Eigenmann, Billwill, CH-9245 Oberbüren 

3. Italie van 15.7. tot 3.8.'82 
voor meisjes van 15 tot 20 jaar 
Inlichtingen bij Roswitha Göttler, Tulpenstr. 10, D-7257 Ditzingen 5 

4. Vorarlberg van 11.7. tot 20.7.'82 
voor jongens vanaf 14 jaar 
Inlichtingen bij Maya Eigenmann (zie boven) 

5. Italie van 15.7 tot 3.8.'82 
voor jongens van 15 tot 20 jaar 
Inlichtingen bij Stefan Christ, Jungenthaler Str. 49, D-5242 Kirchen/Sieg 

B Bijbelcursus met Dr. Kamenicky 
van 4.8. tot 11.8.'82 in Brilon-Wald 
voor jongens vanaf 17 jaar 
Nadere informatie bij Engelbert Recktenwald, In der Pfingstweide 3, D-6640 Merzig 
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