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Goede vrienden en weldoeners, 

Jezoubijnazeggendatwijonzekrachtenin 
de strijd tegen de machten van de duisternis 
hadden overschat, en het tweede deel van 
het proto-Evangelie over het hoffd hadden 
gezien: »Zij zal u de kop verpletteren - gij 
echter zult haar hiel belagen«. Want nau
welijks had Monseigneur de Aartsbisschop 
in de geest van de H. Vader Pius XII, en 
helemaal volgens de wens van Maria, in 
Fatima het mensdom opnieuw aan haar 
onbevlekt hart toegewijd, of de Vader van 
de leugen, de Moordenaar van de aanvang 
der tijden af, nam juist in Fatima wraak. 
Als naäper van God gebruikt hij de men
sen immers als zijn werktuigen. Daarbij 
profiteert hij niet alleen van hun boosaar
digheid, maar ook van hun kleine zwakhe
den, hun hartstochten, ja zelfs hun gebrek 
aan geestelijk evenwicht of hun psychische 
labiliteit. Bij Femandez Krohn ging 't blijk
baar om't laatste: volgens het getuigenis 
van zijn eigen ouders, en te oordelen naar 
zijn gedrag in de laatste maanden, heeft hij 
gehandeld als een psychisch zwaar ge
stoorde. Daarbij staat nog helemaal niet 
vast, hoe de zaak zich heeft toegedragen. 
Zoveel is zeker dat een normaal mens niet 
door geschreeuw de aandacht op zich gaat 
vestigen als hij een aanslag wil plegen! 
Toch heeft de komplotterende liberale pers 
in het voorval te Fatima een welkome aan
leiding gevonden om te proberen ons werk 
voor 't grote publiek dodelijk te treffen. 

Naar aanleiding van het ellendig gebeu
ren zijn wij vooral begaan met de eenvoudige 
gelovigen, die er part noch deel aan hadden, 
maar die plotseling het mikpunt werden 
van de opgehitste volkswoede. Want die 
Michael Albus moet 't toch wel weten: de 
mensen rondom Lefebvre zijn allen zonder 
uitzondering militant, om niet te zeggen 
fascistisch, wat de beste voedingsbodem is 
voor 't kweken van lieden die aanslagen 
plegen! (Men vergelijke met de uitzending 

»Heute-Journal« van de Z.D.F. op 13 mei 
1982 om 21 uur.) Zou dat waar zijn, dan 
was ook het geestelijk werkterrein van 
onze Heer Jezus Christus de voedingsbo
dem geweest voor een Judas; dan was de 
katholieke Kerk het geestelijk thuisland 
van de katholieke Adolf Hitler. 

Waarvoor voelen de heren jounalisten 
zich eigenlijk verantwoordelijk? Voor de 
waarheid? Of voor een boosaardige, linkse 
ideologie? 

Ondertussen keerde de Hoogeerwaarde 
Heer Aartsbisschop op zaterdag 22 mei na 
een zeer inspannende inaar vruchtbare reis 
uit de Verenigde Staten en Canada terug 
om onmiddellijk zijn werk in Europa weer 
op te nemen. Op zondag 23 vormde hij 
meer dan 200 kinderen in de kerk St. Nico
las du Chardonnet in Parijs. De komende 
weken zijn gevuld met diaken- en priester
wijdingen, verdere Vormsels en belangrijke 
besprekingen. In aansluiting daarop vin
den in Stuttgart en in Basel de eerste Hei
lige Missen plaats van onze beide pas ge
wijde priesters uit het Duits sprekende 
gebied. · 

De voorbereidingen voor ons Don-Bosco 
gymnasium zijn in volle gang. Tot onze 
grote vreugde bood de vroegere secretaris 
van een grote school in de buurt van Brilon 
Wald zich dezer dagen aan om opnieuw 
onder onze leiding dienst te doen. Bij de 
opzet van deze belangrijke instelling heb
ben wij voor 'teerste jaar op niet meer dan 
10 leerlingen gerekend. Steunend op dit 
bescheiden begin zal de school door haar 
geestelijk gehalte belangstellenden moeten 
overtuigen. 

Na onze eerste bijeenkomst van de 
Derde Orde onlangs in Saarbrücken heb
ben wij besloten om de eerste leden op te 
nemen op 't feest van de H. Pius X, de 3e 
september. 

Beminde vrienden en weldoeners, laten· 
wij in de maand juli met innige liefde sa
men het kostbaar Bloed vereren, de losprijs 



voor onze Verlossing. Laten we deze kost
bare schat elke dag aan de hemelse Vader 
offeren om Hem te aanbidden, te prijzen 
en te danken, om uit te boeten en om ver
geving te vragen. In Hem ligt de oplossing 
van alle menselijke problemen opgesloten; 
in Hem ligt verborgen het hele mysterie 
van de wereldgeschiedenis: hoe het mense
lijk geslacht naar het vaderhart van God 
moet worden geleid, hoe de goddelijke 

heerschappij .moet worden gevestigd in een 
Rijk van waarheid en leven, heiligheid en 
genade, gerechtigheid, liefde en vrede. 

Kostbaar Bloed maakt alles goed! 
Met mijn zeer hartelijke groeten aan U 

en Uw dierbaren 
geheel de Uwe in 't onbevlekte hart 
van de Moeder van Smarten 

P. Franz Schmidberger 

Enkele stemmen over het voorval in Fatima op 12 mei 1982 
Gudrun en Emst 
Schiffmeyer 
Bundesbankamtsrat 

München, 17 mei 1982 
Heimstättenstr. 3 

ZdF-Redactie »Heute-Journal« Mainz 
Betr. Uitzending »Heute-Journal« van 
donderdag 13 mei 1982, 21.00 uur 

Hooggeachte Dames en Heren, 
Een priester die door aartsbisschop Lefe

bvre is gewijd, maar al geruime tijd niet 
meer tot de Priesterbroederschap St. Pius X 
behoort, moet in Fatima hebben gepro
beerd om Paus Johannes Paulus Il te ver
moorden. De zaak is nog niet helemaal 
opgehelderd." Wat erover wordt bericht is 
tegenstrijdig en verward. Maar de heer Al
bus, Uw redacteur in kerkelijke zaken, is er 
als de kippen bij om een groep die hij ten 
onrechte »Lefebvre-aanhangers» noemt (in 
plaats van, zoals het hoort, aanhangers van 
het onverkort katholiek geloof) geestelijk 
verwant te verklaren met moordenaars en 
terroristen. Hij probeert hen in 't verdom
boekje te krijgen, zou Herbert Wehner zeg
gen. 

Tegen zo'n manipulatie moeten wij met 
klem protesteren. Wij laten ons door de 
heer Albus niet in 't verdomboekje zetten. 

Wat aartsbisschop Lefebvre en zijn prie-
. sters betreft, wij geloven dat de woorden 

van Jezus in Johannes 15, 18-20 op hen van 
toepassing zijn. Kent pater Albus die plaats 
in de H. Schrift wel? 

Met vriendelijke groet E. Schiffmeyer 
Gudrun Schiffmeyer 
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Friedrich Köberlein 
Sohnckestr. 7 
München 71 

ZdF-Redactie 
Mainz 

München, 18 mei 82 

Betr. uitzending »Heute-Journal« van don
derdag 13-5-1982, 21 uur: 
de zogenaamde poging om een aanslag te 
plegen op de Paus. 

Geachte Dames en Heren, 

Ik protesteer nadrukkelijk tegen de ma
nier waarop Uw medewerker de heer Al
bus de handelingen van een eenling ge
bruikt om een hele groep medemensen, 
katholieken die over sommige ontwikkelin
gen in de Kerk blijkbaar een andere me
ning hebben dan hij, te belasteren op de 
bekende manier van: laat de hele familie 
van de tegenstander maar boeten voor wat 
één lid heeft misdaan. Die handelwijze 
heeft mij pijnlijk getroffen; die heeft me 
zelfs ontsteld, ofschoon ik als lutheraan 
niet tot de kring van de belasterden be
hoor. 

In plaats van in kerkelijke uitzendingen 
voortdurend hoog op te geven van de 
»Oecumene« moge de heer Albus die eerst 
tegenover zijn medekatholieken in praktijk 
brengen. 

Hoogachtend 
Friedrich Köberlein 



Deutsche Tagespost, Nr. 60: 

De aanslag op de Paus 
en Lefebvre 

In het journal van de ZdF van 13-5-1982 
heeft Michael Albus de Lefebvrebeweging 
in verband met de aanslag op de Paus als 
agressief, militant en totalitair betiteld. Met 
welk recht? 

Het gaat er hier niet om, positie te kiezen 
vóór of tegen de Lefebvre-beweging, waar 
ik niet bij hoor. Alleen de kerkelijke instan
ties zijn tenslotte bevoegd om hierover een 
oordeel te vellen. Maar zij hebben het laat
ste woord nog niet gesproken. Dat intussen 
de heer Albus de poging tot een aanslag 
door een vroegere aanhanger van de bewe
ging gebruikt om aartsbisschop Lefebvre en 
zijn aanhangers indirekt voor die aanslag 
verantwoordelijk te stellen en hen zo op 
een ongehoorde manier via de televisie te 
belasteren, dat maakt de maat vol! Daar
over moet hetzelfde worden gedacht als 
over de bewering dat een amokmaker, die 
twee jaar geleden in 't Westduits leger 
heeft gediend, door die militaire dienst tot 
zijn amok is gebracht. 

-Kan de heer Albus nog wel een greintje 
begrip opbrengen voor 't feit dat iemand 
zijn overgeleverd geloof konsekwent pro
beert te verdedigen en het wil vrijhouden 
van twijfelachtige hervormingen? Als hij 
dat niet kan, dan moet hij toch maar eens 
de Evangelies en de heiligenlevens gaan 
lezen. Misschien zal hij dan merken, wat 
konsekwent beleefd christendom betekent. 

Emst Proksch, Würzburg 
Präsident des Bayer. Verw.-Gerichts a. D. 

Die Welt, 17 mei '82: 

Lefebvre en de man die een 
aanslag wou plegen op de Paus 

Is de priester die de Paus in Fatima naar 
het leven stond inderdaad, zoals men heeft 
gezegd, een aanhanger van Lefebvre? Het 
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antwoord moet luiden: in de strenge zin 
van het woord kunnen er geen »aanhan
gers van Lefebvre« bestaan. Dat vereist een 
nadere uitleg die we hier laten volgen: 

Er zijn twee soorten katholieken. Er zijn 
liberale katholieken, die voldaan zijn over 
het 2e Vaticaans Concilie (leuzen: oecu
mene, open staan voor de wereld, alge
meen heilsoptimisme, afstand doen van de 
overtuiging dat wij alleen . de waarheid 
bezitten, sociologie en psychologie als hulp 
voor een »rijper geloof«, zo nodig collabo
ratie met de. communisten voor de »juiste« 
opbouw van de wereld) en tevreden over 
de invoering van de verregaand gedesacr
aliseerde, anti-tridentijnse »maaltijd des 
Heren« na het Concilie. Het »hatelijke 
scheldwoord modernisme« (Rahner) heeft 
zijn venijn verloren, omdat de inhoud er
van via 't Concilie binnen de Kerk is 
gebracht. De anti-modemisteneed van de 
priesters werd afgeschaft. 

Van de andere kant zijn er katholieken 
die aan de traditie van de kerk vasthouden 
en de nieuwigheden afwijzen als moderni
stische afwijkingen van de leer die allang 
zijn veroordeeld en dus niet mogen wor
den toegelaten. Zij verlangen dat de tri
dentijnse Mis, die helemaal niet kan wor
den verboden omdat ze door Pius V werd 
»gecanoniseerd«, opnieuw wordt inge
voerd, of tenminste weer wordt toegelaten. 
Een nieuwe ritus kan alleen maar als aan
vulling worden ingevoerd. 

Het belangrijkste geschilpunt is eigenlijk 
de theologische inhoud van de Mis, niet 
b. v. de kwestie landstaal of Latijn. 
Katholieken die vasthouden aan het onver
anderlijk goed van de traditie nemen enkel 
deel aan het onveranderde »Misoffer«, dat 
men op vele pla~tsen kan bijwonen. Want 
de nieuwe .maaltijd des Heren »begunstigt 
de ketterij«, woorden die Aartsbisschop 
Lefebvre tijdens het proces voor de Con
gregatie van het Geloof in 't proces verbaal 
heeft laten opnemen. (Dit opzienbarend 
proces, dat in 1979 in Rome plaatsvond en 
waarover tot op heden geen uitspraak 



werd gedaan, is dezer dagen in 't Duits 
verschenen: »Erzbischof Lefebvre und das 
Heilige Offizium«, Mediatrix-Verlag, Wien 
en Altötting.) 

Volgen nu alle traditie-getrouwe katho
lieken de aartsbisschop of beschouwt deze 
zich als hun aller bisschop? Neen. Eerstens 
zijn er groepen die ontkennen dat de 
nieuwe Pausen rechtzinnig zijn, en recht
matig Paus. Lefebvre echter onderwerpt 
zich aan ieder van deze Pausen, »inzover 
die de ware leer doorgeeft«. Bovendien 
zegt hij dat de toestand van de Kerk als 
geheel voor hem belangrijker is dan het 
probleem van de rechtzinnigheid van de 
Paus. Hij houdt eenvoudig aan de onver
anderde leer vast. Ten tweede: Lefebvre 
zegt (en herhaalt't in de inleiding tot de 
zoëven geciteerde processtukken): »Ik ben 
nooit opgetreden met de pretentie, de ver
tegenwoordiger te zijn van alle kàtholieken 
die trouw blijven aan de overlevering van 
de Kerk«. 

Hij zorgt ervoor dat er uit zijn over de 
hele wereld verspreide seminaries jonge 
priesters komen die de ritus van de Over
levering dienen. Dat is voor hem het be
langrijkste. Op zijn reizen preekt hij en 
draagt hij de H. Mis op. Dat behoort tot 
de zielzorg. 

Vanaf het begin echter heeft hij ondub
belzinnig verklaard dat het »Voor elke 
katholiek die 'n helder inzicht heeft en 

trouw wil blijven onmogelijk is om deze 
(liberale en modernistische) hervorming 
aan te nemen en zich, op welke manier 
dan ook, eraan te onderwerpen« (Manifest 
van 21-11-'74). 

Maar -niet alleen de fanatieke veroorde
ling van de Pausen wijst hij af, ook met 
schijnvroom sentimentalisme moet men bij 
hem niet aankomen: »Üm gezondheids
redenen ging ik liever niet naar Holland, 
waar ik een afspraak had. Bovendien had 
ik gehoord dat de kapel waar men mij ver
wachtte werd beheerd door een persoon 
die visioenen kreeg en, naar men beweer
de, afbeeldingen met het Bloed van onze 
•Heer bezat, enz. Dus zei ik tot mezelf: de 
Voorzienigheid is nij welgezind ik ben 
doodmoe, ik ga er niet heen«. 

Nu is onze vraag opgehelderd. Eerstens: 
Lefebvre wijst fanatici en femelaars af. Hij 
stuurt ze weg als ze bij hem komen. Twee
dens: Een vriend uit mijn studententijd 
schreef me onlangs dat hij uit mijn pen een 
uitgebreide uiteenzetting van de theologie 
van Lefebvre verwachtte. Ik kan de man 
alleen maar antwoorden: er bestaat- geen 
theologie van Lefebvre. Zijn aanhangers 
hangen niet aan hem, maar heel rustig en 
overtuigd aan de twee duizend jaar oude 
traditie van de Kerk. 

R. Krämer-Badoni 



Wat de pers over ons Werk schrijft 

Bayerischer Rundfunk, 
Abt. Kirchenfunk 

Dinsdag 4 mei 

De uitse aktiviteiten van 
Lefebvre 

door Christian Feldmann 

Een uiteengeslagen hoopje, een fanatieke 
mini-gemeente van sektariërs, dat zijn de 
traditionalisten in de Bondsrepubliek allang 
niet meer. De aanhangers van Lefebvre, 
die trouw blijven aan het Concilie van 
Trente van vóór de baroktoijd, en die alle 
ontwikkelingen van de laatste decennia als 
afdwaling afwijzen, presenteren zich 
tegenwoordig als een krachtig georgani
seerde alternatieve kerk. De beweging 
beschikt over eigen ruimten voor gods
dienstoefeningen, over een speciale pers, 
en vooral: over een duidelijk uitgewerkt 
plan volgens hetwelk men te werk wil 
gaan. 

Lefebvre's »Priesterbroederschap Pius 
X«, die evenals haar leider en stichter 
strijdt . tegen concilie-kerk en tijdgeest, 
heeft kort geleden trots een kaart met haar 
steunpunten in de Bondsrepubliek gepubli
ceerd. Die kaart toont een het hele land 
overdekkend net van priorijen en verga
derruimten, met een licht overwicht in 't 
Rijnland. Niet bij alle 25 vestigingen be
hoort een echte parochie. Parochies zijn er 
tot nu toe slechts in steden als München, 
Saarbrücken en Stuttgart, en de laatste tijd 
ook in Essen. 

Maar de traditionalisten hebben hun doel 
bereikt om in alle regio's van de Bonds
republiek tenminste eens per maand een 
streng volgens de oude riten opgedragen 
Mis aan · te bieden, zonder de nieuwig
heden van de concilietijd en vanzelfspre
kend in 't Latijn. Op iedere derde zondag 
van de maand komen Lefebvre's aanhan
gers b. v. in de conferentiezaal van het 
Centraalstation te Würzburg bijeen voor 
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de Mis. Om de vier weken is er een. 
»tridentijnse Mis« in de kerk van Alt
Schöneberg in Berlijn. Met onregelmatige 
tussenpozen wordt de vóórconciliaire Mis 
opgedragen in de Rhein-Mosel-Halle te 
Koblenz, in de Siegerlandhalle te Siegen en 
in 't Concertgebouw van Karlsruhe. 

Daarbij tonen de tegenstanders van de 
hervorming vaak een fantasie en een geest
drift die respekt afdwingen en waarop de 
door het Concilie uitgedaagde, mede
verantwoordelijke en mondige leek trots 
zou mogen zijn. In Saarbrücken b. v. 
vonden al jaren geleden 300 in twijfel 
gebrachte katholieken elkaar in de »Katho
lische Kulturgemeinde St. Pius X.«. Ze 
organiseerden een eigen godsdienstonder
wijs dat trouw was aan dè gemeen
schappelijke overtuiging en bouwden voor 
ongeveer een millioen mark een oud pak
huis om tot het parochiecentrum »Maria zu 
den Engeln«. In het Ruhrgebied, in Essen, 
kochten de aanhangers van Lefebvre een 
voormalige lutherse kerk: een inverstering 
die hun, samen met het Priorij-gebouw 
»St. Athanasius« in Stuttgart, kwam te 
staan op een schuld van meer dan een 
millioen mark. Maar de twee dozijn huizen 
die in minder dan tien jaar overal in de 
wereld door Lefebvre zijn gesticht, zijn nog 
allemaal betaald . . . van de giften van 
mensen met een bescheiden inkomen, 
zoals officieel wordt meegedeeld. Maar 
kenners van het traditionalistenkamp wij
zen op kapitaalkrachtige sponsors uit de 
Europese adel. 

De beweging wil zich verder uitbreiden: 
op 1 september moet het St. Johannes 
Bosco gymnasium met bijbehorend rnter
naat in Brilon-Wald in't Sauerland geo
pend worden. Voor een »katholieke opvoe
ding in de volle betekenis van het woord«, 
zo luidt de propagandatekst, zal op de eer
ste plaats een gepensioneerd rector van een 
gymnasium uit Weissenburg zorgen. 



Foto's van de maquette van onze toekomstige priorij St. Athanasius in Stuttgart-Feuerbach 
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Azchitektenbüro fiedler-Aichele-Weinmann, Stuttgart 
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De klassen gaan tot 't eindexamen. De 
vreemde talen zijn: Latijn, Engels en, ter 
keuze, Grieks of Frans. School- en kost
geld samen: 500 mark per maand. Reductie 
of algehele kwijtschelding voor behoeftigen 
zijn mogelijk. Bovendien willen de tradi
tionalisten met een retraitehuis beginnen, 
en misschien ook nog een vrouwenklooster 
stichten. Twee Dominicanessen wachten 
daar al op. 

In zijn in de Bondsrepubliek gelegen 
priesterseminarie Zaitzkofen bij Regens
burg kon de vroegere aartsbisschop Marcel 
Lefebvre dit jaar in maart twintig seminari
sten de lagere wijdingen, respectievelijk de 
subdiakenwijding toedienen. Tevens heeft 
hij zeven nieuwe leden in zijn Broeder
schap kunnen opnemen. In de hele wereld 
beschikt de traditionalisten-beweging on
dertussen over 100 priesters. Meer dan 250 
seminaristen zijn in opleiding. Op · die 
wijze wil de energieke oud-missiebisschop 
Marcel Lefebvre een Kerk vernieuwen, die 
volgens de . woorden van zijn Duitse dis
trictsoverste op »een grote puinhoop na 
een bombardement« lijkt. 

Liechtensteiner Vaterland: 

Instituut St. Karl Borromäus 
in Oberriet 

Een huis van de katholieke traditie 

Iedere zondag komen er honderden en 
door de week tientallen gelovigen naar 
Oberriet, naar het door de »Priesterbroe
derschap van de H. Pius X« (stichter aarts
bisschop Marcel Lefebvre) opgerichte 
»lnstitut St. Karl Borromäus«. Daar nemen 
ze deel aan de H. Mis, daar gaan ze naar 
Lof en Aanbidding en bidden ze samen 
de rozenkrans. Het »Liechtensteiner Vater
land« kon in een gesprek met de leider 
van het instituut, pater prof. Dr. Alois 
Kocher, de taken en doelstellingen van het 
instituut vernemen. 
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Instituut St. Karl Borromäus 

Het instituut St. Karl Borromäus werd in 
februari 1979 gekocht. Het was toen nog 
een oud fabrieksgebouw. Na de ver
bouWing kon op 21 oktober 1979 de eerste 
H. Mis worden opgedragen. Het instituut 
biedt de katholieken van de streek nu een 
huis van de oude katholieke traditie en een 
plaats voor de vorming van latere seminari
sten. 

Behalve pater Kocher leven er in 't insti
tuut nog een priester, twee broeders, een 
seminarist, leerlingen en het huisper
soneel. De kapel (de vroegere machinehal) 
biedt ruimte voor 400 personen. Er is een 
even grote conferentiezaal, waarin af en toe 
sprekers voordrachten komen houden. 
Pater Kocher en. zijn medewerkers zorgen 
voor zes gymnasiasten die lessen volgen in 
een onderwijsinstelling en zich voorberei
den op het eindexamen. Ze willen naar het 
seminarie om P:Ïester te worden. 

Aartsbisschop Lefebvre 

De stichter van de »Priesterbroederschap 
St. Pius X« is aartsbisschop Marcel Lefe
bvre. Hij werd geboren in 1905 in Tour
coing in Frankrijk. In 1929 werd hij priester 
gewijd. Eerst was hij kapelaan in het dio
cees van zijn geboortestreek. Daarna trad 
hij in bij de paters van de H. Geest, wat 
't begin was van dertig jaar missiewerk in 
Afrika. Na zijn terugkeer uit de missie 
werd Lefebvre bisschop van Tulle (Frank
rijk). Hij stichtte eerst in Freiburg (Zwitser
land), dan in Ecöne een vormingscentrum 
voor candidaten voor het priesterschap. In 
1971 liet hij zijn pas gestichte congregatie, 
de »Priesterbroederschap St. Pius X«, offi
cieel bevestigen. 

Omdat Lefebvre vasthield aan de zoge
naamde »Tridentijnse Mis« (de oude Latijn
se), aan de sacramenten, aan de catechis
mus, aan de H. Séhrift, werd hij wegens 
»ongehoorzaamheid« van Rome uit gesus
pendeerd. Momenteel worden er onder
handelingen gevoerd en probeert men een 



oplossing te vinden. 
De Priesterbroederschap telt op 't ogen

blik ongeveer honderd priesters die door 
de aartsbisschop werden gewijd. De recht
vaardiging voor zijn houding vindt Lefe
bvre in de katholieke Overlevering en de 
H. Schrift. Het is bewezen dat de Canon 
van de H. mis meer dan 1500 jaar oud is. 
Tot het 2e Vaticaans Concilie (1962 - '64) 
zou geen Paus de tekst hebben durven 
veranderen. De heilige Paus Pius V heeft 
in 1570 alleen maar bevestigd wat sinds 
600 ongeveer vaq Paus Gregorius was 
overgenomen. 

»Een valse oecumene« 
Steunend op beslissingen van iemand als 

de heilige Paus Pius V wijst Lefebvre het zo 
geheten modernisme af dat door het 2e 
Vaticaans Consilie weer wortel heeft 
geschoten in de katholieke Kerk. In dat 
modernisme ziet hij een »protestantise
ring« van de katholieke leer. Ook met de 
»valse« oecumene kan Lefebvre zich niet 
verenigen. Naar zijn mening is het hele
maal fout, alle »kerken« als gelijkwaardig 
te beschouwen. Aan die eenheid moet vol
gens de opdracht van Paus Pius X de een
heid van de leer voorafgaan. Jezus Christus 
heeft immers een ondubbelzinnige verkon-

digingsopdracht gegeven: Wie gelooft zal 
zalig worden, wie niet gelooft zal worden 
verdoemd. Hier is absoluut geen ruimte 
voor welke vorm ván liberalisme dan ook. 

»Katholieken in verwarring« 

De meesten van hen die in 't instituut in 
Oberriet naar de kerk gaan zijn katholieken 
die in verwarring zijn gebracht. Ze komen 
uit de streek van het Rijndal, uit Vorarl
berg, Liechtenstein, Graubünden en het 
Zuiden van Duitsland. Deze mensen hou
den vast aan de traditionele H. Mis, aan de 
sacramenten en vooral aan de H. Biecht. 
Het gevolg is dat de paters van Oberriet 
heel veel tijd besteden aan het biechthoren. 
Een boeteviering is er niet. Het instituut 
leeft alleen maar van de giften der gelovi
gen die in Oberriet komen. Nog nooit hoef
de men de Priesterbroederschap om hulp 
te vragen. Ook de paramenten en de litur
gische vaten zijn geschenken, zodat het 
instituut de helpende hand kan bieden, als 
er elders soortgelijke zetels komen. Met de 
geestelijkheid in de omgeving is er, voor 
zover bekend, geen wrijving, en de leiding . 
van het instituut is vol vertrouwen dat 
Rome en de aartsbisschop spoedig tot een 
vreedzaam vergelijk zullen komen. 

»Toen pas merkte ik, welke kracht priesterhanden hebben« 
De pastoor van Aresing brengt rapport uit over gevallen van duivel-uitdrijving 

In het laatste »Mitteilungsblatt« nr. 42 hebben 
we enkele woorden geuJijd aan de strafmaatregelen 
van de bisschop van Augsburg tegen pastoor 
Johannes Bauer uit Aresing. 
Als we de inlichtingen die we tot nu toe hebben 
ontvangen mogen geloven, dan zou't hier best 
weer kunnen gaan om een geval van moderne 
christen- en priestervervolging. 

Aresing. Van de kerktoren vlakbij slaat 
de klok twaalf keer. In de pastoriekamer 
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vouwen kanunnik Johannes Bauer (62) 
met zijn huishoudster en een confrater die 
op bezoek is de handen voor een beeld van 
de Moeder Gods, dat schittert in een krans 
van elektrische lampjes. De pastoor van de 
parochie Aresing in het distrikt Neuburg/ 
Schrobenhausen, die door zijn bisschop uit 
zijn ambt is ontslagen, is een groot vereer
der van de Moeder Gods en sedert 1974 
lid van de priesterbeweging die wil aan
sporen tot meer devotie voor de H. Maagd. 
»Zonder de bescherming en de hulp van de 



Moeder van God zou ik deze strijd niet 
kunnen volhouden«, is de diepe overtui
ging van de geestelijke, die de Mis elke 
dag moet opdragen in de woonkamer van 
de pastorie, omdat de kerk voor hem ge
sloten is. 

!'l"ieuwe boeken werden opgehaald 

De bisschop van het diocees Dr. Josef 
Stimpfle en de pastoor hebben onenigheid 
gekregen omdat - zoals al is meegedeeld -
Johannes Bauer het staande communiceren 
op de hand in geweten niet voor geoor
loofd kan houden. Bauer: »Men mag God 
niet behandelen als een stuk brood.« Het 
is voor de pastoor een ondragelijke gedach
te dat kruimels van de Hostie op de grond 
vallen, en dat er zo maar »over het 
Lichaam des Heren wordt gelopen«. 
Bovendien bevalt 't de geestelijke niet, dat 
ook leken tegenwoordig de Communie mo
gen uitdelen: »Reeds in 115 heeft Paus Six
tus 1 bepaald dat alleen maar priesters de 
Hostie in de hand mogen nemen.« 

Ook het zang- en gebedenboek »Gottes
lob«, dat nu voor de Duitse katholieken is 
goedgekeurd, wordt door de pastoor afge
wezen. Hij citeert er passages uit die vol
gens hem in strijd zijn met de geloofsop
vatting van tot nu toe. Daarom heeft hij 
de pas gekochte boeken zonder meer weer 
laten ophalen en ze in 't lijkenhuisje laten 
deponeren. Zowel voor de wijze van 
communiceren als voor de invoering van 
het nieuwe boek, zo zegt pastoor Bauer, 
kan men zich niet beroepen op de beslui
ten van het Vaticaans Concilie: »Daar is 
geen woord daarover te vinden.« 

In 't gesprek met onze krant vertelt de 
pastoor-zonder-parochie rustig en bezon
nen dat hij een meisje van zeventien, dat 
tien jaar in een psychiatrische inrichting had 
gezeten, »genezen« heeft. »Het meisje kon 
de handen niet vouwen. Toen ik haar de 
handen oplegde, is ze rustig geworden«, 
vertelt de kanunnik. »Toen pas merkte ik, 
welke kracht priesterhanden kunnen heb-
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ben«. Vijf à zes uur bidden hadden daarna 
de genezing van de zieke bewerkt. »Dat is 
nu een half jaar geleden, en het meisje 
heéft geen instorting meer gehad«, roept 
Bauer de naar zijn mening gelukte dui
veluitdrijving in zijn herinnering terug. 
In een ander geval, zo wordt verteld, had 
een meisje door intens gebed van de pas
toor en enkele gelovigen haar stem terug
gekregen. 

Tegen de eer van God 

»Wat tegen mij wordt ondernomen, dat 
wordt ondernomen tegen de eer van God 
en het heil van de mensen. Als er iets te
gen Gods eer en het heil der mensen wordt 
ondernomen, dan kan ik niet meedoen«, 
heeft Johannes Bauer de bisschop geschre
ven, die wilde dat hij »vrijwilling afstand 
zou doen« en met pensioen zou gaan. Toen 
de ontslagbrief bij hem aankwam, was 
Johannes Bauer op reis naar Italië. De 
opperherder van het diocees Augsburg ein
digde zijn schrijven met deze slotzin: »Ik 
had voor een zaak die al maandenlang 
aansleept een minder dramatische afloop 
gewenst. Ik blijf U in mijn gebed inslui
ten.« 

Verraad aan het geloof 

Toegeven aan de wens om de pastorie 
te verlaten voelt kannunik Bauer als een 
verraad aan het geloof. »De bisschop kan 
me toch niet buitengooien omdat ik 't ka
tholiek geloof verdedig. Ik ben helemaal 
één met de katholieke Kerk«, verzekert de 
geestelijke plechtig, die sinds de ontzetting 
uit zijn ambt ook geen uitkering meer krijgt 
voor zichzelf en zijn huishoudster, Rosa 
Murr, en daarom van zijn spaarcenten 
moet leven. Maar daar bekommert hij zich 
minder om dan om de vele onwaarheden 
die naar zijn mening over hem worden 
verspreid. »Ik heb nooit voorgeschreven 
dat kinderen bij hun eerste Communie een 
doornenkroon moeten dragen«, verzekert 
hij. Op de vraag, of hij van zins is, de 



pastorie vrijwillig voor zijn opvolger te ont
ruimen, meent hij: »Waarschijnlijk niet.« 
De door de bisschop benoemde opvolger 
kan de bureaus van de pastorie gebruiken, 
maar in de privé-vertrekken wordt hij niet 

toegelaten. Wat de geestelijke nu moet 
doormaken, voelt hij als zijn kruisweg. 
»Alleen mijn geloof houdt mij staande«. 

Gerd Daniel 

Uit een preek over ons geloofsgetuigenis 

Toen onze Heer Jezus Christus deze 
wereld verliet, gaf Hij zijn apostelen de op
dracht (en de belofte): »Gij zult Mijn getui
gen zijn in Jerusalem en in heel Judea, 
in Samaria en tot de grenzen der aarde.« 
De apostelen hebben die opdracht begre
pen; ze zijn uitgetrokken; ze hebben in alle 
landen het Evangelie verkondigd tot op 't 
Krim-schiereiland toe. Tot in India en 
Spanje zijn ze gekomen, en ze zijn tot de 
dood toe aan dat Evangelie trouw geble
ven. Als hun kostbare nalatenschap heb
ben de apostelen dat Evangelie overge
geven aan hun leerlingen, en die zijn weer 
in nieuwe groepen voor de verkondiging 
uitgetrokken. Zo heeft de ene generatie 
dat getuigenis aan de andere doorgegeven, 
tot het ons heeft bereikt, die op onze beurt 
in de 20e eeuw de getuigen van het Evan
gelie zijn. Dierbare christenen, ook aan .ons 
is gezegd: »Gij zult Mijn getuigen zijn.« 
Gij zult het Evangelie, de Blijde Bood
schap, doorgeven. Die mag niet wegkwij
nen; die mag niet verstommen. Het Evan
gelie komt zo ver als gij 't uitdraagt. Wat 
er van de Kerk en van de heilige gods
dienst terecht komt, dat hangt van U af. 
Het is in Uw handen gelegd. 

Op tweevoudige wijze wordt er van het 
Evangelie getuigenis afgelegd: door 'het 
woord en door de daad. De mond moet 
het geloof verkondigen, want het geloof 
komt van het horen, en hoe willen ze 
horen, als 't niet verkondigd wordt. De 
moeder die haar kind het Onze Vader of 
het Credo verklaart is getuige van het 
Evangelie. De godsdienstleraar die de 
kinderen de katechismus bijbrengt is een 
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geloofsgetuige. De missionarissen die uit
trekken om de mensen te winnen voor de 
heilige godsdienst zijn geloofsgetuigen. 
Zelfs ieder van ons die alleen maar het 
Credo met overtuiging bidt is een getuige 
van het geloof. 

Maar bij het getuigenis van de mond, 
dierbare christenen, hoort dat van de daad. 
Het woordgetuigenis wordt geloofwaardi
ger, als het door het getuigenis van de 
daad wordt bekrachtigd. De verkondiging 
wordt niet onwaar als een christen; een 
priester, niet volgens het geloof leven, 
maar ze zal minder indruk maken. Het 
getuigenis door de daad is noodzakelijk. 
Getuige zijn, dat wil zeggen: voor een ver
borgen werkelijkheid in het strijdperk tre
den. God is een verborgen werkelijkheid. 
Niemand kan God zien, zo staat 't in het 
Nieuwe Testament, want God woont in 
een ontoegankelijk licht, en dat moet zo 
zijn. Want als God kon worden gezien, 
dan kon Hij door mensen worden gegre
pen. En als Hij kon worden gegrepen, dan 
kon Hij door mensen worden beheerst. 
God moet onzichtbaar zijn. Zo is God. Dat 
is Zijn goddelijk wezen. Zijn onzichtbaar
heid is niets dan een uitdrukking van Zijn 
oneindige Majesteit waarover de schepse
len niet kunnen beschikken. Maar juist 
omdat Hij onzichtbaar is, heeft Hij getui
gen nodig, mensen die door hun woord 
en door hun daad van Hern getuigen. 

Er zijn mensen geweest, dierbare chri
stenen, die op een zeer doeltreffende wijze 
voor God hebben getuigd. Die mensen 
noemen we de heiligen. Hun leven was 
niets anders dan de uitbeelding van het 



Evangelie. Hun heiligheid'was niets anders 
dan een weerspiegéling van de heiligheid 
van Jezus. Wie hen aankeek, die werd aan 
God herinnerd. Wie met hen sprak, die 
werd door God ontroerd. Wie die mensen 
leerde kennen, die kreeg de indruk dat hij 
Christus ontmoette. 

Wij kunnen bij de heiligen verschillende 
groepen onderscheiden. De eerste groep is 
die der heilige martelaren. Deze groep 
draagt letterlijk de naam »getuigen«, want 
het Griekse woord »martys« betekent 
getuige. De martelaren zijn getuigen in een 
bijzondere betekenis. Ze hebben niet alleen 
met woorden voor het Evangelie getuigd 
en ook niet alleen door de daad, maar door 
hun bloed, hun lijden, hun dood. Ze zijn 
bloedgetuigen, en bloed spreekt een bij
zondere taal, een taal die door niemand 
over 't hoofd kan worden gezien en die 
iedereen moet horen. In plaats van genoe
gens en gemakken die voor het grijpen 
lagen hebben de heilige martelaren verlies 
van hun bezit, verbanning, kwellingen, 
martelingen en de dood gekozen. De jood
se autoriteiten boden de apostelen de in
vrijheidstelling aan, als ze maar ophielden 
met van Jezus te getuigen. Maar Petrus 
wees dat als een schandelijke eis veront
waardigd af: »Over wat wij gezien en 
gehoord hebben kunnen wij niet zwijgen. 
Men moet God meer gehoorzamen dan de 
mensen.« Die onversaagde tot durf inspi
rerende houding van de martelaren was 
voor de tijdgenoten der apostelen een dui
delijk teken dat God met hen was. Want 
het leven en de genoegens en het geluk 
van dit leven prijsgeven voor een onzicht
bare werkelijkheid, dat kan slechts hij die 
God met zich heeft. En als de martelaren 
dat hebben volbracht, dan hebben de hei
denen, dan heeft het heidens milieu in hun 
leven en sterven een machtig bewijs gezien 
voor het werkelijk bestaan en de macht van 
God. 

Beminde christenen, dat was niet alleen 
bij het begin van het christendom zo, maar 
in alle tijden! Dat is tot op heden zo geble-
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ven. 
In 1535 zat de hoogste Engelse ambte

naar, Lord-Kanselier Thomas Morus, in de 
Tower. De Tower is de Britse staatsgevan
genis. Hij had geweigerd de soevereiniteit 
van de Engelse koning te erkennen over de 
katholieke Kerk. In woede ontstoken wierp 
koning Hendrik VIII deze geleerde vrome 
man in de gevangenis. In zijn cel had hij 
een raampje. Dat raampje zag uit op de 
gerechtsplaats waar de terechtstellingen 
plaatsvonden .. Wat zag hij daar op zekere 
dag? Op zekere dag zag hij hoe de karthui
zer-monniken van Londen, die zich 
hadden schuldig gemaakt aan hetzelfde 
vergrijp, namelijk de koning niet te erken
nen als opperhoofd van de Kerk, naar de 
plaats van de terechtstelling werden 
gebracht. Allergruwelijkst werden ze ter 
dood gebracht: men rukte hun levend de 
ingewanden uit het lichaam, en daarna 
werden ze gevierendeeld. Maar er werd 
geen klacht gehoord, geen vervloeking, 
geen protest .. »Ze gingen de dood in«, zei 
Thomas Morus de volgende dag tegen zijn 
dochter, die hem in de gevangenis bezocht, 
»ze gingen de dood in zoals een bruidegom 
ter bruiloft gaat.« In dit zegevierend ver
trouwen, in deze bovenmenselijke sterkte, 
in deze doodsverachting zagen de mensen 
duidelijk de macht van de levende God, 
die de mensen boven zichzelf uitheft, hun 
bovenmenselijk krachten geeft. Daarom is 
het getuigenis van de martelaren altijd zo 
doeltreffend geweest. 

Er waren tijden waarin onrechtvaardige 
machten de Kerk met kleingeestige vit
terijen op de knieën wilden krijgen. 
Hoge belastingen, verbod om ruimten in te 
richten voor godsdienstoofeningen, het 
had allemaal niet veel effekt. Maar toen 
men priesters en bisschoppen begon te 
arresteren, in te sluiten en te doden, toen 
hebben de voorvechters van het geloof 
gezegd: »God zij geprezen; ze gebruiken 
geweld.« Ze wisten dat niets effektiever is, 
dat niets -zo krachtig werkt voor de Kerk 
als het geduldig dragen van onrechtvaar-



dige dwang. In de eerste tijden van het 
christendom kon zo het gezegde ontstaan: 
»Het bloed van de martelaren is het zaad 
voor nieuwe christenen.« De heidenen 
werden door die voorbeelden meegesleept 
en namen het geloof aan dat zulke belij
ders voortbracht. 

Van de heilige Felix wordt het volgende 
verteld: Toen hij tijdens de vervolging door 
keizer Diocletianus in 305 naar de plaats 
der terechtstellingen werd gevoerd, sloot 
plotseling een onbekende man zich bij hem 
aan, die beleed dat ook hij christen was. 
De gemeente van de christenen kende hem 
niet, en omdat ze hem niet kenden, noem
den ze hem »adauctus« - de man die erbij 
kwam. En zo vieren wij nu nog, op 
dezelfde dag dat we het martelaarschap 
van de heilige Felix vieren, het feest van 
de H. Adauctus, die met Felix dat kostbaar 
getuigenis heeft afgelegd. 

Nu, beminde christenen, van ons wordt 
er nog geen martelaarschap verlangd. Wij 
kunnen ons gefoof nog ongestoord en 
ongehinderd belijden, zonder door de 
Staat gestoord en gehinderd te worden 
tenminste. Maar wij weten niet, hoe de 
toestand zich ontwikkelt. Wij weten niet of 
er morgen niet opnieuw een vervolging de 
kop opsteekt. Wij weten niet of er over 
tien jaar geen nieuwe martelaren nodig 
zijn, mensen die de dood niet vrezen om 
voor het geloof te getuigen. 

Men wordt niet zo maar dapper. Wie 
eens de proef wil doorstaan, die moet zich 
nu al daarvoor toerusten. De kracht van de 
martelaren, beminde christenen, was hun 
geloof. Maar als ik de christenheid van nu 
bekijk, dan zie ik veel half- en kwartgelovi
ge mensen die niet echt overtuigd zijn van 
het heilig katholiek geloof. Dat kan men 
constateren tot in de rijen van de clerus 
toe. Dat is het eigenlijk gevaar dat in de 
Kerk van nu moet worden vastgesteld, de 
sluipende afval, het stille wegglijden van 
het geloof, het ontbreken yan de fut om 
nog iets voor 't geloof te doen, omdat men 
immers zelf niet meer echt overtuigd is. 
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Uw taak en ons aller taak zal 't zijn, te 
komen tot een echt levende geloofsover
tuiging, het zover te brengen dat het geloof 
het beginsel en de grondstelling van ons 
leven wordt, geheel vervuld te worden van 
het geloof, van de werkelijkheid van het 
geloof. De dingen die wij in het Credo 
belijden zijn immers geen illusies; ze horen 
niet thuis in 't ·rijk der fantasie. Het zijn 
de reëelste werkelijkheden die er maar 
kunnen bestaan. Daarom moeten wij voor 
ons geloof bidden, bidden om het geloof, 
elke dag om het geloof vragen. »Die het 
geloof in ons moge vermeerderen«, zo bid
den wij immers.bij iedere rozenkrans. Maar 
er zijn ook andere gebeden om geloof, 
gebeden die ons zijn voorgebeden door 
grote geloofshelden als een Bonifacius, een 
Canisius, een Franciscus Xaverius. 
Wij moeten bidden om het geloof: »Ü mijn 
God en Heer, ik geloof alles wat Gij hebt 
geopenbaard en ons door Uw heilige Kerk 
te geloven voorhoudt; o God, vermeerder 
mijn geloof« - en wij moeten leven uit dat 
geloof, wat alleen maar mogelijk is door 
gebed, voortdurend gebed. 

Het gebed moet zowel goed als volhar
dend zijn. Het is niet waar, dat het lange 
gebed slecht mag zijn: het moet goed zijn. 
Maar ook het korte gebed is niet auto
matisch goed, omdat het kort is. Men moet 
goed en volhardend bidden. Men moet 
halve, ja hele uren in gebed blijven, anders 
komt er van het geloof niets.terecht, anders 
schiet 't geen wortel, anders blijft de over
geërfde godsdienst een overgeërfde opper
vlakkigheid, anders blijft die godsdienst 
een algemeen aangenomen vooroordeel, 
anders blijft die een traditie zonder levens
kracht. En dat geloof moet ook beleden 
worden! Want de belijdenis versterkt het 
geloof. 

Wie meent dat hij alleen maar in 't 
afgesloten vertrek met God kan praten, die 
vergist zich totaal. Als het geloof niet meer 
naar buiten wordt beleden, dan sterft 't ook 
in ons binnenste. Er moet voor het geloof 
worden geijverd! Er zijn protestantse sek-



ten, beminde christenen, die hun aanhan
gers verplichten om ieder jaar minstens 
één nieuw lid te winnen. En dat gebeurt. 
Op die manier groeien de baptisten en de 
methodisten in de Sovjetunie van jaar tot 
jaar. Alle andere kerkgenootschappen gaan 
achteruit, maar deze groeien. 

De eerste groep heiligen die hun getui
genis hebben afgelegd zijn de martelaren. 
Het is iets geweldigs om voor zijn geloof te 
sterven. Het is echter ook iets groots om 
voor zijn geloof, uit zijn geloof, volgens 
zijn geloof te leven. De mensen die dat 
hebben klaargespeeld noemen wij belij
ders. Hun leven was een geloofsbelijdenis 
door de daad. Belijders waren heiligen die 
heldhaftig waren in de deugd. Deugd is 
geneigdheid tot het goede, en tevens een· 
vaardigheid die door oefening en herhaling 
gekweekt is. Heldhaftige deugd is een 
deugd die het gemiddelde peil achter zich 
laat. Alle belijders hebben zo'n heroïsche 
deugd bezeten: een H. Bernardus van Cler
vaux, die met zijn geweldige welsprekend
heid de mensen · tot bekering, geloof en 
liefde gevoerd heeft; de H. Petrus Canisius, 
die onverpoosd en onvermoeid bezig was 
om Europa te behoeden voor het vervallen 
in het protestantisme; de H. Martinus van 
Tours, de man waar onze kinderen zo van 
houden, die zijn mantel deelde met een 
bedelaar om aan deze armste der armen 
nog iets te geven van het weinige dat hij 
bezat. Dat waren mannen van heldhaftige 
deugd. Zo ook vele vrouwen: een H. Hed
wig, een.H. Elisabeth, de H. Theresia van 
Lisieux die op 24-jarige leeftijd na een 
smartelijk lijden aan tuberculose stierf. 
Dat waren belijders. 

Deugd verwerven is niet gemakkelijk, 
dierbare christenen. We zouden allen wel 
graag de deugd willen bezitten, maar de 
middelen om ze te verkrijgen willen we 
niet toepassen; want die middelen zijn 
hard. Deugd wordt groot door hardheid. 
Ze wordt door wekelijkheid vernietigd. En 
wij zijn een wekelijk geslacht. Wij zijn een 
geslacht dat door de permissieve maat-
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schappij door en door bedorven is. 
Ook de heiligen hebben moeite gehad 

om de deugd te verwerven. Ook zij hebben 
't zwaar gehad. De heilige die de smart 
niet als pijnlijk ervoer en het genot niet als 
begeerlijk, zo'n heilige is er nog niet ge
weest! Maar de heiligen hebben hun ge
voelens beheerst en de hartstochten .be
dwongen. Ze zijn de grote triomfators over de 
driften en het lagere in de mens. Zij moeten 
nagevolgd worden. Wij moeten een beslist 
wilsbesluit nemen en eindelijk eens ophou
den met het heen en weer laveren tussen 
zware zonde en heiligheid; wij moeten de 
slechte gelegenheden eindelijk eens beslist 
vermijden en tenslotte de moed opbrengen 
tot een heldhaftig besluit. 

Een Griekse sage vertelt, hoe op zekere 
dag een jongeling, Hercules genaamd, bij 
een wegsplitsing stond. Daar waren ook 
twee vrouwen, de ene verleidelijk en knap, 
die hem genietingen, vermaak en plezier 
beloofde als hij haar volgde. De andere 
beloofde hem geen genot en geen vermaak 
en geen plezier, inaar wel ontberingen en 
strijd en lijden, met tenslotte echter heer
lijke, nooit meer eindigende vreugde. 
Hercules koos de tweede gestalte en be
sloot met haar de zware weg van offer, ont
bering, ontzegging en zelfoverwinning te 
gaan. 

Die sage, beminde christenen, heeft ons 
veel te zeggen. Ook wij staan voor zulke 
tweesprongen. Kiezen wij de comfortabele, 
gemakkelijke weg die naar beneden gaat? 
Of kiezen wij de moeilijke, steile weg die 
naar boven voert? Het is niet gemakkelijk 
om een besluit te nemen, maar misschien 
is 't nog moeilijker om bij 't besluit te blij
ven, het dóór te voeren en er taai aan vast 
te houden. Want er komen uren waarin 
de jubelstemming van een bèpaald ogen
blik · weer vervliegt, de bekoring weer 
opkomt en de verlokkingen ons in 't nauw 
drijven. Houd je aan je voornemen, is dan 
't parool, houd je er aan vast! 

Vast heb ik 't me voorgenomen, 
In de hemel wil ik komen. 



Mag 't kosten wat 't wil: 
Voor de hemel is niets te veel. 

En zie, juist onder de eenvoudige men
sen kan men . bewonderenswaardige figu
ren vinden die hun leven doorbrengen in 
heldhaftige zèlfbeheersing. Ik heb een 
oude vrouw gekend die tientallen jaren aan 
slapeloosheid leed. Geen enkele nacht bij
na kon ze slapend doorbrengen, en ze was 
al vroeg een gebroken mens. Maar iedere 
morgen was ze om zes uur in heilige Mis. 
»Ach«, zei ze eens tegen me, »soms zou ik 
wel willen blijven liggen, maar de gedachte 
dat ik toch voor de mijnen ~oet bidden, 
die gedachte drijft me het bed uit.« 

Als wij tegen de mensen zeggen: dat 
moet je doen en dat mag je niet dóen, dan 
komen er veel bedenkingen, Dan zeggen 
de mensen: dat kan ik niet en dat doe ik 
niet graag, en dat is me te veel, en ik ben · 
in 't leven toch ·al zo zwaar belast: mijn 
gezin, mijn levensgeluk, mijn gezondheid, 
mijn vrienden .. . 

Beminde christenen, zijn we dan verge
ten dat we voor .God alles moeten offeren, 
letterlijk alles? Zijn we dan vergeten dat we 
voor God leven, niet voor onszelf? Zijn we 
dan vergeten dat we dienaren, knechts en 
dienstmeiden van God zijn en dat we over 
ieder uur, iedere dag en al onze krachten, 
talenten en begaafdheden rekenschap 
moeten afleggen? Zijn we dat vergeten? 

Ach, ik doe het gelovige volk, ik doe U, 
·beminde christenen, geen verwijten. Het .is 
op de laatste plaats Uw schuld. Schuldig 
zijn zij die U een vals Evangelie verkondi
gen, Schuldig zijn zij die U zeggen dat men 
de hemel ook zonder inspanning kan berei
ken. Schuldig zijn zij die aan de eisen van 
Jezus hun kracht ontnemen. Die zijn alle
maal schuldig. Dat zijn de hoofdschul
digen. Gelooft hen echter niet, 't zijn valse 
profeten. De vrijheid en het hemelrijk, zegt 
reed~ de dichter, worden niet door half
slachtigen veroverd. Men kan wat men wil. 
Telkens weer moet ik constateren dat de 
mensen een geweldige energie kunnen 
ontplooien bij hun ontspanning, op hun 
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vacantie of onder het werk. Wat ze dan al 
niet op zich durven nemen! Een heel 
banaal voorbeeld: Juist in deze dagen heb 
ik meegemaakt hoe in een plaats bij mij in 
de buurt de mensen halve en zelfs hele 
uren voor de winkels in de rij gaan staan 
om asperges te bemachtigen. zeg diezelfde 
lui echter eens dat ze twee uur in de kerk 
moeten doorbrengen! Zo iets zullen ze ver
ontwaardigd afwijzen. 

En wat doen de mensen zoal in hun 
vacantie? Urenlang hokken ze in hun 
doodkisten van chroom en nikkel en rijden 
ze in een gloeiende hitte naar 't Zuiden. 
Wat die al niet presteren, niet? Voor Onze 
Lieve Heer willen ze niets presteren, maar 
voor zichzelf werken en ploeteren ze dag 
en nacht. Bij mij in de buurt is iemand 
zijn huis aan 't verbouwen. Op Goede Vrij
dag bleef hij maar doorhouwen. Ook op le 
Paasdag hield hij niet op. Dag en nacht 
werkte en ploeterde hij. Dan mag men toch 
niet zeggen: ik kan niet! Dan moet men 
eerlijk toegeven: ik wil niet! 

Wij weten dat de mens kan, als hij moet. 
Dat hoeft men ons, die in de oorlog waren, 
niet meer te leren. Wij weten wat de mens 
kan eisen en presteren, als hij ertoe 
gedwongen wordt. Dat hoeft men ons niet 
meer voor te houden. Wij weten wat de 
mens kan doorstaan, als hij moet. 

Je kunt, als je maar wilt. 
Je kunt 't, omdat je 't moet. 
Martelaren, belijders, dat zijn groepen 

heiligen die door hun leven getuigenis heb
ben afgelegd. Bij hen sluit een heerlijke 
schaar heilige maagden en vrouwen zich 
aan. 

Onder de deugden zijn er veel met een 
heerlijke glans, maar één schittert heel bij
zonder: de deugd van de kuisheid. Kuis
heid is de ordening van de geslachtelijke 
krachten volgens de wil van God. Er is een 
echtelijke kuisheid, wat het juist gebruik 
van de geslachtelijke krachten in het 
huwelijk betekent. Er is een buitenechte
lijke kuisheid, en dat betekent dat men 
zich van iedere geslachtelijke activiteit ont-



houdt. Als deze onthouding wordt vervol
maakt tot een volledige naar lichaam en 
geest om Gods wil, ·dan spreken we van 
maagdelijkheid. De Heer heeft de maagde
lijk levende mensen zalig geprezen. De 
vrouw die maagdelijk leefde, de Maagd 
Maria, neemt in de Kerk de eerste plaats 
in. De apostel die maagdelijk leefde, Johan
nes, stond van allen het dichtst bij de Heer. 
Bij het Avondmaal rustte hij aan Zijn borst. 
Hij stond onder het Kruis. Hem ver
trouwde de Heer stervend Zijn Moeder 
toe. 

Ook de antieke volkeren hebben in hun 
beste tijden de maagdelijkheid hooggeschat. 
In Rome (als U daar komt, kunt U't nu nog 
zien) was er op 't Forum Romanum een 
tempel van Vesta. De sporen zijn bewaard 
gebleven. In die tempel van Vesta dienden 
de Vestaalse maagden, priesteressen, 
maagdelijke priesteressen. Ze droegen een 
wit gewaad en stonden bij 't volk zeer hoog 
in aanzien. Ze moesten op het heilig vuur 
passen. Als een Vestaalse maagd haar zelf
beheersing verloor, dan werd ze levend 
begraven. 

De Kerk heeft de maagdelijkheid verhe
ven tot een eigen stand, de geestelijke 
stand. Het is met geen pen te beschrijven, 
beminde christenen, wat onze kloosterzu
sters voor de Kerk betekend hebben en nog 
betekenen. Ze zijn een welsprekend getui
genis, die goede, kranige, brave vrouwen, 
die hun leven in dienst stellen van zieken, 
armen, en invalide kinderen. Wat hebben 
ze voor de Kerk toch veel gedaan! · Hoe 
schitterend is hun getuigenis! Wat zal er 
gebeuren, als deze fakkel uitdooft? En U 
weet 't, de zusters moeten zich uit de ene 
kliniek na de andere terugtrekken. Het ene 
moederhuis na het andere moet sluiten; de 
ene dépendance na de andere gaat te gron
de, sterft uit. Waar blijft dan dit getuigenis? 
Waar blijft die heerlijke verwezenlijking 
van maagdelijk leven in dienst van God? 

Maagdelijkheid, dat is geen slap afzien
van, maar iets dat voortkomt uit de kracht 
van overgave en liefde. Maagdelijkheid is 
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niet een kil hart, maar de vurigheid van 
een ziel die God bemint. Maagdelijkheid 
is niet een preuts of egoïstisch in-zichzelf
opgesloten-zijn, maar een heldhaftig getui
genis voor de Drieëne God. Zoals aan het 
hemelgewelf de Maagd en de Leeuw 
(sterrebeelden) bijeenhoren, zo horen ook 
maagdelijkheid en heldhaftigheid bijeen. 

Wij moeten alles in het werk stellen, 
katholieke vaders en moeders, om weer 
meisjes en jongemannen te krijgen die de 
waarde van de maagdelijkheid, de algehele 
geslachtelijke onthouding, begrijpen, en 
die deze op zich nemen om in de glans 
van die maagdelijkheiçl voor God te getui
gen. Wij moeten de permissieve maat
schappij het hoofd bieden. Als wij dat niet 
meer doen, dan is het zout krachteloos 
geworden. Als de maagdelijkheid te 
gronde gaat, dan is 't met de bloei· van 
onze Kerk afgelopen. De religieuze orden 
en congregaties zijn een levensvraag voor 
onze Kerk. 

In veel Franse kerken heb ik het beeld 
ván de heilige maagd van Orléans, Jeanne 
d' Are, gezien. Ze staat daar met de vlag 
in de hand, altijd met dit teken van haar 
trouw en haar overwinning. Want zij, dat 
20-jarige meisje, heeft onder ruwe krijgs
knechten haar maagdelijkheid bewaard. 
»Niet zonder mijn vlag mag ik komen«, 
heeft ze gezegd. »Door mijn Heer werd ze 
mij toevertrouwd; ik ~\Oet ze. voor Zijn 
troon neerleggen. Ik mag ze tonen, want 
ik droeg ze trouw.« 

Wij moeten ook onze jonge meisjes vra
gen: »Hoe staat 't met jullie vlag? Wappert 
ze in de morgenwind, of hangt ze slap in 
de zwoelte van hèt middaguur?« 

Naaste de maagden staan in onze Duitse 
domkerken heilige vrouwen: een Uta, een 
Kunigunde, een Hedwig, een Elisabeth, 
vrouwen die in huwelijk en gezin voor 
God hebben getuigd. 

Als God 't goed met een volk meent, dan 
schenkt Hij het heilige vrouwen. Want 
maken de mannen de wetten, de vrouwen 
maken de zeden. Niets wordt tegenwoor-



dig zo misvormd, misbruikt, onteerd als 
het beeld van de vrouw. Film en T. V., 
kranten en tijdschriften met hun sex-gedoe 
halen het beeld van de vrouw omlaag tot 
het niveau van een wezen dat alleen maar 
voor het genot dient. De vrouw is méér 
dan een wezen waarvan een zinnelijke 
aantrekkingskracht uitgaat. De vrouw is 
niet alleen maar een sex-wezen, zij is een 
wezen met éen onsterfelijke ziel. De 
vrouw is geen tussending tussen Romy 
Schneider en Senta Berger. Zij gaat de weg 
van de smart die van Eva naar Maria voert. 
De vrouw is er niet alleen voor de man, 
maar ook voor God. De vrouw is geen 
kopie van de man, maar een op zichzelf 
staande persoonlijkheid. Ze is niet het 
hoofd van het gezin, maar ze is er het hart 
van. Dit juiste beeld van de vrouw moeten 
wij weer herstellen, waarbij moet worden 
bedacht dat een van de voornaamste 
bestemmingen van de vrouw het huwelijk 
is. Maar ook het huwelijk is verwrongen. 

Huwelijk is geen avontuur, geen carnavals
grap. Huwelijk is geen huurovereenkomst 
die je kunt opzeggen. Het huwelijk is een 
boven-individuele gemeenschap, een 
objektieve orde. Hethuwelijk is de kiem
cel van het gezin, van de Staat en van de 
Kerk. Het huwelijk is een sacrament, een 
van de zeven kelken die tot aan de rand 
vol zijn van het bloed van de Verlosser. In 
het sacrament van het huwelijk moet de 
liefde weer uit het stof worden opgeheven 
en als een kaars op het altaar van het hei
ligdom worden geplaatst. Medehelpers bij 
de schepping mogen zijn, dat is de grote 
roeping van de echtelieden. En wat men 
ook beweren mag, de natuurlijke orde 
blijft dat het huwelijk fundamenteel is inge
steld voor het verwekken en opvoeden van 
nakomelingen. »Wij sluiten geen huwe
lijk«, zegt de H. Justinus in de 2e eeuw, 
»als wij geen kinderen willen; ofwel we 
trouwen terwille van de kinderen, ofwel 
we blijven ongetrouwd.« 

Enkele gedachten over dat deel der H. Mis dat »Offerande« 
of »Voorbereiding van het Offer« wordt genoemd 

door Hans Milch 

De mens, voor zover hij is, wat hij is, moet 
worden gekend en moet zichzelf kennen 
als gedachte van God. Omdat God mij 
denkt, ben ik, wat ik ben. Omdat God 
mij wil, ben ik in het bestaan. 

Er zijn eigenschappen die essentieel 
eigen zijn aan de mens, die essentieel bij 
hem horen, omdat hij is wat hij is. Krach
tens dat zijn, dat ingeschapen zijn van hem 
is ieder mens uniek, enig in zijn soort, 
exclusief. In miljoenen jaren en zelfs in de 
eeuwigheid zijn U en ik er maar eenmaal. 
Maar dat wat zo uniek is, is tevens het alle 
mensen verbindende algemene wezen 
»mens«. Wat echter de mensen elkaar als 
mensen doet kennen, dat nu wekt logisch
noodzakelijk telkens ook de eerbied voor 
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het bijzondere en onvergelijkbare in het 
gekende U. Het algemene wezen krijgt in 
ieder individu op een eigen, unieke wijze 
zijn cachet. De neiging om zich mèt de 
ander, en de ander met zichzelf te verge
lijken, _is een zeer onbescheiden, aanma
tigende, platte en grove neiging, die ieder 
bij zichzelf moet overwinnen. 

»Wie uit God is, hoort Mijn stem«, zegt 
de Heer, en Hij bedoelt daarmee de ogen 
en de oren van de geest die vanuit de door 
God geschapen zijnskern uitzien naar en 
de aandacht richten op het rijk van het 
toevallige en vluchtige. Het is het overblijf
sel van het vurig verlangen dat na de zon
deval in het diepste van de mens is geble
ven, en dat de Heer verwacht in het land 



van de duisternis: »Het volk dat ifl de dui
sternis wandelt ziet een groot licht!« Dat is 
't ook wat Jezus meent met de uitroep: 
»Wie oren heeft om te horen, hij hare!« 
Wie ja zegt tot de stem van het verlangen 
uit de diepte, die komt uit de scheppende 
gedachte van God, dus uit God; die zal bij 
het horen van Zijn woorden met absolute 
zekerheid weten: HIJ IS HET! 

Dit eigenlijke zijn van de mens nu heeft 
een omhulsel gekregen van nietswaardige 
elementen, van dingen die er niet thuis
horen, dingen die niet horen bij het wezen, 
maar die voorbijgaand zijn, afhankelijk zijn 
van erfelijkheid, opvoeding en milieu. Dat 
zijn niet-eigen »eigen«aardigheden die er
bij zijn gekomen; dat is het onkruid dat de 
boze vijand 's nachts heeft uitgestrooid en 
dat nu de tarwe, het zuivere, · eigenlijke 
zijn, overwoekert en dreigt te verstikken .. 
Alles wat eigen is aan mode en toeval, aan 
erfelijkheid en milieu, dat komt voort uit 
de zaadkorrels van het niets die door Satan 
worden gezaaid, en die abusievelijk en 
noodlottigerwijze worden beschouwd als 
eigen aan het wezen van de mens. »Nu 
heb ik zijn ware aard door!« roept men 
gewoonlijk met nadruk uit, als er bij een 
mens opvallende vormen van wangedrag 
worden vastgesteld. Mis! Het ware zijn van 
de mens gaat als ingeschapen aanleg aan 
zijn karakter vooraf. De mens is niet zijn 
karakter. Dit moet men eerst weten om zijn 
vijanden te kunnen beminnen. Het gaat 
er niet om, het afstotende aan een mens 
lief te hebben; het gaat. om het liefhebben 
·van de kern van zijn wezen, die door de 
fouten die er niet in thuis horen onzicht
baar geworden is. De vluchtige aan ruimte 
en tijd gebonden eigenschappen zijn ele
menten van het niets. Ze komen voort uit 
de waan dat de mens door de krachten 
van het vluchtige en nietswaardige toeval 
de weg naar zichzelf kan vinden en zich 
kan ontwikkelen. De waan van de vooruit
gang is eigenlijk een waan die het niets 
aanbidt, nihilistisch, afgodisch, anti-chri
stelijk. Uit zichzelf, van beneden dus, is de 
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mens niets. Geen klein mensje, maar een 
éclatant niets, waar God zich echter om 
kan bekommeren. Vanuit HEM alleen kan 
de mens zijn ware wezen, zijn ik, vinden -
in Hem, door Hem en met Hem. Door het 
puin van de elementen en varianten van 
het niets heen komt God als Mens. Al het 
puin, heel de duisternis, heel de zinloos
heid van het buiten-God-zijn neemt Hij op 
zich, behalve de persoonlijke zonde. »Hij 
wordt voor ons tot zonde«, zegt de H. Pau
lus, d. w. z. drager van alle akelige ele
menten van het niets. En Hij roept, wekt, 
lokt Uw en mijn eigenlijk zijn weg uit deze 
omknelling en gevangenschap in de boeien 
van het niets en de zonde (van afscheiding 
van God en onszelf). En Hij vormt de 
BEVRIJDE: de ziel die in Maria tot Kerk 
wordt. Want in zover wij, d . w. z. ieder 
van ons afzonderlijk, Maria's ja-woord 
overnemen en haar overgave tot de onze 
maken, wordt ieder individueel KERK, 
BEVRIJDE. Hier ligt de betekenis van de 
parabel van het schaap dat verstrikt is 
geraakt in de doornenstruik en dat om 
verlossing schreeuwt! 

Daar vloeit ook uit voort dat er bij de 
overgave aan de .Godmens, die om onze 
liefde is komen werven, geen »samen« 
bestaat. Het »Samen« komt van beneden, 
van de waan dat men door middel van een 
systeem het universele mensencollectief 
van trapje tot trapje zou kunnen ontwikke
len. Het individu moet zich naar dit sy
steem schikken en zich tot een »deelstuk
je« laten verlagen. Zich overgeven, dat kan 
alleen maar de enkeling, de mens die als 
enkeling de roepstem hoort. Door die roep 
behoort Christus hem geheel en onver
deeld. Christus roept hem vanuit Zijn 
heerlijkheid tot zich; zo brengt Hij hem tot 
zijn ware ik. Uit de ontmoeting van die
genen die op een gegeven ogenblik hun 
oneindige waarde in Hem hebben leren 
beseffen, en die Hem herkennen en belij
den, ontstaat een ware gemeenschap die 
niemand kan »maken« en die niet wordt 
verwezenlikt op het horizontale vlak van 



het niets, maar op het vertikale van het 
zijn. 

Wat gebeurt er nu, als de ·elementen 
worden· aangeboden die Offer moeten wor
den, dat wil zeggen: Christus? 

In de Mis-gebeden van de Offerande of 
voorbereiding tot het Offer gaan profeti
sche aspekten en feiten uit de akkatualiteit 
samen. Het feitelijke van nu wordt uitge
drukt door de kwellende woorden »voor 
mijn ontelbare zonden, beledigingen en 
tekortkomingen« (vert: zie in het missaal 
van de tridentijnse H. Mis de offerande 

_van het brood). 
Het woord »Ontelbaar« kan zeker niet 

ernstig genoeg worden opgevat. Het is 
helemaal geen stilistisch-pathetische over
drijving, maar een uitdrukking die de wer
kelijkheid nauwkeurig weergeeft. 

Dat we tot diep in ons onderbewustzijn 
vol zitten met twijfelachtige, verstrengelde, 
samenklevende halfgoede en halfslechte 
motieven, dat kunnen we niet onder 
woorden brengen. Daarom is het biechten 
als sacramenteel teken symbolisch voor de 
talloze zonden die wij eigenlijk hebben 
bedreven, en gelden ook die als ingesloten. 
Wat wij bij het gewetensonderzoek vast
stellen is maar het topje van de ijsberg. 
Onder het oppervlak zit de chaos van Uw 
en mijn boze mogelijkl;ieden, die grenze
loos zijn. Niemand mag daarom na de 
biecht zeggen: »Dat zijn al mijn zonden.« 
Dat zijn ze lang niet allemaal. »Dat zijn de 
zonden die mij invallen en die ik onder 
woorden kan brengen«, zo zou 't juist 
gezegd zijn. 

Brood . en wijn zijn teken van onze 
behoeftigheid, onze grote armoede en 
afhankelijkheid. 

Brood symboliseert dat wij zijn aangewe
zen op de Ene, die ons de zin van het 
leven kan aangeven. Wijn symboliseert ons 
verlangen naar Hem. 

Tevens zijn brood en wijn er al toe 
bestemd om Christus te zijn als zuivere 
en onbevlekte offergave en als kelk van het 

heil. 
Altijd zetten de profeten het toekomstige 

in de tegenwoordige tijd. Daarom is de fase 
van de Offerande de profetische of Maria
fase van het heilige gebeuren: »Mij geschie
de naar Uw woord.« »Hier is mijn nietig
heid! Hier is wat ik uit mijzelf ben. Hier is, 
o Heer, wat Gij als heilige ruil aanneemt 
om mij, als arme in het stof van de dag, te 
ontmoeten. Wil daarvoor het Uwe geven; 
verander het niets in het zijn, in Uw eeu
wigheid en heerlijkheid!« 

Dat is de heilige Offerande, het zich-aan
bieden, het offeren in de zin van profeti
sche anticipatie op HEM ZELF, het ware 
Offer. 

Komt Hij dan, dan moet 't zo zijn dat ik 
Hem, die dichter bij IlJii. is gekomen, eerst 
op een heilige afstand bespeur. Zijn nabij
zijn vindt voor mijn lichamelijke ogen 
plaats in 't teken van de verte, van het 
nog onttrokken-zijn aan de blik, van de 
onafhankelijkheid, van de anticipatie. Eerst 
moet ik vol overgave in mijn geest aan
schouwen, aanbidden, voordat ik Hem in 
mij durf op te nemen en Zijn aanbod 
»Eet en drinkt!« durf aan te nemen. Zoals 
bij twee verliefden de »aanbiddende« liefde 
(aanbidding in de ruimere betekenis: het 
met geestesogen zien, de mediterende, 
toegewijde liefde) aan de vereniging in 
liefde vooraf moet gaan om vruch~baar, 
innig en verrijkend te zijn (de minnedienst 
in de bldeitijd van de Middeleeuwen) zo 
moet de heilige Communie, wil ze vrucht 
dragen, voorafgegaan worden door aan
bidding, contemplatie en meditatie: »Maria 
echter bewaarde dat alles in haar hart en 
overwoog het bij zichzelf.« »Zo maar« 
communiceren is bijna een heiligschennis, 
want het betekent dat men het Lichaam en 
het Bloed van de Heer niet onderscheidt! 
· Bij de voorbereiding van de offergaven, 

resp. Offerande, biedt de gelovige echter 
ook zijn nietigheid met alle armzaligheid 
en zorgen aan in afwachting van de grote 
gebeurtenis van Zijn daad! 
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De Profetes van het Nieuwe Verbond 
Rede van Ernst Josef Auer op 20 maart 1982 in M_artigny 

De voornaamste reden, waarom wij op 
dit ogenblik hier in Wallis, in Martigny, 
bijeen zijn, is een profetie uit de mond van 
de Moeder Gods. De profetes van het 
Nieuwe Verbond, die wij in de litanie van 
Loreto vereren als de koningin der profe
ten, heeft ons zelf de opdracht gegeven om 
ons .voor ons heil en onze redding aan haar 
onbevlekt hart toe te wijden. 

Voordat wij die toewijding gaan her
nieuwen is 't wel passend dat wij het ver
lossend effekt van het profetenambt nader 
overwegen om in dat verband de betekenis 
van Fatima beter te begrijpen. 

Reeds in 't Oude Verbond nemen de 
profeten een centrale plaats in als verkon
digers van Gods woord en als middelaars 
tussen God en het volk van het Verbond. 
In die functie werden ze met macht be
kleed, opdat het volk zou zien dat ze 
gezanten van God waren. 

Waarin bestond nu hun boodschap? Ze 
verkondigden aan de mensen de grote 
daden van God, vooral Zijn trouw aan het 
volk van het Verbond Israel, dat door het 
sluiten van het Verbond letterlijk recht had 
op de trouw van God. 

Maar een verbond is geen eenzijdige 
zaak. Zo heeft het Oude Verbond niet 
alleen God aan de Israelieten gebonden, 
maar was ook het door Hem geleide en 
beschermde uitverkoren volk invoorwaar
delijk aan God verbonden. Daarom is de 
verbondstrouw van het volk van God - die 
heilige plicht - het hoofdthema van de 
profeten. Want met die trouw van het volk 
van God aan het Verbond, zowel 't Oude 
als 't Nieuwe, staat het in onze heilsge
schiedenis niet altijd goed! 

Telkens als het uitverkoren volk door 
massale afval zijn trouw aan het Verbond 
had opgezegd, verhieven de profeten 
krachtig en dreigend hun stem. Sinds de 
Heer het Verbond met Zijn volk gesloten 
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had, zag Hij niet meer werkeloos toe, hoe 
Zijn uitverkorenen in het verderf renden. 
Zo vaak moesten de profeten met drei
gende voorspellingen de straf van God aan 
koning én volk verkondigen! En dat in 
steeds scherper bewoordingen, als Israel 
niet wilde luisteren: hongersnood, vijande
lijke invallen, verval van de Staat en zelfs 
verdrijving . uit het land. Dat alles moest 
het zondige Israel tot inkeer bewegen. De 
profeten hebben echter ook telkens de heil
middelen genoemd die bij tijdige omme
keer het onheil tegenhouden. Was dat niet 
meer mogelijk, dan beloofden ze een 
bescherming eri een zegen die 't de vromen 
mogelijk maakten om in tijden van beproe
ving hun lijden te dragen en de wegen van 
de Heer niet bijster te worden. 

Als we bij Joel lezen dat grote zwermen 
sprinkhanen het land hebben geteisterd en 
alles hebben kaalgevreten, en dat er een 
verschrikkelijke hongersnood is gekomen, 
dan weten we dat de dreiging van de pro
feten geen ijdel gebaar was, maar dat ze 
spraken namens God. En als we verder 
vernemen dat de dagelijkse offerdienst in 
de tempel niet meer mogelijk w.as, dan 
begrijpen we dat teken en denken we 
ongetwijfeld ook aan de geestelijke honger 
van onze dagen en aan de afschaffing van 
de Offerdienst op zoveel altaren als straf 
voor onze zonden. Want zo spreekt de pro
feet tot het volk: dit onheil is de straf voor 
de zonden. 

Als het volk echter tot inkeer kwam - het 
verbazingwekkende bij Israel was dat het 
zich ondanks herhaaldelijke ontrouw 
steeds opnieuw tot de Heer bekeerde -, 
als Israel tenslotte zonder ophouden in he.t 
heiligdom bad en boeteplechtigheden ver
richtte waarbij het vol berouw niet al.leen 
de kleren, maar ook zijn hart verscheurde, 
dan sprak God door de profeten. Hij zou 
Zijn geest weer uitstorten over alle vlees, 



want op Sion zou heil zijn en redding voor 
ieder, als die maar rouwmoedig de naam 
van de Heer aanriep. 

Zo zien wij in de geschiedenis van Israels 
ontrouw en bekering onze eigen geschie
denis, de geschiedenis vàn het volk van het 
Nieuwe Verbond. En als wij uit het boek 
de-z Makkabeeën dan nog vernemen dat de 
priesters zelf met de traditie en de tempel
liturgie braken en h.eidense, d. w. z. 
wereldse zeden in Gods verheven tempel
dienst invoerden, dan is 't niet moeilijk 
om een parallel te maken met al wat in 
onze dagen letterlijk opnieuw gebeurt. 
Ook het Nieuwe Verbond, het Verbond 
van vervulling en voltooiing, heeft de pro
feten nodig, omdat de door de erfzonde 
verzwakte mens ook in het verheven 
Nieuwe Verbond telkens weer ontrouw 
wordt aan God. 

Op velerlei manieren heeft God in het 
Oude Verbond tot ons gesproken. Ten
slotte sprak Hij door Zijn Zoon. Want de 
verheven Maagd heeft het eeuwig Woord 
zelf van de H. Geest ontvangen en het aan 
de wereld geschonken. Zij heeft het 
Woord, waardoor alles geworden is, een 
menselijk hart en een menselijke stem 
gegeven. Zij is als brengster van het Woord 
in waarheid de koningin van de profeten. 
Geen schepsel in de hemel of op aarde is 
immers zo innig met het eeuwig Woord 
verbonden als zij. 

Daarom zal zij 't zijn die in onze eeuw, 
de tijd van de grote afval van de christen
heid, met buitengewone kracht haar profe
tische stem zal verheffen. Vóór alle aposte
len heeft zij in Cana al gesproken, en wel 
die ene, maar beslissende zin: »Doet, wat 
Hij u zal zeggen.« Doet wat de Herr u 
zegt, was de boodschap van de profeten 
in 't Oude Verbond. Doet eindelijk wat Hij 
u zegt, is de boodschap van de profetes 
van het Nieuwe Verbond in La Salette, 
Lourdes en Fatima. 

Zoals de profeten van het Oude Verbond 
al middelaars waren tussen God en de 
mensen, zo is zij op een unieke wijze 
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middelares tussen ons en haar Zoon. 
»Maria orat semper pro ecclesia«, Maria 
bidt zonder ophouden voor de Kerk, dat 
belijdt zelfs nog de Augsburgse Confessie. 
Maria alleen is in staat om de straf
fende arm van God tegen te houden. In 
dit besef hebben de eerste christenen het 
»Sub tuum praesidium« gebeden en het 
»verzoen ons met Uw Zoon« afgesmeekt. 
De gelovige Middeleeuwen hebben aan dit 
geloof vastgehouden en zijn telkens weer 
tot God teruggekeerd. De voorstellingen 
met de beschermende mantel zijn nadruk
kelijke en ontroerende uitbeeldingen van 
zulk vertrouwen. Op een fresco van de 16e 
eeuw ziet men b. v. hoe de Moeder van 
God paus, bisschoppen, priesters en gelo
vigen, ja de hele Kerk onder haar beschut
tende mantel neemt, hier echter niet tegen 
die vijanden van de Kerk, maar tegen de 
verdiende pijlen die de Vader in Zijn 
oneindige gerechtigheid afschiet. En zie, 
de pijlen breken af, als ze tegen de mantel 
van de Moeder Gods botsen. 

Wat betekent die voorstelling? Maria kan 
door haar machtige voorbede het gewicht 
van Gods barmhartigheid doen gelden, een 
tegenwicht tegen de eeuwige gerechtig
heid. Daarom staan onder de voorstelling 
de woorden: »Es dräut die Not, Gott hält 
Gericht, Maria, hulp der Christenen, verlass 
uns nicht« (Wij verkeren in grote nood; 
God spreekt recht; Maria, hulp der Christe
nen, verlaat ons niet). Maar laten we de 
voorstelling nog eens bekijken. 

Maria heeft haar mantel niet zo maar 
uitgespreid. Zij die er beschutting onder 
gevonden hebben zijn berouwvolle en 
boetvaardige mensen die uit eigen bewe
ging onder deze mantel bescherming 
hebben gezocht. Door Maria kunnen alleen 
diegenen worden beschermd, en ontkomen 
alleen zij aan de oneindige gerechtigheid, 
die de grote verzoeneres nodig hebben en 
vertrouwen - al is 't in 't allerlaatste uur, 
als de pijlen van God al zijn afgeschoten. 

Op de bescherming van Maria heeft het 
christelijk volk de eeuwen door dus steeds 



vertrouwd. »Bid voor ons, arme zon
daars«, zo luidde in stad en land de aan
roeping die nooit verstomde en die voor 
de mens een garantie was van Gods goe
dertierenheid. 

Toen werd de christenheid getroffen 
door de zogenaamde Reformatie. Tenge
volge daarvan werd de rol van Maria als 
middelares afgewezen. Men was bereid om 
te luisteren naar nieuwe »profeten« als 
Luther, Calvijn of Zwingli, maar van Jezus' 
Moeder, de door God gezonden middela
res, wilde men het »doet wat Hij zegt« niet 
meer aannemen. Men heeft geweigerd, 
haar nog verder te dienen, ofschoon de H. 
Schrift zelf haar »vol van genade« noemt 
en zij de christenheid daarom steeds tot 
een leven in de genade van Christus heeft 
gebracht. Want men begon te vergeten dat 
de moeder de meest uitgezochte midde
lares is van de heerlijkheid van haar Zoon. 

Deze ernstige breuk met heel de traditie 
van het christendom was 't begin van de 
tragedie van de Latijnse Kerk, want het 
gevolg van de afkeer van de Moeder was 
de afkeer van haar Zoon in het tijdperk van 
de Verlichting 2 

• De rationalistische geest 
verklaarde zich nu absoluut. De soevereine 
mens schiep zichzelf een god buiten de Bij
bel: de grote bouwmeester van het heelal, 
die in plaats van in het bovennatuurlijk 
licht voortaan te vinden is in het licht van 
de menselijke rede, d. w. z. binnen de 
grenzen van het kleine mensenverstand. 
De godslastering door de godin van de 
Rede, die door de aartsbisschop van Parijs 
in zijn eigen kathedraal op het eerbied
waardig altaar van Notre Dame werd 
gehuldigd (vert: tijdens de Franse Revo
lutie), toonde hoe schandelijk, hoe huive
ringwekkend het verraad van het eens zo 
christelijke avondland geworden was en nog 
zou worden - het verraad van een avondland 
dat de barmhartigheid van de Verlosser niet 
meer nodig heeft. Grote delen van de clerus 
werden, veelal onbewust, toen reeds het 
werktuig van de samenzwering van de dui
sternis. »Hoe erg is 't toch met ons 

gesteld«, zei kardinaal Maury van Lyon 
eens, »Wij zijn zo ver gekomen dat wij op 
de preekstoel de naam van Onze Heer 
Jezus Christus niet meer durven noemen.« 

Waar de ontkenning van de Godheid 
van Onze Heer - en daardoor de uithol
ling van het godsbegrip zelf - toe leidt, dat 
beschrijft Maritain, als hij spreekt over het 
opdringen van het kommunistisch atheïs
me en hij zegt: »Dat (atheïsme) was het 
onvermijdelijk gevolg van het langzame 
verval van de godsidee, die wij sedert drie 
eeuwen kunnen waarnemen en waarvoor 
op de le plaats het bourgeois-rationalisme 
verantwoordelijk is.« 

En· deze geest van de zich soeverein voe
lende mens die zich zijn »god« heeft 
gemaakt naar zijn beeld, en die de godde
lijke Verlosser niet meer nodig heeft, dringt 
sindsdien in het organisme van de Kerk 
binnen als een gif van rationalisme, libe
ralisme 3 , modernisme, ja zelfs van atheïs
tisch humanisme. 

Waakzame herders, voorbeeldige en hei
lige pausen, bisschoppen en priesters heb
ben zich echter vastberaden verzet tegen 
een ontwikkeling waarin ze een toene
mende bedreiging van het bestaan van de 
Kerk mo~sten constateren. 

En zo was ook het uur gekomen van de 
profetes van het· Nieuwe Verbond. Want 
evenmin als God er zich in het Oude Ver
bond bij kon neerleggen dat heel het volk 
van het Verbond zich in het verderf stortte, 
evenmin kan Zijn trouw het toelaten dat 
Zijn volk, dat Hij met Zijn bloed heeft 
vrijgekocht, het godsvolk van het Nieuwe 
Verbond, zonder waarschuwing en hulp 
een prooi wordt van de duisternis. 

Nu is voor Maria de tijd gekomen dat ze 
een wegglijdende christenheid opnieuw 
het »doet wat Hij u zegt« toeroept, maar 
deze keer met tranen en met een dreiging 
die onheil aankondigt. · 

Het was in 1846 in La Salette. Daar riep 
ze ons de hartverscheurende woorden toe: 
»Allang lijd ik om u.« Want sinds het lij
den van Jezus het hart van Zijn Moeder 
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met smart heeft vervuld, sinds de tranen 
van Maria zich op Golgotha met het bloed 
van haar Zoon hebben vermengd, verzoent 
zij ons met haar Zoon door haar smart. 
Daarom roept zij een christenheid die haar 
schijnbaar niet meer nodig heeft in La 
Salette toe: »Ik ben hier. Ik heb u iets 
belangrijks mee te delen: als mijn volk zich 
niet wil onderwerpen, ben ik gedwongen 
om de arm van mijn Zoon te laten vallen. 
Hij weegt zo zwaar dat ik hem niet langer 
kan tegenhouden. Als ik wil dat mijn Zoon 
u niet verlaat, dan ben ik gedwongen om 
Hem zonder ophouden om erbarming voor 
u te smeken, maar dat laat u allen koud!« 
Maria komt dus zonder ophouden voor de 
christenheid tussenbeide. Wat een onver
valst christelijk geloof altijd al wist, daar 
moet de Moeder van God nu zelf een lauw, 
vrijzinnig christenvolk aan herinneren, en 
wel met een verwijt dat de veranderde 
situatie tragisch kenschetst: »... maar dit 
laat u allen koud«. 

Zich onderwerpen betekent totale omme
keer en boete van ieder afzonderlijk en van 
de christenheid als geheel. Als het 2e Vati
caans Concilie de boodschap van het Kruis 
van Christus en van de tranen van Zijn 
Moeder had verkondigd en een in het 
secularisme gevangen wereld had opgeroe
pen om zich ter elfder ure te bekeren en 
boete te doen, dan waren er voor de mens
heid wel beslissende uren gekomen. 
Uitdagend als een Johannes de Doper had 
dit Concilie - welkom of niet - een wereld 
die zich van God heeft afgekeerd moeten 
wijzen op de ware hoeksteen Christus, die 
door de bouwlieden is verworpen. In de 
tekst van »Kerk en Wereld« hadden de 
evangelische kernzinnen die de Moeder 
van God ons in La Salette, Lourdes en 
Fatima zo nadrukkelijk heeft toegeroepen 
de eigenlijke concilieboodschap van ver
nieuwing moeten zijn. Maar het Kruis van 
Christus, de boete, de verzoening, het 
offer, de ontzegging en het zich-afkeren 
van het wereldse pasten helemaal niet in 
het nieuwe kader van een kerk die zich 
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»Uit het ghetto bevrijdt«. Juist nu wilde 
men zich immers naar de wereld toekeren. 
Daarom moest alles wat aan de wereld van 
nu zou kunnen mishagen opzij gezet, eufe
mistisch uitgedrukt, voorzichtig omzwach
teld en vermeden worden. Daarom werden 
de bisschoppen die een waarschuwende 
vinger opstaken · door de Paus zelf als 
ongeluksprofeten bestempeld en heeft ook 
de concilie-pers ze aan de spot van het 
publiek prijsgegeven. 

De Paus wilde van de tekst over »Kerk 
en Wereld« een Constitutie maken die de 
kroon zou zetten op het Aggiornamento. 
Dat is gebeurd, zo nadrukkelijk dat zelfs 
kardinaal Frings zich in zijn mémoires 
achteraf en indirekt van dat schema distan
tëeit. Want het heeft, schrijft hij, het Kruis 
van Christus verslapt voorgesteld. Erger 
nog: Paulus VI moest, zoals Jean Guitton 
getuigt, zich door Cullmann, een van de 
meest vooraanstaande lutherse theologen 
en waarnemers bij het Concilie, ronduit 
laten zeggen dat dit schema gevaarlijk was, 
omdat het te kort deed aan de boodschap 
van het Evangelie Ook de lutherse concilie
waamemer prof. Meinhold is er niet voor 
teruggeschrokken om in een voordracht 
over het Concilie te zeggen: »Wij luthe
ranen kregen soms koude rillingen als wij 
moesten vaststellen hoeveel rationalisme er 
uit de mond van katholieke bisschoppen 
kwam.« 

Moet het ons dan nog verbazen dat een 
Concilie al Vaticanum II werd toegejuicht 
en bejubeld door een rationalistische, libe
rale en zelfs atheïstische wereld? Maar 
iemand als Johannes de Doper en vele 
getuigen van Jezus uit alle volkeren en 
talen werden vermoord. Ook toen dit Con
cilie vergaderde verkeerden talloze belij
ders onder de druk van foltering en ver
banning. 

Voor een kerk die in de ogen van de 
heidenen geen dwaasheid meer wil zijn 
en in die van de joden geen ergernis, voor 
zo'n kerk zijn profeten en martelaren 
ongewenst. Ze worden doodgezwegen. 



Daarom werden de uiterst belangrijke 
namen La Salette, Lourdes en Fatima op 
het Concilie even hard genegeerd als die 
van de martelaren. »Maar dat laat u allen 
koud".«. 

Wie kan er zich nog over verwonderen 
dat een Concilie dat zich niets aantrekt 
van mariale tekenen van de tijd zulke 
vruchten voortbrengt?, Daarom schreit 
Maria, zoals Jezus heeft geschreid over 
Jeruzalem: »Mocht gij op deze dag nog 
erkennen wat u tot vrede strekt.« 

Als Pascal zegt dat de tranen de voor
laatste etappe van Zijn liefde zijn, dan 
begrijpen wij in welk ernstig uur der 
wereldgeschiedenis we zijn beland en hoe
zeer Maria ons in haar moederliefde zou 
willen redden. 

Dan komt de waarschuwing die qua taal 
en inhoud identiek is met die der profeten 
van het Oude Verbond: »Als de oogst 
bederft, dan komt dat door u«. 

Strafgerichten zijn ingrepen van God 
tot ons heil, zo leert Maria ons. Dat voel
de het volk van God in 't oude Verbond 
heel fijn aan. Bij de Makkabeeën (2 Makk. 
VI 12, 13) lezen we de ontroerende woor
den: ». . . dat de straffen niet de ondergang, 
maar de verbetering van ons volk ten doel 
hebben gehad«, en »". als de zondaars 
slechts korte tijd met rust gelaten 

1
worden .. 

is dat een bewijs van grote genade«. 
»De oogst zal verder verrotten«, voorspelt 

Maria in La S,alette, maar »als ze zich beke
ren, dan zullen stenen en rotsen in hopen 
graan veranderen.« Anders komt er een 
grote hongersnood, en eer die begint 
zullen alle kinderen sterven in de armen 
die ze dragen. 

Die voorspellingen gingen toentertijd 
letterlijk in vervulling. In 't dorpje Corps 
bij La Salette alleen al stierven 70 kinderen 
aan deze ziekte. In de herderlijk brief van 
de Franse bisschoppen in 1847 staat de 
schokkende zin: »Ons volk sterft de hon
gerdood.« »De oogst zal ook verder ver
rotten ".«. 

Dit brengt ons in herinnering dat de 
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mensen van de wetenschap allang de drei
ging van een wereldwijde hongersnood 
hebben aangekondigd. 

Alle bedreiging met onheil komt voort 
uit Gods liefde. Gelukking weten we dat 
voor de zienertjes de dreigende profetes 
van het Nieuwe Verbond, de Moeder 
Gods, geen schrikbeeld was, maar een hart 
vol moederlijke goedheid, een goedheid 
vooral die naar buiten trad in stralende 
schoonheid. Wij weten dat niets de ziener
tjes nog aan deze wereld kon binden, toen, 
ze deze onbevlekte schoonheid hadden 
gezien. Wij weten verder dat Paus Pius IX 
de onbevlekte schoonheid van de »belle 
dame«, de mooie vrouw, zoals de kinderen 
ze noemden, door de plechtige afkondiging 
van de Onbevlekte Ontvangenis tot dogma 
verheven heeft. Enkele jaren daarna heeft 
de profetes van het Nieuwe Verbond in 
Lourdes de wereld opnieuw en dringend 
opgeroepen tot bekering, boete en het 
dagelijks rozenkransgebed. En op de vraag 
van de niets vermoedende Bernadette heeft 
Maria zich bekendgemaakt als de Onbe
vlekte Ontvangenis. Dat betekent toch 
niets anders dan: Ik ben werkelijk de mooie 
vrouw, zoals jullie me noemt, het oerbeeld 
van Gods schepping; en juist in die eigen
schap ben ik er voor jullie eeuwig geluk. 
Deze volmaakte heerlijkheid, een geheel 
onverdiende zoals ze in het Magnificat ne
derig belijdt, is tevens teken en oorzaak 
van haar macht, die oneindig veel groter 
is dan die van de profeten van het Oude 
Verbond. Daarom draagt ze terecht de 
kroon op het hoofd. 

Door Lourdes liet God zich verbidden, 
want velen hebben destijds de boodschap 
gehoord en erin geloofd. Er brak een mari
aal tijdperk aan en de stroom van gebe
den naar de grot van Massabielle was een 
hoopvol teken aan de hemel. De pausen 
hebben naar de boodschap geluisterd en 
die zeer serieus genomen. Leo XIII b. v. 
heeft in 1883 bepaald dat de maand oktober 
zou worden gewijd aan de devotie van de 
rozenkrans. Tevens sprak hij de vurige 



wens uit dat het rozenkransgebed een 
dagelijkse gebedsoefening van de chri
stenen zou worden. In 1884 liet hij weer 
een rondschrijven over de rozenkrans ver
spreiden, en in 1885 schreef hij een Heilig 
Jaar uit met de opdracht dat er overal zou 
worden opgeroepen tot boete en dat men 
het bidden van de rozenkrans zou predi
ken. En deze paus onderstreept: »Als 
plaatsvervanger van Christus wil ik Onze 
Lieve Vrouw van de Rozenkrans eren.« De 
H . Pius X schreef zelfs in zijn testament 
dat de rozenkrans het schoonste Maria
gebed was en de meeste genaden bewerk
te, omdat het hart van de Moeder van God 
er het meest door werd ontroerd en omdat 
hij de vrede bracht. 

Ondertussen bleven de kinderen van de 
duisternis niet onledig. Ze sloegen steeds 
grotere bressen in de gelederen van de 
christenen die de strijdlust hadden verlo
ren, en ze verbreidden hoogmoed en een 
geest van opstandigheid. Wie het boek 
»Athanasius« van bisschop Graber leest, 
die wordt ingelicht over de systematische 
opzet om de Kerk van binnen uit te onder
mijnen. Pius X zag het gevaar met de ogen 
van een heilige die een bijzondere ingeving 
heeft ontvangen, maar anderen glimlach
ten om zijn waarschuwing. Hij trachtte het 
gevaar te keren door o.a. de antimodemi
steneed voor de priesters. 

De profetieën van La Salette begonnen 
uit te komen toen in 1917 zovelen werden 
getroffen door de verschrikkingen van de 
Eerste Wereldoorlog. Tijdens die vrese
lijke botsing schreef de zalige pater Maxi
milian Kolbe, die toen in Rome was, dat 
zoveel vrome jongemannen met een gelo
vig hart in de seminaries kwamen, maar 
daar bedorven werden door de rationali
stische geest. Misschien moest men een 
heilige zijn om dat toen al te doorzien. 

Laten we bij 't jaar 1917 blijven. De 
geschiedschrijvers zijn 't erover eens dat 
dit jaar het beslissend jaar was voor heel 
de geschiedenis van de toekomst. In 1917 
heeft Amerika in de Eerste Wereldoorlog 
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ingegrepen en daardoor over duur en· af
loop van die oorlog beslist. In 1917 zege
vierde de bolsjewistische Oktoberrevolutie, 
waardoor voor de eerste keer in de geschie
denis van het christendom het door een 
Staat georganiseerde totale atheïsme aan 
de macht kwam. Kan het ons dan verwon-
· deren dat juist in dit beslissend jaar de 
Moeder Gods voor de derde keer ver
schijnt, en wel met grote macht? Heel 
Portugal verwachtte uiterst gespannen de 
belangrijkste dag van Fatima, de 13e okto
ber. Het hele land kende de aankondiging 
van het grote wonder, zelfs dag en uur 
waarop 't zou plaatsvinden. Op die voor de 
geschiedenis van ons heil zo gedenkwaar
dige dag heeft de verschijning zelf zich de 
titel »Onze Lieve Vrouw van de Rozen
krans« gegeven. 

Het grote zonnewonder is slechts het 
middel om de hemelse boodschap te beve
stigen. Die boodschap bestaat in de her
nieuwde aansporing tot boete, en dat bete
kent vooral: het onderhouden van de gebo
den van God. Maar Fatima is ook de bood
schap van de rozenkrans. een boodschap 
die bij de verschijningen in 't middelpunt 
staat. »Bidt dagelijks de rozenkrans om de 
vrede af te smeken«, zei de Moeder Gods 
zeer ernstig. En bij alle verschijningen, tot 
die van de 13e oktober toe, herhaalde ze: 
»Bidt dagelijks de rozenkrans.« De rozen
krans is het onderpand van de goddelijke 
barmhartigheid, omdat wij door Maria de 
weg moeten vinden naar de liefde tot God. 

Maar Fatima is vooral ook de boodschap 
van het Onbevlekte Hart. Bij de tweede 
verschijning wil de Moeder Gods uit
drukkelijk dat er voor al de aan haar onbe
vlekt hart aangedane beledigingen boete 
wordt gedaan. En ze belooft de eeuwige 
zaligheid aan allen die de devotie voor 
het Onbevlekt Hart onderhouden en ver
spreiden. 

Nadat de kinderen een vreselijk beeld 
hebben gezien van de hel, zegt Maria hun 
dat God een veel grotere verering van het 
Onbevlekt Hart wil om de zondaars te red-



den. Ook verlangt de· Moeder Gods de 
toewijding van Rusland aan het Onbevlekt 
Hart. 

»Als men mijn boodschap niet ten uit
voer brengt ... « - in dat geval kondigt 
Maria grote verschrikkingen aan: oorlogen 
en vernietiging van hele volkeren, een ook 
de gesel Gods van het communisme over 
heel de wereld. Als troost voegt ze er aan 
toe: »Tenslotte zal mijm Onbevlekt Hart 
triomferen.« Door de verschijningen in 
Lourdes al ervaren wij het mysterie van de 
onbevlekte schoonheid van Maria en haar 
bijzondere betekenis voor onze zaligheid. 
In Fatima noemen de kinderen haar op
nieuw »de mooie vrouw«. Het is dus niet 
zonder reden dat Maria zich in haar onbe
vlekte schoonheid openbaart, immers, kan 
't nog duidelijker worden uitgedrukt dat 
boete en ontzegging niet in de troosteloze 
leegte voeren, maar in de heerlijkheid en 
de vreugde van God? Maria is de enige 
weg, want in haar is het heiiswerk van 
God tot vohnaaktheid gekomen. De konin
gin van de profeten is ons in Fatima ver
schenen, schitterender dan de zon en met 
macht omgord. Maar de meeste christenen 
hebben aan het teken aan de hemel geen 
aandacht geschonken, en de boodschap die 
eruit sprak werd veelal niet serieus geno
men. Zoals voorspeld kwam de Tweede 
Wereldoorlog met zijn verschrikkingen 
over de mensheid, en na een korte bezin
ning volgde de massale afval van een chri
stenheid die niet meer wil gehoorzamen 
aan de geboden van God. Reinhold 
Schneider heeft de ernst van onze situatie 
zeer kernachtig uitgedrukt: 
»Allein den Betem kann es noch gelingen, 
das Schwert ob unsem Häuptem abzuhal
ten« 

(Alleen nog maar zij die bidden kunnen 
de dreiging van het zwaard boven onze 
hoofden afweren) . 

De (latere) paus die juist op het uur van 
de eerste verschijning in Fatima, op 13 mei 
1917, tot bisschop werd gewijd, Pius XII, 
wijdde op 31 oktober 1942 de wereld, en 
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Rusland in ' t bijzonder, aan het Onbevlekt 
Hart van Maria toe. Zo vervulde hij de 
wens van de Moeder Gods. Op de 8e 
december van hetzelfde jaar hernieuwde 
hij zeer plechtig die toewijding. In 1952 
wijde hij Rusland opnieuw aan het Onbe
vlekt Hart toe. 

Op 4 mei 1944 bepaalde Paus Pius XII 
dat ter herinnering aan de toewijding van 
het menselijk geslacht aan het Onbevlekt 
Hart van Maria, en om de verering van 
dat Onbevlekt Hart te propageren, op 22 
augustus het feest van het Onbevlekt Hart 
van de allerzaligste Maagd Maria zou wor
den gevierd. 

Fatima betekent troost en redding door 
het Onbevlekt Hart van Maria. Maar 
Fatima is ook een geweldige uitdaging aan 
de trots van een alleen op 't aardse gerich
te wereld: arme, onwetende kinderen zon
der enige ontwikkeling, telkens in een 
afgelegen hoek van Frankrijk of Portugal, 
zijn geroepen om de bovennatuurlijke 
boodschap van de Moeder Gods en haar 
aansporing tot boete en ommekeer over 
te brengen aan een wereld die technisch 
hoog ontwikkeld is en alleen maar gelooft 
in de empirische wetenschap. Sterker nog: 
ze zijn geroepen om die boodschap te 
brengen aan een Kerk die op 't punt staat 
om zich aan die wereldse geest te onder
werpen! 

Fatima blijft de uitdaging voor een tijd 
die de vensters zorgvulding heeft verdui
sterd met de rolgordijnen van de Verlich
ting, een uitdaging voor onze tijd, die een 
afkeer heeft van de bovennatuur. 

Maria, altijd Maagd, is wegens haar 
uitverkiezing tot Moeder van Onze Heer 
Jezus Christus en door een bijzonder voor
recht op grond van de verdiensten van 
haar Zoon vrij gebleven van de erfsmet. 
Daardoor ook heeft haar lichaam geen 
bederf gekend en is zij na haar dood met 
verheerlijkt lichaam opgenomen in de 
hemel, bij de troon van God. Deze plech
tig afgekondigde geloofswaarheden zijn 
voor de gelovigen een voorwerp van ver-



ering. Tevens worden daardoor alle dwa
lingen van het atheïstisch humanisme van 
onze dagen konkreet en publiek verworpen. 
Zo is, zoals Koster het uitdrukt, het dogma 
van de Onbevlekte Ontvangenis ook afge
kondigd met het oog op de hydra van het 
idealistische 4 rationalisme, dat al spoedig 
uit zijn eigen beginselen het modernisme 
en daaruit weer het atheïstisch humanisme 
voortbracht. Dit atheïstisch humanisme 
met zijn zeer talrijk geworden kopstukken 
richt de speer op alles wat christelijk, hei
lig en goddelijk is. 

Waar het onderwerp van de godsdienst 
tegenwoordig ook maar ondubbelzinnig 
wordt aangesneden, daar knetteren de 
vonken, omdat de godsdienst zo lijnrecht 
in strijd is met de wereld. Zeker, de 
methodes werden verfijnd: tussen de aan
slag met dynamiet op de plaats van de ver
schijningen in Fatima en de vervalsing en 
loochening van de leer der Eucharistie aan 
de grot van Massabielle ligt een lange weg. 
Maar wat zich 't vorig jaar in het teken van 
het zogenaamd Eucharistisch Wereldcon
gres in Lourdes heeft afgespeeld is de 
gruwel van de verwoesting op een heilige 
plaats. In Lourdes, en in het teken der 
Eucharistie! Onwetende mensen van goede 
wil werden in een protestantse avond
maalsviering of zelfs in de feeststemming 
van een binnenwereldse religie gelokt. 

En in dat Lourdes van boete en bekering, 
van gebed en zoenoffers, juist dáár laat de 
voorzitter van de Franse bisschoppencon
ferentie het parool horen van een »meer 
attractieve« kerk! Ik citeer kardinaal Etche
garay: »Wat zou de Kerk toch veel aantrek
kelijker zijn, als we minder treurwilgen en 
meer zonnebloemen plantten, als we in 
plaats van reinigingsmiddelen lavendel 
gebruikten!« Tot zover het citaat van kar
dinaal Etchegaray. 

Hebben onze bischoppen sinds het Con
cilie al niet genoeg lavendel gebruikt, b. v. 
de lavendel van de opheffing van bijna alle 
voorschriften van vasten en onthouding? 
En wat staat .ons nog meer te wachten? 
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Dat is niet meer de stem uits de grot van 
Massabielle. Want in »lavendel in plaats 
van reiniging« zit het verwijt dat de chri
stelijke traditie teveel gesproken heeft van 
boete en te w~inig van positieve daden. 
De herders zelf bieden ons dus maar een 
vervangingsmiddel voor onze heiliging: in 
plaats van de verheerlijking van God door 
zelfheiliging komt de wereldverbetering. 
Bloemen wilde ook Jacinta planten, maar 
in de hemel, zei ze. En de kleine zieneres 
van Fatima leerde ons dat ze door boete 
en zoenoffers, dus door »reiniging«, veel 
zondaars wilde redden. Hier de edele bloe
men van de bovennatuurlijke visie, daar 
de goedkoop-aantrekkelijke van de secu
larisering. 

Uit die secularisering komen alle gruwe
len op de heilige plaats voort. Daaruit komt 
voort het sluipende gif van de ont
binding. Dat moeten we allemaal aanzien 
en bijna dagelijke smartelijk voelen aan ons 
eigen lijf. Maar het is ons uur. In die tijd 
zijn wij geplaatst. In die tijd moeten wij 
standhouden. En al zouden we ook met de 
Makkabeeën moeten zeggen: »Waarom 
werd ik geboren om de ondergang van 
mijn volk te zien en de ruïne der heilige 
stad, en aldaar te wonen terwijl ze aan 
de vijand werd overgeleverd en het heilig
dom in de handen van vreemdelingen 
viel?« (I Makk. 2/7), wij willen erkennen 
dat dit alles de straf is voor onze zonden 
en het uur waarop wij op de proef worden 
gesteld. In dit besef zijn wij hier gekomen. 
Daarom willen we de genademiddelen grij
pen die ons zijn gegeven in het Onbevlekt 
Hart van Maria. Aan ieder die zijn hoofd 
deemoedig voor de Heer buigt is redding 
beloofd. »Buig deemoedig uw hoofd voor 
God«, zo roept de Kerk ons in deze 
vastendagen toe. 

Met gebogen hoofd zijn we dus geko
men, met gebogen hoofd, vooral omdat we 
ons bewust zijn van onze eigen zware 
schuld. Maar ook met gebogen hoofd in 't 
bewustzijn van de schuld van onze omge
ving en in 't bewustzijn van de zonden der 



volkeren. Gebogen, maar niet zonder vast 
vertrouwen. Want Fatima, het Onbevlekt 
Hart, is en blijft op de eerste plaats hoop 
en licht. Is 't zonnewonder van Fatima niet 
het oeroud symbool van het ronddraaiehd 
vuurrad, zoals de profeet Ezechiel en de 
heilige broeder Klaus 't hebben gezien? 
Op 't ogenblik van de Oktoberrevolutie, 
waardoor de duisternis haar macht heeft 
beproefd, werd ons op die gedenkwaardige 
oktoberdag van het jaar 1917 door bemid
deling van Maria het teken van het eeuwig 
leven gegeven. Is 't niet troostvol dat God 
ons in dit dramatisch uur van de mensheid 
dit teken van hoop aan de hemel heeft 
getoond? 

De dag van morgen, waarop wij ons voor
bereiden, staat dus in 't teken van troost en 
vreugde. Want wij zien die toewijding aan 
het Onbevlekt Hart tegemoet in de hoop 
dat nog velen het teken erkennen dat ons 
morgen door Mgr. Marcel Lefebvre hier in 
Martigny voor ogen zal worden gesteld, 
hier in Martigny, in Wallis, een kruispunt 
van Europese kulturen en talen, maar voor
al een grond die reeds in de eerste tijden 
van Europees christendom geheiligd is 
door het martelarenbloed van het Thebaans 
legioen. 

Zo blijft Maria, de onbevlekte schoon-

llUit »Fideliter« nr. 19 jan/febr. 1981:· 

heid, oorzaak van onze blijdschap. Steeds 
weer toont ze ons in alle tegenspoed Jezus, 
als wij er haar maar om vragen. Zij leert 
ons in het Magnificat dat God niet alleen 
welwillend heeft neergezien op de klein
heid van Zijn dienstmaagd, maar Zijn 
barmhartigheid van geslacht tot geslacht 
laat voortduren voor allen die Hem vrezen. 

Nemen we dus als gids op onze weg de 
troost mee van de Kerk, die in het Epistel 
van het feest van de Rozenkrans Maria als 
het ware de volgende woorden tot ons 
laat richten: 

»Nu dan, kinderen, luistert naar mij: 
zalig zijn zij die mijn wegen bewandelen. 
Aanhoort mijn onderrichting en werpt 

ze niet van u af. 
Zalig de mens die naar mij luistert, 
want wie mij vindt, vindt het leven 
en hij zal heil verwerven van de Heer«. 

1 de Lutherse leer, opgesteld door Luther's vriend 
Melanchthon. 
2 de tijd van het opkomend rationalisme in de 18e 
eeuw. 
3 Bedoeld wordt niet 't economisch maar 't filosofisch 
liberalisme: een leer die verwant is met 't rationalisme 
en die de mens oriafhankelijk wil, vrij van de gebo
den van God. 
4 »Idealistisch« betekent in de filosofie van Plato, Kant 
enz. dat de mens niet de werkelijkheid v. d. dingen 
kent, maar alleen zijn ideeën daarover. 

De geschiedenis van Ecöne 

Ecöne is te koop 
Na lange maanden geduldig gedragen 

en vol overgave aan God aangeboden lij
den is Alphonse Pedroni op het feest van 
Allerheiligen 1978 van ons heengegaan. 

Als aannemer in Saxon was hij tien jaar 
tevoren, op Witte Donderdag 11 april 1968 
's morgens, in een café van die plaats. Daar 
hoorde hij een aangeschoten zakenman 
bluffen dat hij de kapel van Ecöne weldra 
zou kunnen opblazen. Door het personage 
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handig uit te horen kwam hij aan de weest 
dat de onderhandelingen in een vergevor
derd stadium verkeerden en dat de koop 
weldra zou worden gesloten. 

Zeker, onze vriend staat versteld. Maar 
hij is er de man niet naar om zich in zin
loze gissingen te verliezen en hij besluit 
onmiddellijk Ecöne te kopen, als 't te koop 
is. Zijn broer Marcel is 't dadelijk met hem 
eens. In de loop van de dag stemmen 
Gratien Rausis en ondergetekende er ook 



mee in en 's avonds komen we bijeen. 
Onze eerste zorg is, uitstel te verkrijgen. 

Wij willen contact opnemen met vrienden 
of anderen die onze opvattingen delen en 
zo een maatschappij oprichten. Onze 
eerste stap is een telefoontje naar de prior 
om een onderhoud. Dat wordt ons voor 
de volgende dag toegestaan. Wij krijgen 
de bevestiging dat Ecöne inderdaad te 
koop is, dat er aanbiedingen zijn gedaan 
waarvan we de bedragen vernemen en dat 
het kapittel de volgende vrijdag bijeenkomt 
voor de definitieve beslissing. Ons een 
maand uitstel geven, zoals we hadden 
gevraagd, daar kan geen sprake van zijn. 
Wil ons bod in aanmerking komen, dan 
moet·'t op zijn allerlaatst vóÓr 18 uur van 
de volgende donderdag worden voorge
legd. 

Wij doen ons best om in die korte tijd, 
en ondanks de Paasdagen met enkele 
vrienden contact aan te knopen, maar geen 
een durft zich te storten in wat ze een 
avontuur noemen. Geen een, behalve 
Guy Genoud, die op dat ogenblik directeur 
is ·van een plaatselijke spoorwegmaat
schappij en die een jaar later tot lid van 
de regering van Wallis zal worden geko
zen; 

Wij willen ook niet nalaten onze bis
schop over onze plannen in te lichten. 
Mgr. Adam ontvangt ons minzaam als 
altijd, maar zijn woorden geven ons nau
welijks hoop dat onze wensen vervuld 
worden: de Kerk is in een crisis geraakt, 
er komen steeds minder roepingen en 
steeds minder kloosterlingen. De mogelijk
heid om Ecöne voor een godsdienstig doel 
te gebruiken kan dus niet worden overwo
gen. 

Wij zijn 't met die mening eens, maar 
ondanks dat pessimisme verandert ons 
besluit niet. Wij zullen kunnen wachten 
zolang het nodig is. 

Ons aanbod 
Op donderdag 18 april, dus binnen de 

toegestane termijn, leggen wij ons schrifte-

lijk besluit om Ecêine te kopen rechtstreeks 
aan de prior voor. Wij hebben de reden 
van onze stap duidelijk willen uitleggen 
en daarom het volgende geschreven: 

»Bij de stap die we willen zetten en 
waarvan we de motieven duidelijk willen 
verklaren hebben we ons absoluut niet 
laten leiden door speculatieve bedoelingen. 
Door zijn verleden heeft Ecöne voor ons 
een betekenis, ja zelfs een godsdienstige 
roeping, die wij zonder nader onderzoek 
niet kunnen laten verloren gaan. Wij weten 
dat onder de tegenwoordige omstandighe
den het goed als agrarisch bedrijf niet ren
dabel is. Wij zijn er dus zeker van dat 
kooplustige personen of groepen van nu of 
morgen aan Ecöne een andere bestemming 
moeten geven, als zij (waaraan niet te 
twijfelen valt) er een interessante geldbe
legging van willen maken. De plaats zou 
buitengewoon geschikt zijn voor b. v. een 
motel, een restaurant, een camping of zelfs 
een dansgelegenheid. De situatie is prach
tig, want de gebouwen liggen van de ene 
kant centraal en van de andere kant toch 
buiten de agglomeraties. Praktische lui, 
vooral huisvaders als wij, weten wat dat 
betekent. 

Ons besluit wordt alleen maar bepaald 
door een dubbele zorg: verhinderen dat er 
een nachtclub wordt gevestigd, en er naar 
vermogen voor zorgen dat Ecöne een cen
trum blijft voor geestelijk leven ... « 

Het bijzondere van ons bod was ook nog 
dat we geen bedrag noemden. We zeiden 
enkel dat we bereid waren om onmiddellijk 
een som van 100. - 150.000 francs te storten. 
We stelden voor om de globale koopsom 
vast te leggen aan de hand van de aanbie
dingen van derden, en van eventuele 
schikkingen of voorwaarden in de koopak
te. Wel hadden we mondeling gevraagd 
om ons het domein toe te wijzen voor het 
bedrag van het hoogste schriftelijke bod 
dat was ontvangen. We hadden een dub
bele reden om geen bedrag te noemen: we 
wilden ons op het allerlaatste ogenblik niet 
laten verdringen door een hoger bod, maar 
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we wilden evenmin meer· bieden dan 
nodig. 

We moeten er nog aan toevoegen dat we 
tijdens de weinige gesprekken met de prior 
en enkele kanunniken moeite hebben 
gedaan om hen over te halen, Ecöne niet te 
verkopen. Onze opvatting was dat een 
kloosterorde zonder absolute noodzaak 
geen gebouwen van de hand moet doen. 
We suggereerden oplossingen zoals 
huurcontracten op lange termijn. Om de 
waarheid . te zeggen waren we ook hele
maal niet zo enthousiast in het vooruitzicht 
van de koop. Wat zouden we graag van die 
last verlost zijn geweest! Maar al onze 
pogingen in die richting stootten op beslist 
verzet. 

De beslissing 
Op vrijdag 19 april 1968 kregen we 't 

verzoek om naar Martigny te komen. Mis
schien was ons vage bod voor het kapittel 
aanleiding om ons om opheldering te vra
gen. We werden verzocht om ons gereed 
te houden. Op 't eind van de morgen wer
den we bij de prior geroepen. Die deelde 
ons mee dat Ecöne aan ons was verkocht: 
het doel dat wij voor ogen hadden had het 
kapittel doen besluiten om ons de voorkeur 
te geven. De koopprijs was 410 000 francs, 
waarvan er 150 000 moesten worden be
taald bij het tekenen van de koopakte. De 
rest zou worden vereffend volgens een 
nader te bepalen overeenkomst. Wij gingen 
er onder dank mee accoord. Maar nooit 
zijn wij erachter gekomen, of er ooit een 
even hoog schriftelijk bod is gedaan. 

We gingen met de prior naar een naburig 
restaurant waar juist een Hongaarse gast
ronomische week werd gehouden. Wij kre
gen er een wijn die » Trakia« heette, wat 
voor ons aanleiding was tot enkele woord
spelingen (I). 

Daarna gingen we op inspectie in Ecöne. 
Hoe vreemd 't ook lijkt, we hadden Ecöne 
nog nooit bezocht! We hadden geen enkel 
nauwkeurig idee van oppervlakte of be
grenzing, van onderhoud en gebruik van 
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de gebouwen. Daarvandaan enkele discus
sies, toen er op 't ogenblik van het pas
seren van de akte moest worden bepaald 
of 't landbouwgereedschap en het meubi
lair al of niet in de koopprijs begrepen 
waren. 

En daarna wachtten we af. 
Drie of vier weken later schreven we de 

prior dat de Grote Sint Bernard juridisch 
niet gebonden was door het mondeling 
accoord en dat hij 't ons maar hoefde mee 
te delen, als men de koop ongedaan wilde 
maken. Wij zouden geen enkele stap daar
tegen ondernemen. 

We kregen onmiddellijk een lakoniek 
antwoord: de prior verklaarde dat de ver
koop niet op losse schroeven was gezet 
en dat de koopakte ieder ogenblik kon 
worden getekend. 

De akte wordt getekend 
Op 31 mei 1968, op het feest van Maria

Koningin, die wij als patrones kozen, werd 
de laatste hand aan de akte gelegd en werd 
ze getekend. De Grote-Sint-Bernard had 
het domein aan 0. L. Vrouw van de Vel
den toegewijd. Dat is nog te zien aan het 
beeld van de H. Maagd boven het hoffd
altaar van de oude kapel. Op't voetstuk 
ervan zijn aren, druiventrossen en abriko
zen afgebeeld. De koop werd gesloten door 
de maatschappij met de samengestelde 
naam »Rausis et Cie Notre-Dame des 
Champs«, gevestigd te Ecöne. Die maat
schappij-vorm hadden we gekozen om het 
domein zonder kosten te kunnen overdra
gen als wij een religieuze orde zouden vin
den. Wij zouden plaats kunnen maken 
voor de vertegenwoordigers van die orde. 

In de akte was bepaald dat het Huis van 
de Grote-Sint-Bernard nog een jaar de 
gebouwen mocht gebruiken, terwijl wij on
middellijk in het bezit kwamen van de ter
reinen. Wij moesten terstond 150 000 francs 
storten, de rest op 't einde van het jaar. 

In ruil voor onze gezamenlijke borgstel
ling krijgen wij van de Banque Cantonale 
van Wallis een lening voor het hele bedrag. 



Na het tekenen van de akte zijn wij op
nieuw naar Mgr. Adam gegaan om het 
hem te vertellen en onze bedoelingen te 
herhalen. Hij herhaalde zijn twijfels, of
schoon hij ons moest bekennen dat hij 
altijd had gedroomd van een Ecöne als 
groot mariaal pelgrimsoord met een grote 
basiliek. 

Het jaar 1968 ging voorbij zonder bijzon
dere gebeurtenissen. Wij brachten al onze 
relaties op de hoogte van onze bedoe
lingen. 

Verscheidene kooplustigen 
De Carmelitessen van Montélimar 

Einde december 1968 namen de Carme
litessen van Montélimar contact met ons 
op. Ze moesten die stad verlaten en had
den gekozen voor vestiging in Zwitserland, 
in het diocees van Mgr. Charriére. Ze had
den al een terrein in optie in het kanton 
Freiburg, toen ze van het bestaan van 
Ecöne hoorden. Wij kregen bezoek van de 
Overste Mére Elisabeth de la Trinité, en 
van twee leden van haar Raad. We bezoch
ten huis en domein. Het huis met zijn 
verscheidene verdiepingen leek hun 
ongeriefelijk, immers, oude of ziekelijke 
zusters zouden er zich moeilijk kunnen 
verplaatsen. Wij boden hun toen gratis 2 
ha van het terrein aan, het derde deel van 
het domein. Ook gingen wij met de Over
ste naar Mgr. Adam, die heel graag zag dat 
de zusters zich in zijn bisdom zouden 
vestigen. 

Op 30 januari 1969 kregen wij echter een 

brief van Montélimar met een negatief ant
woord: »Na rijp beraad, en met pijn dat we 
niet kunnen ingaan op een voor ons en 
voor 0 . L. Heer en 0 . L. Vrouw zo inte
ressant aanbod, menen wij dat.' t te gevaar
lijk voor ons zou zijn om de ons gegeven 
raad niet te volgen .. . Wij kunnen U niet 
zeggen, hoe moeilijk 't voor ons is om dat 
mee te delen. Wij wen.sen dat U eens met 

een aktieve orde meer succes zult heb
ben ... « 

De Ursulinen 
Na dat negatieve antwoord van de 

Carmelitessen hadden we contact met de 
Overste van de Ursulinen in Sion. Tot dan 
toe hadden die zich vooral bezig gehouden 
met huishoqdscholen. Daar deze verdwe
nen, richtten ze hun energie op gehandi
capte kinderen en oude mensen. Wij 
meenden dat Ecöne, als 't niet rechtstreeks 
een godsdienstig doel kon vervullen, toch 
wel in dienst kon worden gesteld van het 
sociale werk De Overste toonde grote 
belangstelling en er werd een afspraak 
gemaakt voor een bezoek ter plaatse op een 
donderdag, begin februari. Maar op 

, woensdagavond kregen we bericht dat 
Moeder Overste op een trap haar been had 
gebroken en dat de afspraak dus niet door
ging. 

Het was op de vooravond van de ont
moeting met Mgr. Lefebvre, die we hele
maal niet kenden. 

R. Lovey 
(1) Want »avoir Ie trac« - in de rats zitten 
en »latraque« - de drijfjacht, enz. 
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Data en feiten 

Uren voor de H. Missen 
in de huizen en kapellen van de Priesterbroederschap St. Pius X in Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk 

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

zondags 8.30 uur en 10.00 uur 
door de week 7.15 uur (in de zomervacantie, vanaf 26-6, alleen om 7.15 uur) 

Priorat St. Pius X, 8000 München, Schmellerstr. 18, Rgb., tel. 089/778795, 089/687246 
zondags 7.30 uur en 9.30 uur 
door de week 9.30 uur; dinsdags en vrijdags bovendien om 18 uur 

Priorat St. Bonifatius, 4300 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 7.15 uur 

Priorat St. Athanasius, 7000 Stuttgart-Feuerbach, Dornbirnerstr. 3, tel. 0711/850387 
zondags 9.30 uur, resp. 15.00 uur in Stuttgart-Bad Cannstatt, Mercedesstr. 3 
door de week's morgens in de priorij,'s avonds in de Mercedesstr. 3 

Hl. Kreuz, 7410 Reutlingen, Unter den Linden 15 
zondags 9.00 uur, resp . 14.45 uur 
door de week verschillend (inlichtingen in onze priorij te Stuttgart, tel. 0711/850387) 

Dominikanerinnenkloster St. Josef, 7770 überlingen/B, Litscherweg 2 
zondags 9.30 uur; door de week 7.15 uur, maar vrijdags 8.00 uur 

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

Mutter vonder immerwährenden Hilfe, 5790 Brilon-Wald, Korbacher Str. 89, tel. 02961/ 
6445 (niet altijd bereikbaar) 

zondags 10.00 uur 

St. Pius X, 6730 Neustadt/W.-Mussbach, Kurpfalzstr. 73/77, tel. 06321/6153 
zondags 9.00 uur of 17.00 uur 

St. Michael, 7831 Rheinhausen-Niederhausen, Kronenstr. 2, tel. 07643 6782 
zondags 15.30 uur · 

Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstr. 6a, heim Bahnhof Mehlem 
(gewoonl. op iedere 2e en 4e zondag v.d. maand om 15.00 uur) 

Mutter van der immerwährenden Hilfe, 6400 Fulda, Heinrichstr. 45, tel. 0661/77698 
zondags op uiteenlopende tijden 
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St. Katharinenkirche, 2400 Lübeck 
elke Ie en 3e zaterdag v. d. maand om 16.00 uur 

Alt-Schöneberger Kirche, 1000 Berlin 
iedere 2e zondag v .d . maand (tel. 030/8113715) 

Konferenzsaal des Hauptbahnhofes, 8700 Würzburg 
meestal op iedere 3e zondag v.d . maand, telkens afwisselend om 10.00 uur of 
15.00 uur 

Konferenzsaal des Hauptbahnhofes, 8500 Nürnberg 
gewoonlijk op iedere 3e zondag v.d. maand, telkens afwisselend om 10.00 uur of 
om 16.00 uur en op iedere 2e zondag v.d. maand om 16.00 uur 

4400 Münster in Westfalen, Hotel Lindenhof, Nähe Schloss, Castellstr. 1, 
op zondag 1-8- 16.00 uur 

5900 Siegen an der Sieg, Siegerlandhalle 
zondag 11-7- om 10.00 uur 

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

zondags om 7.15, 9.00 en 10.00 uur; door de week om 7.15 en 17.30 uur 

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

Priorat St. Karl Borromäus, CH-9463 Oberriet (SG), tel. 071/782726 
zondags 8.30 uur en 10.00 uur; door de week 18.30 uur 

Prieuré St. Josef, 9, CH-1227 Carouge-Genève, Avenue du Cardinal Mermillod 
zondags om 9.00, 10.15 en 19.00 uur; door de week 18.30 uur 

Kapelle St. Theresia vom Kinde Jesu, CH-4057 Basel, Schliengerweg 33 (Kleinbasel) 
zondags 10.00 uur; op woensdag en op feestdagen 19.00 uur (inlichtingen in 
Rickenbach) 

Kapelle St. Petrus Kanisius, CH-1700 Freiburg, Tour Henry 59 
zondags J0.15 uur 

Oostenrijk 
Priorat St. Klemens Maria Hofbauer, A-1120 Wenen, Fockygasse 13, tel. 0222/871206 

zondags 8.00 uur; .door de week 7.00 uur 

Oratorium St. Josef, A 1180 Wenen, Piaristengasse II/T4 
zondags 10.00 uur; op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 18.00 uur 

Kapelle St. Hemma v. Gurk, Klagenfurt, Villacher Ring 5 
zondag 4-7- om 18.00 uur; maandag 5-7- om 6.30 uur; zondag 25-7- om 18.00 uur; 
maandag 26-7- om 6.30 uur 

Kapelle St. Thomas v. Aquin, 8010 Graz, Körösistr. 17 
zondag 11-7- om 15.30 uur; maandag 12-7- om 6.00 uur; zondag 25-7- om 9.30 uur 
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Frankrijk 
In het grensgebied waar Duits en Frans gesproken worden: 
Priorat St. Josef mit Schule, Egelshardt-Waldeck, F 57230 Bitsch/Moselle, 
tel. (16)87-06.53.90 

op zon- en feestdagen om 7.30 en 10.00 uur 
iedere eerste zaterdag v.d. maand: nacht van aanbidding en boete van 20.00 tot 
6.00 uur 

Straatsburg-Königshofen, Römerstr. 91 (naast de Salustra), tel. (16)87-065390 
zondags om 10.00 uur · 

Oratoire Saint-Joseph, F 68000 Colmar, 7, rue de Bennwihr, tel. 89-271004 
zondags om 10.30 uur 

Bijzondere data: 

Stuttgart-Feuerbach, Dornbirnerstr. 3 
zondag de lle juli 1982, om 9.30 uur 
plechtige H. Mis, opedragen door de neomist de Eerw. Pater Bernhard Schübel 

Basel, Mustermesse 
zaterdag de lOe juli 1982 om 10.00 uur 
plechtige H. Mis, voor't eerst in eigen omgeving opgedragen door de Eerw. Pater 
Gérard Mura 
De feestpredikatie wordt gehouden door Mgr. Marc.el Lefebvre 

Colmar, 8, rue des Catherinettes 
zondag de 18e juli 1982 om 10.00 uur 
plechtige H. Mis, opgedragen door de neomist de Eerw. Pater Gérard Mura 

München 
Dagen van gebed en boete op zaterdag en zondag 28 en 29 augustus 

bij de heilige Broeder Klaus, Flüeli/Zwitzerland; 
zondag om 10.00 uur plechtige H. Mis door de pasgewijde priester Gérard Mura 

Retraites 
Seculiere en reguliere priesters: 
Meisjes en jongere vrouwen: 
Mannen en jongmannen: 
Mannen en jongemannen: 
oudere dames: 

26-31 juli, Zaitzkofen 
16-21 aug., St. Pelagiberg/Zwitserl. 
9-14 aug., Zaitzkofen 
23-28 aug., St. Pelagiberg/Zwitserl. 
31 aug.-4 sept., St. Pelagiberg/Zwitserl 
(Deze retraite is minder inspannend.) 

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



Jeugdkampen 
Jongens van 9 tot 13 jaar 22 juli - 8 aug., Priorat St. Josef in Bitsch 
Meisjes van 9 tot 13 jaar 29 juli - 11 aug., Schwarzwald 
Jongemannen vanaf 14 jaar 10-21 juli, Vorarlberg 

Jongemannen van 15 tot 
20 jaar 

Meisjes vanaf 14 jaar 

inlichtingen bij Maya Eigenmann, Billwil, 
CH-9245 Oberbüren 
15 juli - 3 aug., Italië 

inlichtingen bij Stefan Christ, 
Jungenthalerstr. 49, D-5242 Kirchen/Sieg 
30 juni - 10 juli, Vorarlberg 
inlichtingen bij Maya Eigenmann (zie boven) 

Meisjes van 15 tot 20 jaar 15 juli - 3 aug., Italië 

Bijbelcursus 

inlichtingen bij Roswitha Göttler 
Tulpenstr. 10, D-7275 Ditzingen 5 

met de Eerw. Heer Dr. Kamenicky 
voor jongemannen vanaf 17 jaar: 4 tot 11 aug. in Brilon-Wald 
Inlichtingen bij Engelbert Recktenwald, In der Pfingstweide 3, D-6640 Merzig 

Uitgever: Priesterbroederschap St. Pius X. 
Verantwoording: Pater Franz Schmidberger, St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, 
tel. 09-49-681/854588. 
Giften in Nederland: Priesterbroederschap St. Pius X., rekening nummer 42.10.40.203,_postgironr. 135646 Amrobank 
Amsterdam . 


