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Goede vrienden en weldoeners, 

»De toestand in de Kerk is inderdaad 
katastrofaal«, zo gaf einde juli een curie
kardinaal tegenover de hoogeerw. Heer 
Aartsbisschop toe. Deze reist telkens op
nieuw naar het bezette Rome om voor de 
Kerk de vrijheid te bevechten en lang
zamerhand licht te brengen in de duisternis 
die door de anti-christelijke samenzwering 
over de aardbol is gevallen. Hoe zouden 
we er nu voor staan, als deze · man niet 
had opgeroepen tot verzet tegen de dui
stere intriges van liberalen en modernisten, 
van profeten van verbroedering en aposte
len van de binnenwereldse vooruitgang? 
»Zonder iemand als Aartsbisschop Lefe
bvre had ik mijn priesterlijk ambt vermoe
delijk al opgegeven«, zei kort geleden een 
bevriend confrater uit een Duits diocees te
gen me. En een ander gaf toe dat hij zich 
zonder de ruggesteun van Rickenbach (het 
generalaat van de Priesterbroederschap) 
allang tot de lekenstand had laten terug
brengen, zo murw had zijn omgeving hem 
gemaakt. »Ik ben helemaal op«, bekende 
een derde me. En een vierde verklaarde 
dat hij enige jaren geleden al tegen zijn 
bisschop had gezegd, steeds meer de in
druk te krijgen dat hij »voor de verkeerde 
firma« werkte. 

Een steeds groter deel van de clerus 
komt onder de druk van afmatting, fatalis
me, verbittering en angst voor de toe
komst, terwijl de kudde zich in alle richting
en verstrooit en een prooi wordt van de 
wilde dieren. Valse ideologieën, zucht naar 
steeds meer welvaart, vooral het verraad 
van de bisschoppen en van velen onder de 
clerus hebben het christelijk avondland te 
gronde gericht. Immers, waar blijft de 
strijd van het episcopaat tegen het toene
mend aantal echtscheidingen en dus ook 
tegen de ondergang van het christelijk 
gezin met het daaruit voortvloeiend onge-
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luk van kinderen en jongeren? Kort gele
den is in Italië het godsdienstonderwijs als 
verplicht vak uit de scholen verbannen. 
Waar blijft het plechtig protest van de Paus 
als voorzitter van de Italiaanse bisschop
penconferentie tegen die nieuwe vorm van 
secularisatie? Waar zijn ze toch, de verde
digers van de katholieke sociale leer? Wie 
staat nog pal voor de duidelijke opvattin
gen over katholiek huwelijk en gezin? Voor 
de confessionele katholieke school en de 
katholieke Staat? En waar blijft in onze 
westerse industrie-staten de oprichting van 
missie-centra voor de bekering van islamie
tische buitenlanders? Blijkbaar werden in 
de nieuwe liturgie de beide strofen van de 
vesper-hymne van het feest van Christus
Koning, die de heerschappij van Onze 
Heer over gezin en Staat zo duidelijk uit
drukken, niet bij toeval weggelaten. Arme 
Jezus, zou de H. Alfonsus van Liguori zeg
gen. En wij voegen er aan toe: arme Kerk, 
arme zielen! Want wij gaan kapot aan dat 
liberalisme, aan dat ·subjektivisme waar 
men overal mee te koop loopt. Op religieus 
gebied probeert het subjektivisme ogen te 
gooien door zich voor te doen als oecu -
mene, terwijl 't eigenlijk niets anders is 
dan puur nihilisme. Het verwoest niet 
alleen elke godsdienst, maar ook het 
gezonde denken, en het vult de psychia
trische klinieken. 

Wat moet er gedaan worden? Gedreven 
voor de genade van Christus willen we 
naar best vermogen het werk van de Ver
lossing weer opnemen: door het Offer op 't 
altaar, in de biechtstoel, op de kansel, in de 
school, aan het ziekbed, op elke. plaats 
waar gewerkt wordt. Daarbij beschouwen 
alle betrokkenen zonder uitzondering zich 
als medeverlossers die door hun tobben en 
hun tranen, hun lief en hun leed met de 
Kerk, in hun eigen lichaam aanvullen wat 
nog ontbreekt aan de beproevingen van 
Christus (Kol. I, 24). Het christelijk Avond-



land weer opbouwen door het H. Misoffer, 
de Kerk als mystieke bruid van Christus 
voortzetten, getuigenis afleggen voor de 
waarheid: dat is onze door God gewilde 
roeping. Als we nog enige jaren verder 
zijn, dan zal heel het leugen-bouwsel van 
de vernieuwers als een kaartenhuis ineen
storten, want overal vinden wij een rijk 
arbeidsveld, zowel op onze retraites als op 
jeugdbedevaarten en jeugdkampen. Zelfs 
parochiepriesters roepen af en toe onze 
hulp in. En de vele nieuwe kandidaten in 
deze herfst voor onze seminaries en andere 
religieuze bestemmingen in de Priester
broederschap zullen de jeugdige veerkracht 
van ons werk opnieuw duidelijk laten blij
ken. Zodra oris Don-Boscogymnasium zijn 
eerste loopoefeningen heeft gedaan, zullen 
wij ook hiermee meer voor het voetlicht 
treden. Zo volgt het een op het ander: een 
bijeenkomst van priesters op een vergade
ring van de Derde Orde, het werk voor de 
algemene zielzorg .op een samenkomst van 
onze jeugdgroepen. 

Geen wonder dat de boze vijand ons 
werk probeert te verijdelen. Overal worden 
er geruchten tegen ons verspreid en com
plotten gesmeed door mensen die menen 
dat hun te kort werd gedaan, door al die 
kleingeestigen vol jaloersheid en naijver, bij 
wie 't meer om persoonlijke en partijbelan
gen gaat dan om het heil van de H. Kerk. 
Vol geloof aan hun onfeilbare zending 
menen ze door pamfletten en brochuurtjes, 
vaak nog anoniem verzonden ook, onze 
eer te moeten bekladden en ons werk in 
een kwade reuk te moeten brengen. Wat 
wij ook doen en zeggen, vol bittere voor
oordelen tegen ons leggen ze alles tot ons 
nadeel uit. Alles komt onder het mes van 
hun strenge censuur, die ook deze regels 
wel zal treffen. Nu eensis Aartsbisschop 
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Lefebvre bij deze lieden een verrader, dan 
weer is hij een ketter; vandaag zijn zijn 
wijdingen niet geldig, morgen heeft hij, 
zoals men verklaart, de nieuwe Mis gele

. zen; hier is Ecöne een instrument van 
machtswellust geworden i. p. v. een cen
trum dat strijdt ·voor het geloof, daar heeft 
de overste van het Duitse distrikt gelogen 
of is hij zelfs een vertegenwoordiger van de 
vrijmetselarij! Iedere dag een nieuw ver
telsel uit het rijk van de sprookjes en 
fabels ... 

Goede vrienden, laat U door dat alles 
niet van de wij~ brengen. Vrees temidden 
van al onze kwellingen maar één ding: de 
zonde. Wij kunnen elke vijand overwin
nen, maar uit eigen kracht worden wij niet 
het bederf de baas, niet de geesteloosheid, 
de verwaarlozing van de genade, de kille 
onverschilligheid, de wereldse mentali
teit . . . Dat gaat onze krachten te boven. 
Daarom moeten wij een deemoedig hart 
bewaren en in deze maand oktober de 
allerzaligste Maagd Maria voortdurend 
aanroepen. 

Bidt in Uw gezinnen de rozenkrans, 
opdat U en Uw geliefde familie vervuld en 
gesterkt wordt door de zegen van de blijde, 
de droevige en de glorievolle geheimen. 

Koningin van heilige rozenkrans, bid 
voor ons. 

Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat. 

Christus overwint, Christus regeert, 
Christus heerst. 

Saarbrücken, op 't feest van de H. Johan
nes Eudes, de 19e augustus 1982 

P. Franz Schmidberger 



Preek van Zijne Hoogw. Exc. Mgr. Marcel Lefebvre 
voor ongeveer 1500 gelovigen gehouden op 27 juni 1982 in Zaitzkofen ter gelegenheid 

van de wijding van twee seminaristen tot diaken en twee diakens tot priester 

In de naam van de Vader en.de Zoon en 
de H. Geest. Amen. 
Geliefde Broeders, geliefde Vrienden, 

De Voorzienigheid heeft deze vierde 
zondag na Pinksteren uitgekozen voor de 
wijding van twee seminaristen tot diaken 
en van twee diakens tot priester. En het 
komt zo uit dat het Evangelie van vandaag 
het Evangelie van de roeping der apostelen 
is. Onze Heer wilde zich bij mensen voe
gen, bij mensen die Hij had uitgekozen om 
deel te nemen aan het grote Werk waar
voor Hij op aarde gekomen is. Hij zei hun: 
»Volgt Mij, Ik' wil mensenvissers van u 
maken«. En het Evangelie verhaalt: »Relic
tis omnibus secuti sunt Eum - na alles te 
hebben achtergelaten zijn ze Hem ge
volgd«. 

Geliefde vrienden, die nu tot priester 
wordt gewijd, hoe belangrijk is 't toch voor 
U, wat het Evangelie hie voorhm~dt: Relic
tis omnibus . . . Ook U hebt alles achterge
laten, Uw thuis, Uw ouders, Uw familie, 
om Onze Heer Jezus Christus te volgen. 
En U bent hier in 't seminarie gekomen 
zoals de apostelen in het seminarie van 
Onze Heer, waar ze drie jaar hebben door
gebracht, naar Hem hebben geluisterd en 
gezien hebben wat Hij deed, en waar ze 
Zijn lering en woord en werk en Zijn 
macht bewonderd hebben. Hier in dit 
seminarie hebt U nagedacht over de leer 
van Onze Heer, zoals die door de heilige 
Kerk van alle tijden wordt overgeleverd, en 
U hebt zich ingespannen om ze in praktijk 
te brengen. En vandaag is voor U de dag 
gekomen waarop .U werkelijk deel zult 
hebben aan het priesterschap van Onze 
Heer Jezus Christus, om Hem te helpen bij 
het ten-uitvoer-brengen van het werk 
waartoe Hij op aarde is gekomen: de ver
lossing van de zielen nu, nu veel priesters 
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en helaas zelfs bisschoppen schijnen te ver
geten wat de eigenlijke reden van de 
Menswording en de komst van Onze Heer 
op aarde was. En ze schijnen ook te ver
geten welke middelen Onze Heer wilde 
gebruiken om de zielen te redden. 

Daarom, beminde vrienden, is 't echt 
noodzakelijk dat U de grote, fundamentele 
waarheden van onze Verlossing overweegt. 
Welke was de weg, de koninklijke weg, de 
beslissende weg die Onze Heer Jezus Chris
tus voor onze Verlossing wilde kiezen? Ik 
ben er zeker van dat U, beminde broeders, 
die vraag allemaal kunt beantwoorden. U 
hebt Uw katechismus geleerd en U weet 
dat het verheven middel, de verheven weg 
de Onze Heer Jezus Christus is gegaan om 
ons te verlossen, Zijn Kruis was. Hij liet 
zich aan het Kruis slaan. Hij heeft Zijn 
leven aan Zijn vader aangeboden. Hij heeft 
Zijn ziel, Zijn bloed en Zijn lichaam opge
offerd voor het wegnemen van onze zon
den en de verlossing van onze zielen. Dat 
was de weg die Onze Heer Jezus Christus 
wilde kiezen. Hij had een andere weg kun
nen kiezen. Hij had kunnen besluiten om 
niet te lijden. Hij had niet gezondigd. 
Slechts één woord van Hem zou voldoende 
zijn geweest om al onze zonden weer in 
orde te brengen. Ook de Sacramenten had 
Hij kunnen instellen zonder aan het Kruis 
te sterven en zonder ons als kostbaarste 
schat van de Kerk Zijn heilig Offer te 
schenken. Maar Onze Heer Jezus Christus 
wilde nu eenmaal deze keuze doen. Als wij 
het Kruis niet plaatsen in het hart, in het 
middelpunt van de Kerk, in het middel
punt van de christelijke leer die Onze Heer 
Jezus Christus ons gegeven heeft, dan 
begrijpen wij niets van Zijn komst op 
aarde, dan begrijpen wij niets van de Ver
lossing waarvoor Onze Heer op aarde is 



gekomen. 
Beminde vrienden, heel zeker hebt U in 

Uw seminariejaren hier overwogen, wat 
het Kruis van Onze Heer Jezus Christus 
betekent voor U, voor U persoonlijk en 
vooral voor de priester. Een priester die het 
kruis van Onze Heer Jezus Christus niet 
meer begrijpt, een priester die het Offer 
van Onze Heer Jezus Christus niet meer 
begrijpt, die is geen echt katholiek priester 
meer. Ach, hoeveel priesters van nu heb
ben eigenlijk nog wel enige notie van dit 
Kruisoffer en van hun Misoffer? Ook dat 
moet ons aansporen om trouw te blijven 
aan het offer van alle tijden, aan het Offer 
dat de Kerk ons twintig eeuwen lang heeft 
overgeleverd. Beminde vrienden, het heilig 
Offer dat wij tijdens deze plechtigheid 
samen opdragen is het Offer van alle tij
den, omdat het U leert welk het ware mid
del is dat Onze Heer Jezus Christus heeft 
gekozen tot redding van onze zielen. 

Hoe nu wilde Onze Heer ons de onme
telijke verdiensten van Zijn Kruisoffer ten 
deel laten vallen? Door Zijn hart te openen. 
Uit Zijn doorboord hart werd de H. Kerk 
van God geboren. Uit Zijn hart kwamen de 
Sacramenten, het Sacrament van het Doop
sel, het Sacrament van de Eucharistie. Alle 
Sacramenten zijn uit het hart van Jezus 
voortgekomen. 

En zo wilde Hij het priesterschap instel
len. Hij wilde uitverkoren mannen om zich 
heen, zoals Hij voor het Oude Testament 
de stam Levi had uitgekozen. Hij koos 
mannen die Zijn verdiensten zouden uit
delen, die Zijn verdiensten zouden toe
passen op de gelovigen en de hele mens
heid door de instorting van de H. Geest in 
de zielen. Door de Sacramenten, door het 
Doopsel zouden ze hun Zijn eigen godde
lijk leven meedelen. Hij zei: »Wie niet her
boren wordt uit water en de H. Geest die 
zal het hemelrijk niet binnengaan«. Hij 
wilde in onze zielen wonen. De H. Johan
nes zegt het enige keren: »Wie Mijn vlees 
eet en Mijn Bloed drinkt, bij hem zullen 
Mijn Vader en Ik komen en Wij zullen onze 
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intrek bij hem nemen«. Verder lezen wij 
in die heerlijke gelijkenis van de wijnstok 
en de ranken: »Ik ben de wijnstok en gij 
zijt de ranken. Wie niet met Mij verbonden 
blijft wordt in het vuur geworpen en ver
brand«. Als ge wilt leven, moet ge met de 
wijnstok verbonden blijven Ge moet leven 
van het sap van de wijnstok, van de 
levenskracht van de wijnstok. En de wijn
stok, dat is Onze Heer Jezus Christus. Mijn 
geliefde broeders, hoe verheven is die leer! 
Hoe verheven is Uw roeping, goede vrien
den. Hoe heerlijk is het, de zielen aan het 
goddelijk leven van Jezus te laten deel
nemen, Jezus zelf aan de zielen te brengen 
en van hen tempels te maken van Onze 
Heer Jezus Christus! Hoe schoon is het, in 
de zielen een totale ommekeer teweeg te 
brengen door het goddelijk leven van Onze 
Heer Jezus Christus, ze te laten deelnemen 
aan Zijn kracht en eens aan Zijn verheerlijk
ing in de hemel! 

Is er een heerlijker, een meer verheven 
roeping op de wereld dan het katholieke 
priesterschap? Dat is de grote werkelijk
heid, dat zijn de grote werkelijkheden 
waar U hier in 't seminarie over hebt nage
dacht en die U nu in daden gaat omzetten, 
die U gaat toepassen. U zult het Lichaam 
van de Heer in Uw handen houden. U zult 
het Lichaam van Jezus brengen, U zult 
Hem in de heilige Communie aan de zielen 
uitdelen. U zult Hem aan de zieken bren
gen. U zult de zieken erop voorbereiden 
om Jezus te ontvangen met alle genaden 
die Hij schenkt. Welk een troost voor U! 
Welk een troost voor de gelovigen! Dat is 
de katholieke leer, dat leert de Kerk van 
alle tijden ons, dat leert het Evangelie. Dat 
hebben de kerkvaders ons geleerd. Alle 
Pausen, alle Concilies hebben ons deze 
grondwaarheden geleerd: het Kruisoffer, de 
Kerk, het priesterschap, en de Sacramen
ten die ons het goddelijk leven moeten 
meedelen en de genade van Jezus in ons. 
Dat is de Kerk! Dat nu zult U in de daad 
gaan omzetten, goede vrienden. U zult dus 
van deze heilige Kerk van God bevoor-



rechte leden zijn om aan de zielen het 
lêven te brengen. Dank God daarvoor! 
Dank de allerzaligste Maagd Maria voor 
deze grote genaden die de goede God U 
vandaag schenkt. 

Vandaag. En juist nu zwijgt de Kerk 
(neen, dat mag ik niet zeggen, ik bedoel: 
»de mannen van de Kerk«) over deze fun
damentele waarheden. Ze zwijgt over het 
offer van Onze Heer, over de heilig
makende genade in onze zielen, over het 
leven van Jezus in onze zielen. Want door 
de nieuwe hervormingen wilde . men de 
protestanten in ' t gevlij komen. De protes
tanten echter ontkennen dat het Offer van 
Onze Heer voortduurt. De protestanten 
ontkennen de heiligmakende genade en de 
tegenwoordigheid van Jezus in onze ziel 
door de heiligmakende genade. Om de 
protestanten een plezier te doen heeft men 
uit al onze riten, uit heel onze liturgie dan 
maar verwijderd wat op deze fundamen
tele waarheden van ons katholiek geloof 
wijst. Dat is de reden waarom wij deze 
hervormingen afwijzen. Wij zien de. ver
woestingen die zijn aangericht door dat 
heenstappen over en dat verzwijgen van 
waarheden die wij niet mogen verzwijgen, 
die wij moeten geloven, zonder welke wij 
niet katholiek kunnen zijn, niet katholiek, 
niet christelijk kunnen leven. Wij moeten 
helaas afwijzen. Wij wijzen deze hervor
mingen af, die de Kerk verwoesten, die de 
zielen te gronde richten, die het geloof 
doen verliezen. Wij willen vasthouden aan 
wat ook de allerzaligste Maagd Maria 
geloofd heeft. Ze heeft in het Offer van 
haar Zoon geloofd en daarom was ze bij 
dat Offer ook aanwezig: »Stabat mater jux
ta crucem« - de Moeder van Christus stond 
bij het Kruis. Zij leert ons wat het Kruis 
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van Jezus, wat Zijn Offer is. Met de aller
zaligste Maagd Maria geloven wij voortaan 
dat het Offer van Jezus het middel is om 
ons te verlossen. Wij geloven ook dat Jezus 
God is en dat de H. Geest aanwezig is in 
onze ziel. De allerzaligste Maagd Maria 
was vervuld van de H. Geest. 

Met Maria willen wij vast geloven wat 
Jezus ons heeft geleerd en nog altijd leert. 
Want de Kerk kan niet dwalen. Wat in de 
Kerk modernistische mannen, die helaas 
door de moderne dwalingen zijn aangetast, 
nu leren, is een misleiding die door de 
H. Pius X al is voorspeld. Wij smeken dus 
de allerzaligste Maagd, dat ze ons in dit 
geloof bewaart. 

Goede vrienden, als ik U nu · tot priester 
wijd, wijd ik U in de katholieke Kerk. Ik 
wijd U volgens de riten van de katholieke 
Kerk. Ik wijd U op dezelfde wijze als wij
zelf, alle hier aanwezige priesters en ik, 
zijn gewijd. Wij willen U niet wijden in een 
progressieve en modernistische Kerk. Ver
geet dat heel Uw leven niet! U bent gewijd 
in de katholieke Kerk, volgens de ritus van 
de katholieke Kerk, op de wijze die de 
Kerk altijd heeft gewild. Wij leggen bij de 
handoplegging onze handen niet alleen op 
Uw hoofd om U de macht te verlenen 
biecht te horen. Wij zullen de woorden van 
Uw wijding tot priester, de woorden van 
Uw priesterwijding, zo spreken als ze over 
onszelf zijn gesproken, opdat U werkelijk 
priesters van Jezus Christus wordt, prie
sters die met de Moeder van God verenigd 
zijn, verenigd met de allerzaligste Maagd 
Maria - en opdat U het geloof van Uw 
goede hemelse Moeder heel Uw leven lang 
bewaart, tot Uw laatste ademtocht. 

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



Predikatie 
van de Eerw. Heer Prof. Dr. L. Bravin 

op 28-6-'82 naar aanleiding van de eerste H. Mis van de Eerw. Heer 
Bernard Michael Schübel in Zaitzkofen 

Beminde gelovigen, 
geachte ouders van de neomist, 
beminde seminaristen, 
eerwaarde medebroeders, 
beminde neomist, 

»Doet dit tot Mijn gedachtenis« (1 Kor. II, 
24). Dat zijn de woorden die U als priester 
worden meegegeven, evenals de Heer het 
bij Zijn afscheid heeft gedaan voor Zijn apo
stelen. 

Wat hebben we niet allemaal meege
maakt sinds de gedenkwaardige 13e 
december 1975, het feest van de H. Lucia, 
toen voor een prachtige bedevaartskerk in 
Birnali die onvergetelijke eerste H. Mis 
werd gecelebreerd. Die eerste H. Mis in 
een Duitse streek op een mistige december
dag, toen de zon toch nog zwakjes door 
de nevelsluiers kon prikken om de sfeer 
wat op te vrolijken. Die dag die koud was, 
maar die in ons hart warm gloeide - een 
dag waarop de gelovige mens heeft ge
voeld wat een H. Mis waard is. 

Sindsdien hebben wij verscheidene H. 
Missen meegemaakt onder uiteenlopende 
plaatselijke omstandigheden: de ene keer 
in een hal voor allerlei doeleinden, een 
andere keer op een sportveld, ook wel in 
een concert- of een gymnastiekzaal; 't vorig 
jaar op een speelplaats in München en op 
een prachtige wei bij een intiem bede
vaartskerkje: Dreibrunnen in Zwitserland. 

De eerste H. Mis. Voor de eerste keer 
draagt U deze alleen op, nadat U gisteren 
geconcelebreerd hebt met de Hoogeer
waarde Bisschop die U wijdde. Maar ook 
morgen is er een eerste H. Mis en overmor
gen. Elke dag draagt U de eerste H . Mis 
op. Want iedere H. Mis blijft uniek tot het 
laatste »Ite, missa est« van Uw leven toe. 
De H. Mis blijft altijd nieuw, want het 
mysterie van het Misoffer is altijd nieuw. 
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Het is als een mysterieuze bloem die 
steeds opnieuw opbloeit en steeds weer 
nieuwe bovennatuurlijke sappen krijgt toe
gevoerd, die uniek is en nooit verwelkt. 't 
Gaat er precies zo mee als met de lente, 
die altijd maar weer haar nieuwe bloesem
pracht heeft: oergeheim van de natuur
kracht, die zich ontplooit tot nieuwe bloe
sem met nieuw leven. Zoals iedere zomer 
_fn iedere herfst rijk zijn aan oogsten, zoals 
nu de velden vol staan en bruin worden 
en de vruchten rijpen aan de bomen, zo is 
't ook steeds weer opnieuw lente, opnieuw 
zomer, steeds met nieuwe pracht en over
vloed. En zo is de Mis, de heilige Mis. 
Zoals de riatuur niet kan worden herhaald, 
zo kan ook een H. Mis niet worden her
haald. Elke Mis is iets geheel unieks. 

Ja, wat gaat er eigenlijk in de H. Mis 
schuil onder die geheimzinnige woorden 
en gebaren en tekens van de priester? Wat 
gebeurt er dan met die simpele gaven van 
brood en wijn? 

Wat weten wij eigenlijk van de H. Mis? 
Wij kennen verscheidene definities. We 
zeggen: De H. Mis is de onbloedige her
nieuwing van het bloedig offer van Jezus 
aan het Kruis. We zeggen: 't Is Jesus onder 
de gedaanten van brood en: wijn, die hier 
en nu tegenwoordig gesteld wordt. De H. 
Mis is het machtige, God welgevallige, 
altijddurende offer van de Kerk, dat hier 
en nu voltrokken wordt. De H. Mis is een 
offer van lof en dank, een zoen- en smeek
offer van het Nieuw en Eeuwig Verbond 
in het Nieuwe Testament. De H. Mis is de 
meest volmaakte ritus, de meest volmaakte 
wijze die maar denkbaar is om God te ver
eren en te verheerlijken. De H. Mis is de 
laatste wilsbeschikking van Jezus voor zijn 
leerlingen en voor ons allen. 

De H. Mis is echternog meer (en op dit 



geheim zou ik vandaag heel speciaal het 
licht willen laten vallen), misschien is 'teen 
nieuwe gedachte. Ik zou op een andere 
wijze dan gewoonlijk willen spreken over 
de transcendentie van de H. Mis. Om 't 
met één woord te zeggen: De Mis is een 
wonder. Ze is het grootste wonder. Heils
historisch, pastoraal en sacramenteel be
schouwd is ze het wonder zonder meer. 
Met andere woorden: de christelijke bood
schap is de verkondiging van de geschie
denis van het grootste wonder. De H. Mis 
is de voortdurende verwezenlijking van dat 
wonder, en de sacramenten zijn de toepas
sing van het wonder op de mens, op ons. 
Want in dit wonder richt God zich hele
maal op de mens, of, nog duidelijker 
gezegd, op de mensgeworden Christus, op 
Zijn mystiek Lichaam, de Kerk, analoog 
met de wijze waarop de wereld vanaf de 
schepping is geëvolueerd naar Christus 
toe, die voor ons geleefd en geleden heeft 
en voor ons gestorven is. 

Waarin echter bestaat het wonder zelf, 
dat verbazingwekkend gebeuren dat wij 
nooit kunnen begrijpen? Zolang wij de H. 
Mis lezen, al zijn we veertig, vijftig jaar 
priester of nog langer, steeds opnieuw 
staan we voor dit onschatbaar rijk gebeu
ren, voor dit wonder. Dat bestaat daarin 
dat het goddelijke in het menselijke door
dringt, dat de hemel op deze aarde komt 
nadat die door God verlaten was, nadat 
de aarde, die niets meer van God wilde 
weten en aan Hem gelijk wilde zijn, tegen 
God was opgestaan. Zie, God treedt onze 
aardse woning binnen: het buitenruimte
lijke in het ruimtelijke, het boventijdelijke 
in de tijd. Dat is echt een soort nieuwe 
schepping: »Ik maak alles nieuw«. God 
wordt mens. God onderwerpt zich de fei
ten, de wette.n, de grenzen, de risico's van 
de geschapen natuur, van de materie. Deze 
verschijningsvorm, beminde toehoorders, 
is het wonder, het unieke, dat slechts door 
God kan worden bewerkt: dit zijn in een 
ander zijn, dit bestaan in een ander 
bestaan, dit leven in een ander leven, dit 
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God- en tegenlijk volledig mens-zijn, zon
der dat het een door het ander wordt 
geabsorbeerd, opgeslokt, verteerd of zelfs 
vernietigd, zonder versmelting van het 
goddelijke met het menselijke en omge
keerd. De hemel dringt binnen in de 
wereld, de eeuwigheid in de tijd. De heer
lijkheid omhult zich met bescheidenheid, 
de rijkdom en de volheid met armoede, de 
almacht met zwakheid. Dit wonder heeft 
tijdens de H. Mis en bij het voltrekken van 
het Offer in drie fasen plaats: door de 
Verkondiging, de Consecratie en de H. 
Communie. 

In de Voormis of zog. Woorddienst 
wordt op allerlei manieren steeds opnieuw 
gewezen op het historisch feit van dit won
der. Maar Jezus gaf de apostelen en Zijn 
Kerk niet alleen de opdracht om te verkon
digen. Dat is te weinig. Het woord is niet 
dynamisch; de letter doodt. Christus heeft 
ons méér gegeven. Hij zelf is immers het 
van eeuwigheid door de Vader uitgespro
ken Woord; en dit Woord wil Hij ons 
geven, werkelijk en helemaal. · 

We hebben eeuwen, zelfs meer dan dui
zend jaar, geleefd dat de mensen geen let
ters kenden en geen geschreven woord. 
Toen de meesten nog analfabeten waren, 
waren ze toen minder christen dan wij? Ze 
waren veel geloviger dan toen het schrift 
werd uitgevonden, en de boekdrukkunst 
met in het kielzog de hervorming, die aan 
het woord een absolute waarde toekende 
en de H. Schrift verafgoodde: »Sola scrip
tura«. Neen, dit wonder kan onmogelijk 
alleen in woord en geschrift en verkondi
ging zijn doel en laatste zin hebben. 

In de zware en bittere uren van afscheid 
vóór Zijn lijden en sterven wijdde Jezus 
Zijn leerlingen voor een indrukwekkende 
taak, waarvan het doel boven alle menselijk 
vermogen uitging. »Doet dit tot Mijn 
gedachtenis« (1 Kor. II, 24), om zo het won
der van de H. Mis tot stand te brengen, 
om door de transsubstantiatie van brood 
en wijn Christus, God te brengen waar 
materie van brood en wijn was. Daardoor 



dringt God zo diep als maar mogelijk is in 
Zijn schepping en daardoor in ons zelf bin
nen, in deze arme wereld, om de abnor
male en stukgeslagen verhouding tussen 
God en mens, schepsel en Schepper te her
stellen, te normaliseren. Christus komt om 
een brug te slaan tussen hemel en aarde, 
tussen God en mens. Hij komt om weer 
verzoening te brengen tussen gerechtig
heid en menselijk falen en zwak-zijn. Hij 
komt om dit tekort aan te vullen met God, 
met zichzelf. Hij zelf heeft dit tekort weer 
goedgemaakt. Hij heeft ons geen schijn
compensatie gegeven, maar heeft zelf voor 
ons mensen de leemte gevuld. 

0 wonder, grootheid en mysterie van 
het priesterschap! Altijd weer kan het 
goddelijke werkelijk, waarachtig en wezen
lijk binnendringen in de stof, in de tijd, in 
het aardse, in deze arme wereld, in het 
brood, in de gedaanten van brood en wijn. 

In persona Christi spreekt U, beminde 
neomist, de woorden: »Dit is Mijn 
Lichaam«. Niet meer als particulier persoon 
of burger. »Dat is de kelk met Mijn Bloed, 
het Bloed van het nieuw en eeuwig Ver
bond, mysterie van het geloof, dat voor U 
en voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van de zonden«. Dit nieuw en eeuwig Ver
bond wordt in iedere H. Mis steeds op
nieuw tussen God en mens gesloten. Juist 
de woorden »het nieuw en eeuwig Ver
bond« worden vaak niet gehoord. Ook de 
modernisten deden, alsof ze die niet hoor
den. Dit Verbond tussen hemel en aarde 
is onoplosbaar. Het kan slechts door de 
zonde worden stukgeslagen. En tenslotte 
wordt de mens door de H. Communie en 
de sacramenten bij dit reëel verbond voor 
het leven, bij deze mysterieuze verschij
ningsvorm betrokken. En alles is genade, 
louter genade, »deelname aan de godde
lijke natuur«, zoals de H. Petrus 't zegt 
(2 Petr. I, 4), deel hebben aan Gods eigen 
wezen. De heilige orde, zoals die moest 
zijn tussen mens en God, is hersteld . De 
mens is weer kind van God, Gods bezit 
geworden. Hij wordt weer helemaal door 
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God in beslag genomen. En dit wonder, 
beminde neomist, mag U in de H. Mis vol
trekken. 

Reeds als subdiaken overhandigde de 
bisschop U het evangelieboek om niets an
ders te verkondigen dan Christus en Zijn 
menswording, de Gekruisigde met Zijn 
Jijden en sterven, de geschiedenis van dat 
blijvende wonder en de voltooiing daarvan 
in de heilige Eucharistie. Deze heeft zich 
ontwikkeld vanaf de roeping van Abraham 
•1ia de offers van het Oud Verbond en de 
menswording van Christus, het vleesge
worden Woord van de Vader, tot dat vurig 
verlangde ogenblik bij het Laatste Avond
maal, dat Hij als afscheid met Zijn aposte
len vierde, en tenslotte tot ieder H. Misof
fer. 

Bij de priesterwijding gaf de bisschop U 
niet zo maar een kruis in de hand of zelfs 
een diploma als bewijs van Uw theolo
gische kennis, neen, hij trok het misge
waad over Uw hoofd als teken dat U bereid 
moet zijn om het Kruis van Christus te 
dragen. Door het misgewaad heeft de bis
schop U het kruis aangetrokken. Hij heeft 
het op Uw schouders gelegd, op Uw rug, 
ja op heel Uw lichaam. Hij heeft U als het 
ware in dit Kruis gehuld. U bent omhan
gen en bekleed met het Kruis van Christus. 
U bent er zelfs aan vastgeketend. U bent 
één met het Kruis van Jezus. U kunt er zich 
niet meer van losmaken. Maar dat is dan 
ook Uw onderscheiding, Uw uitverkiezing, 
Uw genade, Uw kracht, Uw geluk, Uw 
vreugde. De lotsgemeenschap met het 
leven en lijden van Christus is inderdaad 
Uw roeping. U kunt het brood veranderen 
in het heilig Lichaam van de Heer, en de 
wijn in het heilig Bloed van de Verlosser. 
U kunt zegenen en wijden. U kunt binden 
en ontbinden; en alles wat U denkt en zegt 
en doet en voelt heeft betrekking op Chri
stus, de Zoon van de Vader. U bent niet 
zomaar een deurwaarder, een ambtenaar, 
een functionaris. U bent geen assistent, 
geen president of voorzitter van Uw paro
chie of van een vereniging. Neen, U bent 



SACERDOS, en dat betekent geheiligde 
gave (sacer-dos), meegeofferde. gave, gis
teren door de bisschop gewijde gave, 
gave, met het offer geheiligd en dus met 
Christus gekruisigd. 

Daarvoor heeft Christus niet ·allen geroe
pen, maar slechts weinigen. En U bent een 
van hen. Als er een uit velen wordt geno
men zoals David, Abraham, Mozes of een 
profeet, dan stemt dat tot nadenken. Wees 
er dankbaar voor. Dat is een onderschei
ding, een grote genade voor U, voor Uw 
ouders en voor ons allen. Want door iedere 
nieuwe priester wordt meer genade moge
lijk, groeit de macht van de genade in deze 
wereld. Met iedere priester moet de mens
heid geestelijk rijker worden, heiliger en 
voller van genade. Het tegendeel zou een 
ongeluk zijn. Moge dat onheilspellende 
woord, dat boze woord toch niet waar wor
den: »Ümne malum a clero«. Daardoor 
immers wordt beweerd dat alle kwaad van 
de priester komt. Maar Satan probeert wel 
om de priester in zijn macht te krijgen. Als 
de duivel een priester onder zijn com
mande kan brengen is het voor hem een 
triomf. 

Wij moeten ons dus steeds voor ogen 
houden, in wiens dienst wij staan en welke 
onze taak is . 

Dat inzicht, beminde pas gewijde pries
ter, zal U levendig doen beseffen welke 
Uw derde taak is: U moet het grote won
der van God, die tussen zichzelf en de 
wereld een brug wil slaan, niet alleen ver
kondigen en in de H. Mis uitbeelden en 
verwezenlijken, U moet het aan iedere ziel 
afzonderlijk ook meedelen, tot stand breng
en en schenken door het Doopsel, de 
Biecht en de heilige Sacramenten der Ster
venden. En door de H. Communie, want 
alle sacramenten putten hun kracht alleen 
maar uit het H. Misoffer. Ze komen van 
het Kruis van Christus, van de Heer, die 
zich zo diep heeft vernederd dat Hij mens 
werd. Eerst heeft Hij een menselijk lichaam 
aangenomen in de schoot van Maria, dan 
daalt Hij nog dieper af, de dood in, de 
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diepte waar de tarwekorrel sterft. 
Zo wil Hij alles met Zijn Bloed en Zijn 

leven doordrenken. En daarom overhan
digt c;le bisschop U de geconsacreerde kelk 
met de offergaven, die de heilsgaven wor
den voor het eeuwig leven, voor de vereni
ging van onze ziel met God, opdat weer 
samenkomt wat bijeen hoort: mens en 
God. U als priester staat onder de werking 
van dat grote, niet ophoudende wonder. 
Het uitoefenen van die volmacht is Uw 
charisma, Uw gave, Uw onderscheiding, 
Uw roeping van elke dag. En alles wat U 
doet heeft slechts in dat licht beschouwd 
zin, belang en effekt. Daarom staat U als 
priester in een geweldig spanningsveld, 
want de verbinding die U tot stand brengt 
wordt sacramenteel geëffectueerd. Zo'n 
verbinding is essentieel verschillend van 
die, die er in 't algemeen kan bestaan tus
sen God en mens, tussen een biddende 
mens en God. De laatste verbinding is 
maar een accidentele, toevallige. Maar de 
verbinding die door de priester kan wor
den gelegd is een essentiële, substantiële. 
Voor deze sacramentele" verbinding is door 
Christus de grondslag gelegd . Slechts op 
basis hiervan is iedere andere gewaar
borgd. De H. Mis waarborgt een werke
lijke, echte, ware verbinding van de gelovi
gen met God, maar enkel via de priester. 
De persoonlijke verbinding met God in 
gebed, geloof en hoop, hoe goed ze ook is, 
blijft altijd een subjektieve, toevallige, 
onvolmaakte, onvoltooide en onzekere ver
binding. Door Uw priesterlijk werk wordt 
U zelf to~ sacrament, tot een zichtbaar, 
onbedrieglijk, door Christus gekozen en 
ingesteld teken om werkelijke genade uit 
te delen, d. w. z. objektieve eenheid en 
harmonie te brengen tussen God en de 
ziel. Door U ontstaat Kerk. Door de pries
ter herstelt het Corpus Christi Mysticum 
zich en wordt het opgebouwd. 

Van het huwelijk, beminde gelovigen, 
zegt de H. Paulus dat het een groot sacra
ment is, omdat het de eenheid van Chris
tus met Zijn Kerk uitbeeldt. Maar het pries-



terschap is een nog groter sacrament, om
dat het de eenheid van een geestelijke, 
bovennatuurlijke liefdesgemeenschap tus
sen God en de ziel kan bewerken. Om 
deze reden kwam de Kerk door de leiding 
van de H. Geest tot 't inzicht dat deze staat 
moest samengaan met 't celibaat, de onge
huwde levensstaat, omdat het priester
schap is bestemd voor de bovennatuurlijke 
vruchtbaarheid. En toch heeft enige tijd 
geleden een oud priester die onlangs 
gestorven is, gezegd: »De priester moet 
gehuwd zijn«. Ja, U schrikt, als ik dat zeg. 
Hij moet gehuwd zijn, met wie? Met Chri
stus in het allerheiligst Sacrament van het 
Altaar, met de inhoud en het mysterie van 
zijn priesterschap. Hij moet met de Eucha
ristie gehuwd zijn . Dat is zijn levensele
ment. Als de priester dat niet begrijpt, als 
hij dat geheim niet kan vatten, dan is hij 
een ongelukkig priester. Dan heeft hij het 
priesterschap niet doorleefd. Daar is tijd 
voor nodig. God geeft ons die tijd . Nu; als 
jong priester, laat U zich meevoeren door 
het idealisme en de glans van de eerste 
'heerlijke priesterdagen. Maar die verbleken 
eens, en dan moet U in de stilte van de 
verborgen Christus ingroeien, door Uw 
gebed en Uw geloof het Tabernakel als het 
ware binnengaan . Juist als U moet worste
len, als het donker wordt en koud, als U 
alleen bent, als U niet begrepen wordt, dan 
juist komt het er op aan om door harde 
strijd de weg te banen naar het mysterie 
van Christus. Dan pas wordt U met de 
werkelijkheid van het priesterschap ver
trouwd. 
. Ja, het celibaat is roeping, genade. Het 

is de meest geschikte, de meest ideale 
vorm om het Rijk van God uit te breiden. 
Zeker, Christus heeft ons niet door een 
gebod het ongetrouwde leven opgelegd. 
Hij gaf ons een raad. En ik geloof dat men 
ook een raad serieus moet nemen. »Er zijn 
onhuwbaren die zo uit de moederschoot 
zijn voortgekomen; er zijn onhuwbaren die 
door de mensen zo zijn gemaakt; maar an
deren blijven ongehuwd omwille van het 
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Rijk der hemelen« (Matt. 19-12). Door 
deze raad zijn er ons geweldige mogelijk
heden gegeven. Met het vermogen om 
zichzelf aan ons te geven verbond Christus 
de mogelijkheid dat wij vrijwillig ons eigen 
offer brachten, dat wij voor Zijn geschenk, 
Zijn niet te begrijpen geschenk, ook als 
mens een bijdrage zouden leveren. Wees 
daarom blij, beminde neomist, als in kriti
sche tijden onze handen aan de handen 
van Jezus gebonden zijn (niet alleen aan 
ons zwarte kleed, want dat kan men 
gemakkelijk aan de nagel hangen), als Uw 
voeten met de voeten van Jezus doorboord 
zijn, als ons hart met het hart van Jezus 
doorstoken wordt. Dat is veel meer dan 
alleen maar arm zijn, de gelofte van armoe
de afleggen, afzien van stoffelijk bezit, van 
een gezin en van vrienden. Die moet men 
toch eens verliezen . Maar afzien van zich
zelf, van het eigen lichaam, dit als het ware 
iedere dag op de offerschaal leggen, dat is 
pas echte realisatie van het priester-zijn. 
Wij moeten zeggen: Heiland, met deze 
gaven van brood en wijn schenk ik mijzelf. 
Met Uw gaven, met U zelf leg ik ook mijn 
lichaam en mijn ziel elke dag op deze offer
schaal. Iedere dag opnieuw neemt God dit 
offer van ons aan, alsof het voor de eerste 
keer was en telkens nieuw. Steeds weer 
neemt Hij ons aan. De Kerk he~ft de raad 
van Jezus echter veranderd in een gebod 
om de zwakheid van de menselijke natuur, 
haar wankelmoedigheid en onbestendig
heid, een halt toe te roepen. De Kerk heeft 
dat gedaan uit liefde voor de priester, om
dat ze ons als mensen kent. Ze bindt ons 
met een gebod, maar niet om ons, pries
ters, geweld aan te doen of om ons te fru
streren. Neen, ze doet 't om ons te sterken 
in onze trouw aan Christus en aan het 
woord dat wij op de dag van onze priester
wijding gegeven hebben: »Adsum«, hier 
ben ik. Ik ben er altijd. Ik ben iedere mor
gen bereid. En de Kerk is er om ons besluit 
te vergemakkelijken en ons te sterken in 
offervaardige volharding. 

Het ogenblik komt, beminde neomist, 



waarop U de Kerk oneindig dankbaar zult 
zijn. Dat ogenblik heb ik zelf beleefd. Ik 
kan U dat verklaren en .uit eigen ervaring 
ervan getuigen, en daarom ben ik een 
gelukking priester. De Kerk wil ons nu 
eenmaal opvoeden tot het hoogste ideaal 
van priesterlijk leven. Daartoe leidde en 
leidt ze ons op. Ze helpt en ondersteunt 
ons met die wonderbare middelen die wij 
gehoorzaam moeten aannemen en die ons 
door een gemeenschap van confraters, 
zoals die Broederschap van de H. Pius X, 
worden gegarandeerd. Blijf aan die Broe
derschap trouw. Al ben ik zelf geen lid van 
de Broederschap, het doet mij telkens pijn 
als er iemand weggaat. Hoe kan men toch 
de treurige moed hebben om uit de handen 
van de aartsbisschop de priesterwijding te 
ontvangen en dan,· op grond van de een of 
andere dwaze theologische overweging of 
discussie, weg te lopen! Blijf trouw! 

Zo legt ook U getuigenis af. Verlies U 
niet in spitsvondigheden: de dienst die 
door de priester wordt verleend is tegen
woordig veel te kostbaar en te noodzake
lijk. Dat waartoe de nood van het ogenblik 
ons oproept, dat kan door de progressieve 
Kerk van nu helemaal niet meer worden 
verwezenlijkt. Daarom kan ze geen succes 
meer boeken, noch bij het aanwerven en 
de opvoeding, noch bij het behouden van 
haar roepingen. Daarom valt alles uiteen. 

GetU:ige zijn voor een hogere, geestelijke 
wereld. U bent priester heden en morgen, 
altijd en eeuwig, in vreuge en verdriet, op 
feestdagen als deze en pas echt in het leven 
van alledag, dat spoedig zal komen. Maar 
iedere morgen gaat U voor het altaar staan 
als een nieuwe mens: »lntroibo ad altare 
Dei, ad Deum qui laetificat juventutem 
meam« (ps. 42,4). : 

»Die mijn jeugd verblijdt«, die mij altijd 
weer jong maakt ... Als ik dat kan zeggen 
altijd, dan moet men ook als zeventigjarige 
jong blijven. Dat is de verjongingsbron van 
de genade Gods en het christen-zijn. De 
priester kan niet oud worden. Hij heeft 
geen ouderdom. Hij is altijd jong, omdat 
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hij steeds steeds wordt bekleed met een 
nieuwe jeugd door het geheim van dit 
wonder, het grote wonder van het kruis
offer, dat steeds opnieuw ontstaat door de 
verbinding van hemel en aarde in de hei
lige Eucharistie en aanleiding is tot nooit 
ophoudende dank en een steeds nieuwe 
lente. Steeds opnieuw opent U als priester 
bij het H. Doopsel de sluizen van de 
hemel. Telkens weer laat U door het heilig 
Sacrament van de Biecht en het H. Oliesel 
de bronnen van de goddelijke ·erbarrning 
ontspringen. Altijd weer opent U het hart 
van God en begint het kostbaar Bloed van 
Jezus te vloeien zoals bij de H. Januarius, 
als de bisschop van Napels het inge
droogde bloed bij het hoofd van de marte
laar brengt en het bloed weer fris en· vloei
baar wordt. Zo welt ook het Bloed van 
Christus op, zo bègint het opnieuw te 
vloeien als U als priester naar het Altaar 
gaat en de woorden spreekt: »Dit is Mijn 
Lichaam - Dit is Mijn Bloed«. Dan staan 
wij midden in dit wonder. Beminde pries
ter, door Uw priesterlijk woord en Uw 
priesterlijk handelen kunt U alles nieuw 
leven schenken. Want U staat onder een 
nieuwe wet, de wet van Gods liefde voor 
ons mensen. Die liefde wil zich door de 
priester openbaren en schenken, zich ver
wezenlijken in het H. Misoffer en in de 
sacramenten. 

Dat is, beminde gelovigen, niet alleen 
maar een ideaal. Dat zijn niet zo maar wat 
mooie woorden. Neen, dat is het wezen 
en de werkelijkheid van het priesterschap. 
En daartoe heeft God U uitgekozen. Hij 
heeft U de weg naar de Kerk doen vinden. 
Dat was al een grote genade. U zult ook 
een teken worden dat men zal tegenspre
ken. De priester is altijd een teken: voor 
sommigen een dat naar de opstanding, 
voor anderen een dat naar de ondergang 
voert. »De wereld zal u haten en u uit de 
kerken werpen en menen, God daardoor 
een dienst te bewijzen«. »Zalig zijt gij, 
wanneer men u beschimpt en vervolgt en 
lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 



Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, 
tuam deprecantes clementiam: ut in con
spectu divinae majestatis tuae, pro nostra 
et totius mundi salute, cum odore suavitatis 
ascendat. Amen. 
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Heer, wij dragen U op de kelk van het heil, 
en bidden Uw goedertierenheid dat hij tot 
welzijn van ons en geheel de wereld met 
zoete geur opstijgt voor het aanschijn van 
Uw goddelijke majesteit. Amen. 



Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want 
groot zal uw loon zijn in de hemel« (Matt. 
5, 11-12). 

Van het grote wonder legt U voor de 
wereld getuigenis af door Uw geloof, Uw 
leven, Uw woord, Uw kleed, Uw belij
denis, Uw priesterlijk werk, Uw lijden. 
Vergeet niet dat Jezus zich nooit heeft 
geschaamd om als kind van arme mensen in 
een grot, die voor stal diende, ter wereld 
te komen. Hij heeft er zich niet voor 
geschaamd dat Hij veracht werd. Hij heeft 
zich niet geschaamd om een handvol arme, 
onontwikkelde volgelingen om zich heen 
te verzamelen. Hij heeft er zich niet voor 
geschaamd om gekruisigd te worden tus
sen twee misdadigers, en eenzaam en uit
gestoten te sterven. Ook wij, beminde 
christenen, wij willen ons niet schamen om 
door het voltrekken van het aan God wel
gevallig Offer elke dag onder Zijn Kruis te 
staan en »op te zien naar Hem die zij heb
ben doorstoken« Ooh. 19,37). »Et continuo 
exivit sanguis et aqua« - en altijd, d. w. z. 
zonder ophouden, ieder ogenblik vloeien 
dit kostbaar Bloed en dit water en wordt 
dit wonder van verzoening tussen hemel 
en aarde, tussen de individuele ziel en 
God, voltrokken. Daarvan getuigenis afleg
gen! 

En tot slot, beminde broeders en zusters, 
moet ik U nog dat voorbeeld vertellen dat 
ik in 1975 in Birnau heb verteld bij de 
gedenkwaardige eerste H. Mis van de 
Zeereerw. Pater Schmidberger. 't Gaat om 
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de bekende Schot Olgewy. Toen heel 
Schotland calvinistisch was geworden, 
ging hij op zoek naar de H . Mis. De pries
ters waren vervolgd, verstrooid, voor ' t 
grootste deel gedood, vermoord. En hij 
verlaat zijn vaderland en kiest het vaste
land. Hij ging naar Frankrijk. In 1595 vond 
hij daar de weg naar het katholiek geloof. 
Hij heeft zich bekeerd en is bij de Jezuïe
ten ingetreden (toen kon men nog intreden 
bij de Jezuïeten zonder het geloof te verlie
zen). Daar trad hij in en werd hij priester. 
In 1616 ging hij dan naar zijn geboorteland 
terug om aan de mensen daar, zijn arme, 
verlaten landgenoten, aan al die uiteengesla
gen parochies zoals we die tegenwoordig in 
onze centra overal zien, het wonder van de 
H. Mis te brengen. Maar vanaf het ogen
blik dat hij in Edinburgh landde werd hij 
door de recherche van de koning gescha
duwd. In het geheim en onder doodsge
vaar droeg hij hier en daar de H. Mis op. 
Op zekere dag werd hij gepakt en gevan
gen gezet en kwam hij voor ' t gerecht. 
De koning vroeg hem: »Hoe komt u ertoe, 
terwijl ik 't toch verboden heb? Hoe komt 
't dat u 't desondanks doet?« Olgewy gaf 
de koning ten antwoord: »Majesteit, wat is 
méér - dat niet doen wat U verbiedt, of dat 
doen wat Christus ons heeft opgedragen 
te doen: 'Doet dit om Mij te gedenken'?« 
Daarvoor ging hij de dood in. 

En daarvoor, beminde neomist, moogt U 
nu Uw priesterleven ingaan. Amen. 



Uit het tijdschrift »Si si no no«, Rome, 15-12-'81: 

Negende brief aan Zijne Heiligheid 

Heiligheid, 
De redenen die ons tot nu toe hebben 

gedwongen om ons door middel van dit 
blad tot U te wenden, blijven gelden. Geen 
enkel teken wijst erop dat ze verdwijnen. 
Integendeel, uit allerlei tekenen blijkt dat 
er een net om U gespannen is dat alles 
probeert af te weren wat de omgeving niet 
bevalt. Wil daarom dulden dat wij ons 
langs deze weg »in faciem ecclesiae« tot U 
wenden. 

Waarschijnlijk zullen vele modernistische 
en vleierige zwetsers luid te keer gaan om 
maar niet te worden verplicht om de din
gen tot op de bodem uit te zoeken. Maar 
wij zijn ons als leden van de Kerk ervan 
bewust dat wij het recht en de plicht heb
ben om ons tot U te wenden om feiten 
uiteen te zetten en ophelderingen te ver
langen die alleen maar van· U kunnen 
komen. 

Vanaf het begin was er in Uw pauselijk 
beleid maar weinig samenhang te bespeu
ren. In de intronisatierede hebt U de gods
dienstige, geestelijke betekenis van de tiara 
wel erkend, maar een kroning toch verwor
pen. Bij die voor de Kerk, voor U en de 
hele wereld zo belangrijke gelegenheid 
werd er tijdens een heel lange plechtigheid 
niet voldoende aandacht besteed aan het 
centrale geheim van het katholiek geloof, 
de H. Mis. De Romeinse Canon, die toch 
voor plechtige gelegenheden voorgeschre
ven is, werd riiet gebruikt. De pluralis 
majestatis, die het ik van de Paus achter 
het ambt doet verdwijnen, werd afgeschaft. 
Hetzelfde gebeurde met de sedia gesta
toria, die het volgens een welgekozen 
woord van Pius XII mogelijk maakt dat de 
kinderen het gezicht kunnen zien van de 
vader die boven hun hoofden is opge
heven. 

Wat ons echter meer ter harte gaat zijn 
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niet de vormen, hoe karakteristiek ook, 
maar het wezen van Uw beleid als plaats
vervanging van Christus op aarde. U weet 
heel goed, dat 't Uw voorganger Johannes 
XXIII al spoedig duidelijk werd dat hij de 
controle verloren had over de plotseling 
door hem bijeengeroepen Concilie-verga
dering. U weet heel goed dat Uw voorgan
ger Paulus VI zich aan 't eind van zijn 
pontificaat herhaaldelijk bezorgd ver
klaarde over de verwoestende gevolgen die 
zijn opgetreden in de tijd van na het Con
cilie. Men hoopte dat U de zeer nood
zakelijke taak op U zou nemen om de ver
woestende effekten van dat Concilie (dat 
door de historici langzamerhand juister 
wordt beoordeeld) af te remmen. Wat doet 
U echter? U wijst weliswaar hoofdschud
dend op de ramp die de Kerk nu treft, 
maar hebt het werk van Uw voorgangers, 
die daar op de eerste plaats voor verant
woordelijk waren, zonder voorbehoud 
geprezen. En terwijl U zonder meer ver
klaart dat het Concilie wordt geïnterpre
teerd in het licht van de traditie, ruimt U in 
concreto geen enkele dubbelzinnigheid uit 
de weg. Evenmin laat U dat doen door de 
befaamde »commissie voor de juiste inter
pretatie van het Tweede Vaticaans Conci
lie«, die zich vanaf het begin heeft onder
scheiden door haar onverstoorbare lethar
gie. 

Het is te voorzien dat onder zulke voor
waarden de »Zelfvernietiging« van de Kerk 
(om met Paulus VI te spreken) doorgaat 
en de »rook van Satan« de atmosfeer in de 
»tempel van God« steeds verstikkender 
maakt. 

- Bij het begin van Uw pontificaat hebt 
U in Puebla de fundamentele dwalingen 
van de zogenaamde »bevrijdingstheologie« 
in het licht gesteld (en geconstateerd dat de 
verantwoordelijke gezagsdragers in de 



Kerk van Latijns-Amerika daar helemaal 
geen rekening mee hebben gehouden). 
Maar uit Puebla teruggekeerd gebruikte U 
op 21 februari 1979 tijdens een openbare 
audiëntie en tegenover duizenden jonge
ren in tegenstelling met Uw kort tevoren 
ingenomen standpunt de uitdrukking 
»theologie der bevrijding«. Daar voegde U 
aan toe dat die niet alleen een exclusiviteit 
van Zuid-Amerika mocht zijn, maar uni
verseel was. 't Was nodig om het onder
werp »bevrijding« te berde te brengen ~n 
de leer over de Kerk, in de theologie en in 
de pastoraal. Geen wonder dat »Vrije theo
logen« zoals Boff OFM daaruit de kon
klusie konden trekken dat weinig theolo
gische stromingen in zo korte tijd legitiem 
waren geworden en tenslotte zo uitdrukke
lijk de pauselijke steun hadden gekregen 
als de »Theologie van de bevrijding« 1. 
Kortom, Uw toespraak van 21 februari '79 
heeft ertoe bijgedragen om Uw ingreep
krachtens-het-leergezag in Puebla, nadat 
die door tegengestelde interpretaties van 
de »vrije theologen« al op losse schroeven 
was gezet, helemaal van haar kracht te 
beroven. 

Ook dit nog: Toen bisschop Romero 2 
vermoord werd, betreurde U de moord en 
de heiligschennende omstandigheden 
waaronder die werd gepleegd. Maar daar 
liet U 't niet bij: U kende de aartsbisschop 
van El Salvador ook nog de titel van mar
telaar-voor-het-geloof toe. Toch was hij, 
dat staat vast, alleen maar het slachtoffer 
van zijn politieke inmenging. Daartoe was 
hij juist door de pro-marxistische »theolo
gie van de bevrijding« geïnspireerd. En 
in strijd met zijn bisschoppelijke zending 
en de door U zelf in Puebla en in Uw toe
spraken in Zuid-Amerika voorgehouden 
gedragslijn was hij daarbij gebleven. 

- Zeker, Uw leergezag heeft zich bezorgd 
getoond over de katechese, die zowel bij 
de gelovigen in 't algemeen als bij de 
jeugd in 't bijzonder in ontbinding ver
keert. Toch is er door Uw beleid geen 
zuivering bevolen van die katechese, die 
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zich naar het voorbeeld van de ketterse 
school van de Nederlanders, de propagan
disten van het Concilie-monopolie, over 
heel de katholieke Wereld heeft verspreid. 
Integendeel, de Italiaanse bisschoppen, 
waarvan U de primaat bent, hebben zich 
gecompromitteerd met een »katechismus 
voor de jeugd« die een waar schandaal is. 

De pogingen om oppervlakkig wat te 
prutsen aan de symptomen in plaats van 
de oorzaken van het kwaad in de Kerk 
rechtstreeks met passende maatregelen aan 
te pakken brengen niets op. 

- Terwijl U van de ene kant de traditie 
onderstreept, blijft Radio Vaticana in de 
verschillende talen een zender in dienst 
van het modernisme, en komt hij de vrij
rnetselarij en het progressisme in 't gevlij. 
En het dagblad van het Vaticaan, de Osser
vatore Romano? Dat blad, een notoire mis
lukking op leerstellig gebied, waarvoor 
heel bepaalde en bekende verantwoordelij
ken zijn aan te wijzen, zet zijn slechte 
dienst aan of liever tegen het geloof voort. 
Ook de Civiltà, de bekende spreekbuis van 
de H . Stoel, staat nog altijd onder toezicht 
en leiding van modernisten en progressie
ven. Het is logisch dat door zo'n miserabel 
voorbeeld-van-boven-af de andere »katho
lieke« communicatiemiddelen en uitge
verijen worden aangemoedigd in hun ver
woestend werk, het verspreiden van ver
warring, twijfel en dwaling. 

Maar misschien is het nuttig om binnen 
de ons toegestane grenzen een paar con
crete punten aan te stippen: 

1. De oecumene. Wij erkennen dat U, al 
was 't vaag, de gesprekspartners herhaal
delijk hebt aangespoord om loyaal te zijn. 
Maar wat bij iedereen in 't oog springt is 
de oecumene zoals die wordt gepleegd 
door de bisschoppenconferenties of de 
leden van hiërarchie en clerus individueel. 
Het kan U niet ontgaan dat bij hen de vol
gende gedachte steeds meer veld wint: 
werken voor de eenheid betekent emotio
neel of pragmatisch geneigd zijn tot een 
dubbelzinnige houding t.o. v. 'de waarheid 



en zelfs tot syncretisme. De gelovigen die 
niet op de hoogte zijn van de achtergron
den worden aangemoedigd om de ver
schillen in geloof maar als iets bijkomstigs 
te zien. In de pers van de »gescheiden 
broeders« kan men vaak (en terecht) op 
wantrouwen stoten tegenover zo'n »katho
liek« minimalisme. En hoe wordt de scheve 
schaats gecorrigeerd? Door een welwil
lende houding aan te nemen tegenover 
interconfessionele initiatieven, zoals die 
van Mgr. Ablondi 3. 

2. Eucharistie. Wij erkennen dat U, ook 
in officiële documenten 4, geklaagd hebt 
over misbruiken en profanaties. Waarom 
blijven die toch maar doorgaan? Waarom 
grijpt het bevoegde bisschoppelijk gezag 
niet met passende maatregelen in? 

Weet U hoeveel Mis-canons er in Frank
rijk zijn? Weet U wat voor heiligschen
nende stunts de zogenaamde »creativiteit« 
al heeft geproduceerd? Weet U, in hoeveel 
landen de priesters voor de Eucharistie een 
materie gebruiken die zeker ongeldig is S? 
We slaan de disciplinaire misbruiken die 
niet zelden tot heiligschennissen voeren 
maar over, ofschoon ze ook in Rome zijn 
aangetoond. 

Wij erkennen dat U woorden van respect 
hebt gericht tot de priesters en de gelovi
gen die zich gebonden achten aan de ritus 
van de traditie, en dat respekt ook hebt 
verlangd 6. Maar Mgr. Lefebvre, het 
beroemdste slachtoffer van dat gebrek aan 
respect 7, moet kennelijk met schande bela
den blijven, omdat maar al te menselijk 
eigenbelang het ·wint van de plicht om hem 
recht te doen wedervaren. Rome, vertegen
woordigd door kardinaal Seper, Prefect 
van de Congregatie voor de Geloofsleer, 
kan maar geen einde maken aan het on
recht. Hij stuurt de onschuldige van Pon
tius naar Pilatus. Het verbaast ons dan ook 
niet dat diegenen voor wie U respect voelt 
en verlangt door de andere katholieken 
nog altijd verachtelijk opzij geduwd en 
zelfs vervolgd worden, vooral als ' t religi-

euzen zijn: »Ad exemplum regis totus com
ponitur orbis - Zoals de koning 't doet, zo 
doet 't heel de aarde«. 

Wij erkennen dat U het congres van 
Lourdes hebt herinnerd aan fundamentele 
waarheden over de Eucharistie. Maar on
danks de schijnbare onderdanigheid tegen
over Uw persoon heeft het congres een heel 
andere opvatting uiteengezet, die duidelijk 
in strijd was met de Uwe 7. En juist 'de 
Osservatore Romano heeft meegedaan met 
het koor van hen die de dubbelzinnigheid 
op 't gebied van de Eucharistie loven. Het 
is trouwens typisch voor de modernisten 
dat ze eerbied voor de persoon van de 
plaatsvervanger van Christus suggereren 
om zijn leergezag en zijn richtlijnen beter 
naast zich te kunnen neerleggen. 

Wij erkennen dat U zich hebt verzet 
tegen de handcommunie. Maar in Duits
land hebt U toegegeven. Als er gegronde 
redenen voor zijn, waarom berispt U dan 
niet het onbehouwen gedrag dat, zoals 
Paulus VI afkeurend heeft opgemerkt, de 
vrucht is van dwang door sommige bis
schoppen? 

Wij erkennen dat U hebt herinnerd aan 
de zuivere leer over de oorbiecht en dat U 
ook persoonlijk op dat punt een goed 
voorbeeld hebt gegeven. Maar verandering 
komt er niet en maar al te veel priesters 

· nodigen de gelovigen tot de heilige Com
munie uit zonder dat ze gebiecht hebben, 
zelfs als ze zich in staat van doodzonde 
bevinden. Wij behoeven wel niet te onder
strepen dat zo'n uitnodiging een duivelde 
heiligschennis is! 

3. De verering van de allerzaligste 
Maagd. Terwijl Uw wapenspreuk »totus 
tuus« is, gaat men door met de dogma
tische waarheden betreffende de grootheid 
van de H. Maagd naar de achtergrond te 
schuiven en haar heilige figuur omlaag te 
halen in godslasterlijke, ook door U afge
keurde 9 geschriften. Die worde:p door de 
clerus verspreid zonder dat het de hiërar
chie pijn doet. Heilige Vader, wij menen 
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dat wij in deze buitengewoon treurige tij
den de echte vroomheid ten opzichte van 
de Moeder Gods vooral moeten tonen door 
haar te beschermen tegen hen die haar 
heiligheid ontwijden. Helaas, wij hebben 
moeten constateren dat U in 1980 zonder 
protest het »lnterrogatorio a Maria« hebt 
bijgewoond, alweer een literair opgesmuke 
belediging van de allerzaligste Maagd. 

4. Het christelijk gezin. Terecht verklaart 
U dat de christelijke gezinnen U na aan 
't hart liggen. Maar ook hier .worden we 
radeloos en bang door ernstige tegenspra
ken die in 't openbaar zijn gedaan. U hebt 
een synode over het gezin bijeengeroepen. 
Daar werd 't woord gevoerd door bis
schoppen die weer eens en (zoals gebrui
kelijk) in 't openbaar opvattingen verkon
digden die botsen met de door U bekrach
tigde katholieke moraal. 

U hebt de kerkelijke rechtbanken tot eer
bied voor de wet op de onontbindbaarheid 
van het huwelijk aangespoord. Maar ze 
gaan zo doodgemoe.dereerd verder dat 
kardinaal Felici erop gewezen heeft, hoe 
ergerniswekkend er wordt gehandeld. Bin
nen een jaar zijn de rechterlijke ongeldig
heidsverklaringen duizelingwekkend 
gestegen, in een land eerst met 5000, toen 
met 7500 %. Als 't zo doorgaat zullen we 
nog beleven dat de echtscheiding door de 
Kerk gaat concurreren met die door de 
liberale maatschappij. 

U hebt, ofschoon U primaat van Italië 
bent, gezwegen tegenover een »referen
dum« waarin die Italiaanse katholieken 
werden uitgenodigd om te kiezen tussen 
twee soorten abortus. En U bent, wat wij 
helemaal niet begrijpen, in een bijzonder 
vriendschappelijke houding gefotografeerd 
met mijnheer Andreotti, de zogenaamde 
»katholiek« die om politieke redenen als 
hoofd van de regering door zijn onderte
kening de Italiaanse abortuswet rechtsgel
dig heeft gemaakt. 

5. Benoemingen. U bent schandelijk 
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bedrogen bij de benoeming van de aarts
bisschop van Smyrna; U hebt een van de 
ergste ondermijrters van de katholieke Kerk 
in Frankrijk, Mgr. Etchegaray, tot kardinaal 
benoemd; U hebt Mgr. Marco Cé aange
steld tot patriarch van Venetië (kardinaals
zetel), ofschoon hij als algemeen assistent 
van de Katholieke Actie, die nu niet meer 
bestaat, een zeer slechte beurt heeft 
gemaakt. Op de zetel van de H. Ambrosius 
(kardinaalszetel) hebt U geplaatst Carlo 
Maria Martini S. J ., ofschoon hij behoort 
tot de groep die op de eerste plaats verant
woordelijk is voor de katholieke exegese 
aan het pauselijk Bijbelinstituut, die bron 
van vergiftiging van de orthodoxie in de 
Kerk 10. De zetel van Parijs (kardinaalsze
tel) hebt U toegewezen aan een aartsbis
schop, Mgr. Lustiger, die in interviews ver
klaart dat hij »jood« is en die toont dat hij 
van zijn eigen bekering tot het katholicisme 
niets begrepen heeft. · 

We beperken ons tot deze voorbeelden 
en spreken maar niet over de voortdurende 
benoemingen van modernistische bischop
pen. 

6. De Curie. Diegenen die vooral verant
woordelijk zijn voor de na-conciliaire ramp 
waarover U klaagt, werden de facto in hun 
ondermijnersfunctie bevestigd. Bovendien 
werden ze door andere ondermijners om
ringd. Kardinaal Pironio, Prefect van de 
Congregatie voor de Kloosterorden, blijft in 
Uw naam onheil stichten. Spoedig zult U 
de vruchten zien van de functies die wer
den toevertrouwd aan de excellenties Pou
pard en Jadot. God had U van kardinaal 
Villot verlost en U hebt zich overgeleverd 
aan Mgr. Silvestrini en kardinaal Casaroli. 
In de laatste hebt U een blind vertrouwen. 
Ondanks al zijn slechte diensten prijst U · 
hem, zelfs nog nadat hij (ten onrechte 
namens U) de afvallige Teilhard de Char
din heeft geprezen. 

7. De universiteiten. Wat helpt het, Hei
ligheid, dat U het primaat van de traditie 



beklemtoont, als in Uw universiteit van 
Lateranen (de universiteit van de Paus) 
dogma en moraal brutaalweg worden on
dermijnd en zo aan alle katholieke ~ni

versiteiten een heel slecht voorbeeld wordt 
gegeven? 

Zelfs Paulus VI voelde zich verplicht om 
een apostolisch visitator in zijn universiteit 
te laten ingrijpen. Maar in de dagen dat de 
H. Stoel vacant was werd de opdracht door 
de benoeming van Mgr. Pangrazio als bui
tengewoon commissaris tenietgedaan. Dit 
is gebeurd in strijd met iedere norm en 
zonder dat U er later bezwaar tegen hebt 
gemaakt. Gevolg: de verantwoordelijken 
voelen zich in hun ambt bevestigd en zitten 
nog altijd op hun stoel. Ze worden gepre
zen en hun werk wordt met promoties 
beloond. Zo gaat de ondermijning van de 
leer door, nog erger dan tevoren. 

De apostolische visitator Mgr. Gagnon 
heeft men U afgeschilderd als een gevoels
mens, wiens verslag daarom waardeloos 
zou zijn. Toch was hij uitstekend op' de 
hoogte. Elke andere apostolische visitator 
die de neo-modernisten niet bevalt zal zon
der Uw rechtstreeks en beslist ingrijpen 
hetzelfde lot ondergaan. 

8. De seminaries. U hebt bij verschei
dene gelegenheden gezegd dat de semi
naries Uw oogappel waren en een teken 
van levenskracht van een diocees. Maar na 
het noodlottig beleid van kardinaal Gar
rone, de vorige Prefect van de H. Congre
gatie voor de katholieke Opvoeding, moet 
de wedergeboorte van de seminaries eerst 
nog komen. 

9. Het waakzame gezag in de Kerk. 
Overal in de bisschoppenconferenties dui
ken er gevaarlijke strevingen op. Tot nu toe 
is Uw corrigerend ingrijpen zonder effekt 
gebleven. Wat werd er b. v. met de Neder
landse synode bereikt? Wat is er bereikt in 
Brazilië en de rest van Latijns Amerika? Is 
er succes geboekt door de actie tegen de 
middelpuntvliedende tendenzen van de 
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Afrikaanse theologie? Of tegen het in de 
Verenigde Staten en Canada heersende 
amerikanisme? In hoever is de discipline 
onder de clerus hersteld? Dat U ook in de 
kwestie van het geestelijk kleed praktisch 
toegegeven hebt, springt in 'toog. Nauwe
lijks was U gekozen, of U hebt bij Uw be
zoek aan de Kerk II Gesu in Rome openlijk 
het weer dragen van de toog verlangd. 
Daarna is echter alles gebleven zoals het 
was. Het voorschrift om de toog te dragen 
is ook uit de nieuwe Codex van het ker
kelijk recht verdwenen. Bij het bezoek dat 
U dit jaar aan het Franse seminarie aan de 
Via Santa Chiara hebt gemaakt bent U 
gefotografeerd met de professoren: alle
maal geestelijken in burger. Bij die gele
genheid werden twee seminaristen, die te
gen het uitdrukkelijk verbod van de rector 
een toog hadden aangetrokken, »be
straft« door hen onverwijld door hun dio
cesane bisschoppen te laten terugroepen. 

En wat is er gebeurd om de wanorde
lijke, verwarring stichtende schare van cha
rismatici tot de orde terug te roepenll? 
Ze zijn door U ontvangen en aange
moedigd, samen met hun beschermheer 
kardinaal Suenens, de emeritus-patriar
chen »verknoeier« van de Kerk van België, 
de propagandist van de »katholieke pil« en 
de publieke bestrijder van Humanae Vitae. 

U schijnt zich geen rekenschap te geven 
van het vuil dat hier in Italië wordt ver
spreid door centra als het pro-marxistische 
»Pro Civitate« van Assisië, of door bewe-. 
gingen als de (U zozeer vleiende) »Com
munione e Liberazione«. Verder door 
»theologen« als Balducci en Chiavacci, 
Gennari en Baget Bozzo. Ook door bis
schoppen als kardinaal Pellegrino, Mgr. 
Battisti en Mgr. Bettazzi ... Het is moeilijk 
in te zien hoe U bij dat alles nog een zui
ver geweten kunt hebben, immers het 
schijnt dat U zich zelfs geen rekenschap 
geeft van Uw verantwoordelijkheid voor 
het vicariaat Rome en sommige pro-marxis
tische parochies in Uw diocees, parochies 
wier wandaden door Uw bezoek zelfs wer-



·den verontschuldigd. Evenmin schijnt U 
zich af te vragen wat er toch gebeurt met 
de grote bedragen die U voor Rome kwi
stig uitdeelt. 

10. De Codex van het kerkelijk recht. In 
de laatste tien nummers van ons halfmaan
delijks tijdschrift zijn we begonnen met het 
licht te laten vallen op de gebreken van die 
Codex. In de volgende nummers moet 
onze kritiek fundamentele kwesties behan
delen, punten die voor de gezonde ont
wikkeling van de Kerk zeer schadelijk zijn. 
De Codex past heel goed bij het tegen
woordig verval. 

11. Het geval Rahner. Verscheidene 
onderzoekingen door bekende katholieke 
filosofen en theologen hebben aangetoond 
dat deze Duitse jezuïet de fundamenten 
van het katholiek geloof ondermijnt en 
omverhaalt, omdat hij zich het recht aan
matigt om het immanentistisch-atheïstisch 
apriori van het moderne denken overeen
komstig de lijn Kant-Hegel-Heidegger op 
de geloofshouding toe te passen. Dit on
dermijnend gedoe werd kort geleden (1980) 
ook aan de kaak gesteld door kardinaal Siri 
in zijn opstel »Getsemani«. 

Waarom doet de H. Congregatie voor het 
Geloof dan alsof K. Rahner niet bestond? 

12. Het geval Küng. Volgens deze afval
lige (en niet zo maar een ketter!) is God 
»het zijn van alles wat bestaat«. Een 
oeroude dwaling, waar Küng opnieuw mee 
komt aandragen. Küng put naar hartelust 
uit Rahner. Daarbij ontvouwt hij, brengt hij 
scherper naar voren, wat impliciet (maar 
slechts tot op zekere hoogte!) in de meer 
als heterodoxe meningen van de algemeen 
bekende Duitser verborgen zit. En toch, na 
het proces tegen Küng ontbreekt er, zoals 
de zaken nu staan, nog maar één ding .. . 
dat de H. Congregatie voor de Geloofsleer 
zich openlijk bij hem verontschuldigt!! 

13. De politiek ten opzichte van het 
communistische Oosten (Ostpolitik) . Toen 
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Uw voorganger Paulus VI kardinaal Minds
zenty aan de »Üstpolitik« opofferde, garán
deerde hij de kardinaal dat deze ook in de 
verbanning de waardigheid van primaat 
van Hongarije behield. Spoedig daarna 
echter zette Paulus VI hem niet alleen af, 
maar benoemde hij juist die priesters tot 
bisschop die wegens heulen met het atheïs
tisch regiem door kardinaal Mindszenty a 
divinis waren gesuspendeerd! Onder hen 
bevindt zich de beruchte Lekai, tegenwoor
dig kardinaal-primaat van Hongarije, door 
pater Werenfried van Straaten (de spekpa
ter) publiek aan de kaak gesteld als »uit
voerend orgaan van de atheïstische re
gering«. 

En zie! Terwijl kardinaal Lekai onge
moeid wordt gelaten en zich zelfs in de 
algemene achting verheugt, wordt pater 
Werenfried gedwongen om de leiding van 
de door hem gestichte en buitengewoon 
verdienstelijke vereniging af te staan. Erger 
nog: de gelden die voor de geestelijke en 
stoffelijke hulp van de »zwijgende Kerk« 
zijn verzameld worden naar de Derde 
Wereld afgevoerd. Zo bereiken de propa
gandisten van de »Üstpolitiek« hun al zo 
lang nagestreefd doel, de uitschakeling van 
de lastige »spekpater<~, juist onder Uw. 
pontificaat! Moeten wij geloven dat U het 
epos van Nova Huta vergeet 12 en Oost
Europa niet meer ter harte neemt? 

14. Het pluralisme. In naam van een 
pluralisme dat de meest uiteenlopende 
opvattingen toestaat is er tegenwoordig in 
de Kerk plaats voor alles, behalve voor de 
trouw aan het geloof, aan de traditie. 

En dit is op een treurige wijze logisch. 
In een materie die geen ruimte laat voor 
onzekerheid is geen pluralisme mogelijk: 
ofwel de waarheid verdrijft de dwaling, of 
de dwaling komt in plaats van de waar
heid, zoals nu het geval is. 

Slot 

Heiligheid, bij 't begin van Uw pontifi
caat was 't wel aan te nemen dat U tijd 



nodig had om zich rekenschap te geven 
van bijzondere en algemene situaties. Daar
om hebben wij gewacht. Maar na drie 
jaar moeten we vaststellen dat U de in U 
gestelde verwachtingen tot nu toe teleurge
steld hebt. 

U ziet dat er geen sector in Uw beleid is 
of die roept pijnlijke vragen op. Al te vaak 
komen Uw handelen, Uw zwijgen of Uw 
lof in tegenspraak met Uw leergezag. 
Zoiets eist een verklaring, want het is niet 
denkbaar dat U met de ene hand opbouwt 
en met de andere stukslaat. De alleen maar 
aannemelijke verklaring is, dat U in deze 
drie jaren bedrogen en tegengewerkt werd 
en dus niet beschikte over de nodige vrij
heid om te besturen. Het zou nutteloos 
voor U zijn om te beweren dat U vrij bent: 
de feiten (tenminste die van tot nu toe) 
zouden zo'n bewering logenstraffen. Om 
vrijheid te bewijzen zijn er samenhan
gende beleidsdaden nodig. 

De gevolgen van een pontificaat dat 
beroofd wordt van de vrijheid, nodig om 
de goddelijke opdracht »Weid Mijn scha
pen, weid Mijn lammeren« uit te voeren, 
zijn uiterst ernstig op elk gebied: op dat 
van de theologie, de liturgie, het recht, de 
tucht en de pastoraal ... 

Het is Uw taak, Heiligheid, U te bevrij
den van alles wat U wil manipuleren, wil 
U niet beladen worden met een verplette
rende verantwoordelijkheid. 

Tenslotte zij 't ons toegestaan om U een 
vraag te stellen waarin alles ligt opgesloten: 
Zijn de encycliek »Pascendi«, het decreet 
»Lamentabili« dat het modernisme ver
oordeelt, en het Motu proprio van 18 no
vember 1907, waardoor de modernistische 
figuren in de Kerk en zij die de modernis
ten beschermen in de kerkelijke ban wor
den gedaan, momenteel nog van kracht? 

Zo ja, waarom blijven die dan een dode 
letter, terwijl het modernisme in zijn 
kwaadaardigste vorm de pauselijke uni
versiteiten, de nog overgebleven semina
ries, de katholieke scholen, de clerus, de 
kloosterorden en de gelovigen, dus de hele 
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Kerk verwoestend overstroomt? 
Maar als de pauselijke bepalingen van 

vroeger niet meer van kracht zijn (wij zien 
niet hoe dat zou kunnen), dan zijn wij zo 
vrij U te zeggen: als de dijken bij hoog 
water worden afgegraven, dan is een alge
mene overstroming onvermijdelijk. Ja, 't is 
al zo ver dat ook het licht van Uw leerge
zag onder de korenmaat is gezet, terwijl 
de duisternis van de geestelijke dood over 

De preek van de dode pastoor 

Ik heb u de doopeed afgenomen, 
breekt hem niet! 

Ik heb u het geloof ingeplant, 
verliest het niet! 

Ik heb u de geboden voorgehouden, 
overtreedt ze niet! 

Ik heb u de weg naar de hemel gewezen, 
wijkt er niet van af! 

Ik heb u van uw zonden geabsolveerd, 
gooit de genade niet weg! 

Ik heb voor u het H . Offer opgedragen, 
vergeet niet, hoe zegenrijk het was! 

Ik heb u het Brood van het Leven uitgereikt, 
versmaadt het niet! 

Ik heb u in het huwelijk verbonden, 
doet elkaar geen verdriet! 

Ik heb van uw kinderen gehouden, 
verwaarloost ze niet! 

Ik heb uw doden met mijn zegen naar het 
graf gebracht, 
vergeet ze niet! 

Ik lig nu zelf midden onder u begraven, 
vergeet ook mij niet! 

Ik moet bij het Oordeel verantwoording 
afleggen over u, 
gaat niet naar de hel! 



de hele wereld de zielen overvalt. 
Heiligheid, in de na-conciliaire tijd heb

ben zich steeds duidelijker twee kerken 
met twee tegengestelde richtingen afgete
kend. Tussen die twee is er geen verzoe
ning mogelijk, ook niet in een heel verre 
toekomst. Daar de Kerk van Christus één 
is, en U de plaatsbekleder van Christus op 
aarde en het zichtbaar Hoofd van Zijn Kerk 
bent, is het logisch en konsekwent dat men 
zich tot U wendt met de bede om een hel
der beleid dat onontbeerlijk is voor een 
»rationale obsequium«, een gehoorzaam
heid overeenkomstig het gezond verstand. 
Het zou een belediging zijn van God, onze 
Schepper, als wij niet handelden overeen
komstig onze eigen natuur van redelijke 
wezens. 

Het is nog om een tweede reden logisch 
en konsekwent dat wij ons tot U wenden: 
als tengevolge van de hiërarchische op
bouw van de Kerk het verval van boven 
komt, dan moet de noodzakelijke sanering 
ook boven beginnen. 

Heiligheid, wij zijn van de Kerk de 
onderdanige zonen, die lijden en worstelen 
uit liefde voor haar. Daarom zijn wij bereid 
in 't openbaar om vergiffenis te vragen, 
als ons bewezen wordt dat wij 't mis heb
ben, niet alleen met deze brief, maar ook 
met wat wij reeds hebben gepubliceerd. 
Want alles is geschreven en gedocumen
teerd om de aandacht van Uwe Heiligheid 
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te richten op de kwalen waardoor de hei
lige Kerk geteisterd wordt. 

Van Uwe Heiligheid de onderdanige die
naar 

Don Francesco Putti 

lZie »Grande Sinal«, mei 1979 
2Zie »Si si no no«, 6e jaarg. nr. 5, pag. 1 ff: »L'assas
sinio die Romero«. 
3Mgr. Ablondi, bisschop van Livorno, is de persoon die 
Zijne Heiligheid de »Biblia concordata« (tussen katholie
ken en verschillende christelijke confessies) heeft over
handigd. 
4Zie »Dominicae Cenae« en »lnaestimabile donum«. 
5Zie »Si si no no«, 6e jaarg. nr. 11, pag. 12: »Lo scandalo 
americano: materia invalida o illecita per la S. Messa«. 
6Zie »Dominicae cenae~~. 
7Verg. »Si si no no« 6e jaarg. nr. 9, pag. 1 ff: »Mons. 
Marcel Lefebvre inconscio Geremia«. 
8Zie »Si si no no«, 7e jaarg. nr. 10, pag. 4: »Congresso 
Eucharistico inter nationale - Profanazione e sacrilegio«, 
en 7e jaarg. nr. 11, pag 4: » Tristezze del Congresso Eucha
ristico internazionale((. 
YZie »Si si no nou, 6e jaarg. nr. 12, pag. 14 enz.: nLa via 
crucis in Brasile politico-proletaria«, en 7e jaarg. nr. 16, 
pag. 5 enz.: »Un certo Gesu - Una farsa sacrilega con 
Imprimatur«. 
10Zie »Si si no no«, 6e jaarg. nr. 7/8, pag. 8: »Profana
z1one«. 
11Zie »Si si no no«, 7e jaarg. nr. 2, pag. 1 enz.: »Dea
cadimento della Chiesa". 
12Zie »Si si no no«, 7e jaarg. nr. 14, pag. 1 enz.: »Movi
mento carismatico - Una minaccia per la Fede«. 
13Nova Huta, de staalstad, was door de Poolse commu
nistische autoriteiten gedacht zonder kerken als symbool 
van de hedendaagse maatschappij zonder God. In hun 
vrije tijd bouwden de Poolse arbeiders daar gratis met 
hun handen, zonder technische hulpmiddelen, een grote 
kerk als symbool van hun onoverwinneHjk geloof. De 
toenmalige kardinaal Wojtyla legde de eerste steen. Het 
initiatief werd royaal gesubsidieerd door de vereniging 
van pater Werenfried. 



Enkele gedachten over de worsteling om de Latijns-Tridentijnse 
Liturgie in de r .k. Kèrk te behouden 

Door Margarethe Kuppe (Slot) 

Dat geest en mentaliteit der verschillende 
volkeren hun neerslag vinden in hun talen 
is vanzelfsprekend. Ieder die ook maar een 
enkele tekst van 't Duits in 't Engels of om
gekeerd wil vertalen, weet hoe moeilijk 't is 
om de zin nauwkeurig weer te geven, zelfs 
bij zo nauw verwante talen van volkeren 
die tot dezelfde cultuurkring behoren. Is 't 
dan niet de wil van God, die rekening 
houdt met de menslijke mogelijkheden tot 
dwaling, dat er zich juist in het christen
dom, ter beschwerming van de waarheid 
van het geopenbaarde geloof, het »deposi
tum fidei«, het »leert hun te onderhouden 
alles wat Ik u bevolen heb« (Matth. 28,19), 
»kerktalen« hebben ontwikkeld? Dat geldt 
voor de kerktalen van de Oosterse kerken 
en voor de orthodoxen in het Grieks-By
zantijnse en Slavisch-Russische gebied. Die 
talen worden, gedeeltelijk archaïstisch, on
veranderd in de eredienst gebruikt om de 
tijd met zijn gevaarlijke effekten en tenden
zen van verandering, ook van geestelijke 
inhouden, te verbanen uit het gebied van 
het geloof en zijn onveranderlijke waarheid. 

Maar dat geldt heel bijzonder voor de 
Kerk der Kerken, voor haar die door Chri
stus zelf gegrondvest is op de rots van 
Petrus, voor de rooms-katholieke Kerk! Zij 
heeft een kerktaal die sinds de eerste 
generatie christenen, nog ten tijde van de 
apostelen Petrus en Paulus, in Rome is ont
staan en de eeuwen door dezelfde is geble
ven. Die taal heeft in het verleden niet 
alleen de tijd maar ook de ruimte over
wonnen. Daartoe blijft ze in staat, zolang 
de Kerk de rots is van het geloof in de eeu
wige God voor alle mensen van onze aarde: 
zolang de Kerk dat is, zal en (zo moet men 
er tegenwoordig aan toevoegen) wil zijn. 

De rol van het Grieks in de eerste tijd 
van het christendom, ook voor de christelij-
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ke gemeenschap in Rome, mag niet wor
den onderschat of, erger nog, verdonkere
maand. Tenslotte zijn ook alle teksten van 
het Nieuwe Testament oorspronkelijk in de 
Griekse taal geschreven. Maar het blijkbaar 
door God gewilde besluit van de apostelen 
Petrus en Paulus om door te dringen tot 
Rome, het centrum van het machtige Ro
meinse rijk, moest op de duur tot gevolg 
hebben .dat voor de gemeente aldaar, die 
spoedig de hoofdgemeerite zou worden 
(daarvoor zorgde vooral de betekenis van 
de »rots« Petrus en dus ook die van zijn 
opvolgers, maar ook nog de rol van de 
wereldstad Rome), het vanaf het begin be
langrijke Latijn steeds voornamer werd en 
tenslotte de overheersende positie kreeg 
die gold voor heel het westelijk rijk. 

Wat wij nu in verband met de hervorming 
van de liturgie van het Misoffer met de in
voering van de volkstalen beleven is dus 
niet zomaar de vervanging van het Latijn 
als taal van de eredienst, maar ook de liqui
datie van een algemene kerktaal die over 
tijd en ruimte heenreikt, daardoor op de
zelfde wijze voor alle mensen geldt, het 
geopenbaarde en aan de Kerk toevertrouw
de geloofsgoed tegen verandering be
schermt eq in zekere zin eeuwigheids
waarde bezit. Kan men zich voorstellen 
wat er zou zijn terechtgekomen van theo
logie en liturgie van de Kerk en dus van 
het christendom, ais beide in de afgelopen 
2000 jaar toevertrouwd geweest waren aan 
de talloze, · door mentaliteit en geest der 
volkeren zo totaal verschillende talen van 
de mensen dezer aarde? En kan men zich 
voorstellen wat er in de komende eeuwen 
terecht moet komen van hetzelfde geloof 
en dezelfde eredienst, als die moeten wor
den overgeleverd aan dezelfde eindeloze 
veelvormigheid van geest, mentaliteit en 



kultuur? Zal dan het eigene van het chri
stelijke, het behoud van het ware geloof 
nog gewaarborgd zijn? Circuleren er nu al 
niet alarmerende berichten dat door het 
wegvallen van de eigen vaste, gewijde taal 
het oude heidense geloof zich met het chris
telijke gaat vermengen en dit hier en daar 
zelfs dreigt te overwoekeren? Aannemen 
dat het christelijk geloof, het geloof van 
onze rooms-katholieke Kerk, zonder een 
voor alle mensen geldende, over tijd en 
ruimte heenreikende kerktaal in zijn volle 
waarheid en zuiverheid kan worden bevei
ligd, niet enkele tientallen jaren maar 
eeuwenlang (want niemand weet wanneer 
deze aeon2 eindigt), is volkomen irreëel. 
Zoiets miskent de mens en zijn mogelijk
heden, en zijn heimelijk streven om zich 
een eigen god, een afgod naar zijn wil te 
maken, een die hem zelf terwille is, niet 
omgekeerd. Zijn we het oeroude maar 
steeds opnieuw verleidelijke »non serviam« 
Oer. 2,20) vergeten? Zijn we vergeten dat 
de mens langs telkens nieuwe wegen pro
beert te ontkomen aan de absolute eis van 
God om Hem als servus Dei te dienen? 
Ook het »syncretiseren«3 van het christen
dom zou zo'n weg zijn, een waarvan men 
bijna niet meer kan terugkeren! 

Tot besluit van dit hoofdstuk wijzen wij 
nog op het volgende: Ook de Islam houdt 
eraan vast, dat de Koran moet worden ver
kondigd in de Arabische oertekst uit de tijd 
van zijn ontstaan, en wel in heel het gebied 
waarover de Islam zich heeft verspreid, van
af de kusten van de Atlantische Oceaan 
tot in Indonesië. De Islam doet dat, omdat 
ook hij blijkbaar voelt dat de waarheid van 
geloof en leer moet worden bewaard en be
schermd tegen alle gevaar van verandering 
door uiteenlopende en zich steeds ontwik
kelende talen. Ook hierdoor wordt aange
toond, hoe absurd het graag naar voren ge
brachte maar valse argument is: »Een kerk
taal is een hinderpaal voor de missie«. 

Na al deze overwegingen is er maar eén 
conclusie mogelijk: Een kerktaal zoals we 
die hebben beschreven is voor de rooms-
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katholieke Kerk, de Kerk van Christus, on
ontbeerlijk. Ze kan niet zonder. Dat ze die 
sinds de vroegste tijden van het christen
dom bezit is geen toeval en niet alleen maar 
te danken aan een historische of culturele 
ontwikkeling. Neen, dat bezit moet worden 
beschouwd als een werk van de goddelijke 
Voorzienigheid, een werk ter bescherming 
van het door God geopenbaarde geloof, dat 
de mens niet mag verliezen als hij zijn zalig
heid wil verkrijgen. 

3. Het Latijn als de taal van de Kerk 
Bij het begin van het derde deel van deze 

uiteenzettingen moet de vraag worden ge
steld, welke de eigenschapen zouden moe
ten zijn van een taal die voor onze Kerk 
zou kunnen dienen als kerktaal, d.w.z. als 
een boven tijd en ruimte staande bescher
ming van het door God geopenbaarde de
positum fideï van geloof, gebed, theologie 
en liturgie. 

We moeten ongetwijfeld uitgaan van een 
niet kunstmatig samengestelde, maar na
tuurlijk gegroeide taal. Wel moet die be
paalde eigenschappen bezitten. Welke zijn 
die noodzakelijke eigenschappen? Eerstens 
moet ze bij het ontstaan van het christen
dom haar ontwikkeling in vorm en struk
tuur, in grammatica (vormleer en syntaxis) 
en in stijl in hoofdzaak voleindigd hebben. 
Het moet een voltooide, »perfekte« taal zijn. 
Dat alles gaat duidelijk op voor het Latijn. 
Om dat onweerlegbaar te bewijzen behoe
ven maar weinig namen te worden aange
haald, b.v. Cicero, Livius, Vergilius, Hora
tius en Caesar. 

Historisch gezien moet die taal in het 
centrum van het ontluikende christendom 
als voertaal hebben gegolden. De eerste 
christellijke gemeenten moeten die dus ge
sproken hebben als hun moedertaal. 

Grote leidende geesten van de Europese 
cultuur hebben de vraag behandeld, welke 
providentiële betekenis de taal van Rome 
en het Romeinse rijk wel heeft gehad voor 
het ontstaan en de uitbreiding van het chris
tendom. Ook hebben ze zich afgevraagd, 



door welke beschikking van de Voorzienig
heid Petrus en Paulus als eerste verkondi
gers van het christelijk geloof niet zomaar 
ergens heen werden geleid, maar bijna on
middelijk en rechtstreeks naar het centrum 
van dit rijk, Rome. Het lijkt overbodig, al 
de vele, eeuwenlang steeds opnieuw her
haalde beschouwingen daarover van su
perieure leidende geesten in de Europese 
cultuur hier aan de halen. Voor ons, mensen 
van deze tijd, is het wél van belang te over
wegen hoeveel moed er nodig is geweest 
om zich op weg te begeven naar het mach
tige centrum van dat vijandelijk rijk, en 
juist daar het geloof in de door Rome ge
kruisigde Christus te verkondigen. Een Ro
meins stadhouder immers heeft het dood
vonnis over Christus uitgesproken. 

Maar het was niet alleen een weg van 
moed, het was ook een weg van genade, 
goddelijke wil en Voorzienigheid. Wij mo
gen toch wel overwegen wat er had kun
nen gebeuren, als Petrus en Paulus in plaats 
van naar Rome te gaan in 't Nabije Oosten 
waren gebleven, in Egypte b.v., of in Perzië 
en Voor-Azië; of als ze zich op Arabië of 
Indië hadden georiënteerd. Eén ding staat 
vast: de feitelijke loop der geschiedenis be
wijst dat dit blijkbaar niet overeenkwam 
met het heilsplan van God met de mens
heid. God wist, waarom Hij deze weg 
koos . 

De taal van onze Kerk moest verder een 
statische zijn, een die zich niet meer ont
wikkelde. Daardoor konden in die taal n.iet 
alleen de begrippen worden uitgedrukt die 
ze voor de verkondiging van het geloof no
dig had, maar werd 't ook mogelijk om de 
essentie van die begrippen onveranderd te 
.bewaren. 

Het moest ook een taal van groot belang 
zijn. Ze moest in een uitgestrekt gebied ge
sproken en begrepen worden, zodat ze geen 
hinderpaal kon vormen voor de vroege uit
breiding van het christendom. Is 't nodig 
erop te wijzen dat ook dit helemaal op het 
Latijn toepasselijk was? Want in de begintijd 
van het christendom al was het Latijn in-
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ternationaal en vormde het als gevolg van 
de uitgestrektheid van de Romeinse Staat 
een taaleenheid tussen de verschillende 
volken. Dat belette natuurlijk niet dat er 
ook andere talen als echte volks- en stam
talen werden gesproken. 

Zo stak er vanaf het begin in het Latijn 
dat noodzakelijke element van de eenheid, 
een element dat de grenzen van de ruimte 
overschrijdt en het mogelijk heeft gemaakt 
om boven de veelheid der verschillende 
volken en stammen uit het ene geloof te 
verkondigen en door een uniforme liturgie 
uit te beelden. 

Uit het voorafgaande volgt ook dat in de 
Latijnse taal eveneens het element van de 
onveranderlijke duur lag. Want haar taal
kundige ontwikkeling was, toen ze voor de 
verkondiging van het christendom ging 
dienen, zoals we al zeiden afgesloten, ten
minste op beslissende, essentiële punten. 
Het Latijn kon derhalve ook de tijd uitscha
kelen met zijn vergangke!ijkheid en zijn ver
anderingen die de waarheid en de zuiver
heid van het geopenbaarde geloof in gevaar 
hadden kunnen brengen. 

Wie twijfelt eraan dat zulke overwegingen 
bij de overdracht van het christendom aan 
de Germanen, bij de missionering vim de 
Germanen dus, een heel krachtige rol heb
ben gespeeld en hebben verhinderd dat 
toen is gebeurd waarmee we nu worden 
bedreigd: dat theologie en liturgie worden 
toevertrouwd aan de vele, altijd verander
ende volks- en stamtalen? Of was 't voor 
de Germanen en de priesters uit de Ger
maanse stammen en volkeren soms ge
makkelijker om Latijn te leren dan nu? 

Maar de moeite die het zonder twijfel 
heeft gekost diende niet alleen voor het 
zuiver houden van het geloof: de Kerk en 
haar taal zijn, met alles wat ze overal aan 
groots en verhevens hebben voortgebracht, 
ook het fundament van de Europese cul
tuur geworden. En toch hebben noch de 
Kerk, noch het Latijn het eigen wezen van 
de volkeren verdrongen en vernietigd. In
tegendeel, ze hebben 't bevrucht en voor-



beeldig ontwikkeld. Ze hebben in al die 
verschillende streken geest en cultuur doen 
ontluiken. Dat hoeft tegenwoordig niet 
meer bewezen te worden. Een enkele terug
blik, b.v. op de christelijke Middeleeuwen, 
is al voldoende. 

Er is nog een feit dat we moeten aanstip
pen. We kunnen steeds opnieuw weer con
stateren dat het Russische volk tegenover 
de ontwikkeling van de rest van Europa, te 
beginnen bij Polen, een ingekankerde en 
gevaarlijke xenophobie4 vertoont. De eigen
lijke oorzaak daarvan, zo zegt men, moet 
gezocht worden in 't religieuze, in de ver
schillen van eredienst en gewijde taal. In
derdaad heeft dat godsdienstig verschil, 
minder in theologie en dogmatiek dan 
vooral in de liturgie, tussen Russen en 
Polen een onoverkomelijke en bijna on
doordringbare muur doen ontstaan. Over 
de tragische gevolgen van dit feit is veel 
gedacht en geschreven. Het zit nog altijd 
als één element van vervreemding tussen 
Russen en Polen, en nu, in de gevaarlijke 
situatie van het Poolse volk, merkt men dat 
't opnieuw aan kracht wint. 

't Is ook onbetwistbaar dat de helderheid 
der begrippen, die onontbeerlijk is voor de 
christelijke theologie en dogmatiek, door 
het Latijn mogelijk was. Rome, als de moe
der van het recht en de taal van het recht, 
had in het Latijn gezorgd voor de ontwik
keling van die heldere taal die noodzakelijk 
is voor de ondubbelzinnige definitie van 
begrippen, voor de toepassing van logische 
wetten bij het denken, voor de theologie en 
de verkondiging van het christelijk geloof. 
Dat sinds Cicero ook de begripstaal van de 
Griekse filosofie reeds in het Latijn was 
overgebracht en door die taal was overge
nomen, hangt daar ook mee samen. De 
God van het christendom is geen ontstand
vastige, labiele, sentimentele god, maar een 
God van waarheid en duidelijkheid, niet 
vaag en dubbelzinnig, maar ondubbelzin
nig. Zelfs de taal van de mystiek spreekt 
van het »nuchter dronken-zijn« (sobria 
ebrietas) dat in haar visioenen leeft. Ook 
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aan deze kern van het christendom kon de 
Latijnse taal recht doen wedervaren. Haar 
koele exactheid en ijzeren onveranderlijk
heid zijn niet gesloten voor de diepe ge
dachten of verheven-nuchtere gevoelens, 
zoals men die b.v. vindt in de liturgie van 
het Latijnse Misoffer. Hier geldt niet wat 
Goethe zegt: »Gefühl ist alles; Name ist 
Schall und Rauch« (Faust 1, scène 16). Alle 
krachten van de mens moeten voor het ge
loof en de liefde tot God worden ingezet. 
Zo zegt Christus: »Ge zult de Heer uw God 
beminnen met geheel uw hart en met ge
heel uw ziel, met al uw kracht en geheel 
uw verstand« (Luc. 10,27). Juist die totaliteit 
van de geestelijke krachten van rede, ver
stand en gevoel kan door de Latijnse taal 
worden uitgedrukt. 

Het Latijn heeft nog iets bijzondere waar
door het buitengewoon geschickt is voor zijn 
taak om als taal voor de katholieke Kerk te 
dienen: 

Vermoedelijk vinden niet alleen de Euro
pese volkeren dat het Latijn een heel ge
makkelijke taal is, makkelijk leesbaar en uit 
te spreken omdat ze de klanken en letter
grepen zowel schriftelijk als mondeling dui
delijk onderscheidt. Men bedenke dat öok 
de Chinezen zich momenteel welbewust 
verplicht voelen om in plaats van hun ge
compliceerd symboolschrift het Latijnse, 
fonetische alfabet in te voeren. 

Zuiver formeel gezien biedt het Latijn de 
leerling zo goed als geen moeilijkheden. 
Maar het gemakkelijk uiterlijk gaat, vreemd 
genoeg, gepaard met een bijzondere uitda
ging van de geest, die men aan moet ne
men als men de taal begrijpen en begrijpend 
gebruiken, d.w.z. naar zin en betekenis be
heersen wil. De Latijnse spraakkunst, 
vormleer en en syntaxisS, en ook de stijlleer 
en de metriek6 verlangen een strenge, ge
disciplineerde ·inspanning van de geest. 
Ze vereisen bovendien een zo energiek 
volgehouden geduld als door geen en
kele andere taal vereist wordt. Het Latijn 
is geen taal van geestelijke vervlakking die 
oppervlakkig en slechts onnauwkeurig ken-



nen gedoogt, Latijn leren betekent zich 
onderwerpen aan een bijzonder tuchtvolle, 
geestelijke prestatietraining die noodzakelijk 
opvoedt tot nauwkeurigheid, precisie en 
helderheid van denken en spreken. Daarom 
is 't geen puur toeval dat de Europese we
tenschap op de grondslag van deze taal is 
gegroeid. Voorwaarde daarvoor was de door· 
die taal gevormde geest. Even vanzelfspre
kend moesten de uitdaging en vorming van 
de geest door die taal de onontbeerlijke 
voorwaarden scheppen voor de verkondi
ging van de leer en voor de theologie van 
het christendom. 

Nu moeten we nog eens teruggaan naar 
de tijd dat het christendom buiten het taal
gebied van de Latijnse rijkstaal trad en 
doordrong in de gebieden van de Keltische 
en Germaanse stamtalen en in die van de 
Slavische der West-Slaven. Waarom heeft 
men toen niet gedacht als n_u, en in theolo
gie en liturgie het moeilijke Latijn opgege
ven om 't de mensen gemakkelijker te ma
ken, zodat ze zonder moeite »alles zouden 
kunnen begrijpen« en de »autonomie« van 
hun verschillende culturen niet in gevaar 
zou komen? Waarom heeft men aan de 
priesters, vooral uit die volkeren, »de onbe
hoorlijke eis gesteld« om Latijn (later ook 
Grieks en Hebreeuws) te leren? En vooral: 
waarom heeft men de Latijnse ritus in de 
H. Mis behouden? Ik weet niet of men de 
reden (of redenen) daarvan ergens expressis 
verbis (uitdrukkelijk) kan lezen. Maar de 
reden die de Kerk zo deed handelen moet 
wel zeer afdoende en beslissend zijn ge
weest. Kan die dan ergens anders worden 
gezocht dan in de absolute wil om zo het 
depositum fidei (de geloofsschat) ongerept 
en onvoorwaardelijk te behoeden en te be
houden? Ja, hier moest door een hoge taal
barrière elke mogelijkheid van (objektief be
schouwd) heiligschennend syncretisme van 
heidens en christelijk geloof in de kiem wor
den verstikt. Nooit zou. Wodan b.v. met 
God de Vader of Christus met Baldur kun
nen worden verwisseld! Het christelijk eige
ne kon het best en het meest effektief wor-
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den verzekerd door de Latijnse taal. Daar
over nam men de moeilijkheden van het 
leren van een vreemde en moeilijke taal als 
vanzelfsprekend op de koop toe. Welke 
rijke vruchten dat heeft afgeworpen, hoe Öp 
het fundament van deze geestelijke uitda
ging de Europese en christelijke cultuur op
bloeide, dat werd boven aangehaald. 

Geldt dat alles nu minder? Was 't toen ge
makkelijker dan nu om Latijn te leren? Zou 
de geestelijke uitdaging en inspanning om 
die taal machtig te worden nu niet even
goed als vroeger een stimulans zijn voor de 
bevordering en ontplooiing van andere cul
turen? Worden ' in het raam van deze niet 
meer nationale maar allang internationale 
taal niet alle nationalistische prestigekwe
sties volledig uitgeschakeld? Zou men in 
Afrika of Azië b.v. kunnen beweren dat de 
herinnering aan de koloniale tijd een belem
mering is voor de verspreiding van deze 
taal? Dat lijkt toch wel uitgesloten! 

Kan echter onder al die vreemde talen en 
culturen het christelijke onvervalst worden 
bewaard en de onvoorwaardelijk noodzake
lijke christelijke orthodoxie, de afweer van 
ieder synkretistisch gevaar, anders worden 
verzekerd dan toen, namelijk door het be
houden van het Latijn als kerktaal? Twee 
duizend jaar geschiedenis van onze rooms
katholieke Kerk hebben al die vragen allang 
en ondubbelzinnig beantwoord. Het terug
dringen van het Latijn ten behoeve van de 
volkstalen betekent gevaar voor het geloof, 
voor de eenheid, de zuiverheid en de onver
anderlijkheid ervan. 

Als iemand van het Latijn houdt, dan kan 
hij tenslotte ook niet nalaten om te spreken 
over de zuivere schoonheid en de adel van 
deze taal. Daar kunnen we hier nog maar 
weinig over zeggen. Zouden wij b.v. het 
»Gloria in excelsis Deo« willen missen? Het 
»lntroibo ad altare Dei« van de voetgebe
den? Het »Credo in unum Deum, patrem 
omnipotentem«? Het »Sanctus«, het »Ag
nus Dei«, het »Domine, non sum dignus«, 
het »Requiescat in pace«, het »Paternoster«, 
het »Ave Maria«, het »Salve regina«, het 



»Ecce, Dominus veniet«, het op de knieën 
dwingende »Et incarnatus est et Verbum 
caro factum est«, het »Resurrexit Dominus, 
spes mea«, het »Te Deum laudamus« en het 
»Tantum ergo sacramentum veneremur cer
nui«? Deze beknopte bloemlezing kan maar 
een heel zwak idee geven van wat er aan 
onvervangbare schoonheid en edele, onver
anderlijke taal- en beeldmuziek in gevaar 
komt en zelfs verloren gaat, als de 3000 
volkstalen der aarde zich echt meester gaan 
maken van de liturgie van het H. Misoffer. 

Laten we nog eens samenvatten: 
Van alle talen op de wereld is het Latijn 

de beste of eigenlijk de enige die de functie 
van taal van onze Kerk kan vervullen, een 
functie waardoor de eenheid, de zuiverheid 
en de onveranderlijkheid van het door God 
geopenbaarde christelijk geloof door tijd en 
ruimte heen worden bewaard. Geen andere 
taal is tevens zo geschikt om iedere vorm 
van syncretisme af te weren en de zuiver
heid der begrippen te bewaren. Bovendien 
wordt -door de studie van geen enkele 
andere taal de geest zo gevormd, geschoold 
en veredeld, en elke geestelijke prestatie be
vorderd. Door die taal worden andere cultu
ren dus niet vernietigd, maar tot ontplooi
ing en bloei gebracht. 

Dat is door het verleden allemal aange
toond. Wie zou dan ook terecht kunnen be
weren dat dat alles nu minder sterk mag 
gelden dan in de bijna twee duidend voor
bije jaren van onze kerkgeschiedenis? 

Nog een paar opmerkingen tot slot. 
Men kan zeggen dat de mogelijke en de 

werkelijke gevolgen van de veelsoortigheid 
der talen - gevaarlijke muren van vervreem
ding tussen de mensen - in het rijk van God 
worden overwonnen. Zo lezen we in de 
Handelingen in 't verslag over de eerste 
rede van de apostel Petrus onmidelliik na 
het Pinkstergebeuren, dat ieder van de toe
hoorders uit de verschillende volkeren hem 
in de eigen taal hoorde spreken (Hand. 
2,4-14). 

In het elfde hoofdstuk van Genesis wordt 
de Babylonische spraakverwarring die tot 
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taalverschillen en, omdat ze elkaar niet meer 
verstaan, ook tot ruimtelijke scheiding tus
sen mensen voert, gekenschetst als een straf 
van God wegens de hoogmoed van de men
sen. Het gaat hier niet om wat er historisch 
is gebeurd, maar om de godsdienstige bete
kenis van het verhaal. 

Is ook het historisch feit van het ontstaan 
en de ontwikkeling van één enkele taal, de 
Latijnse, als kerktaal in het gebied van de 
Kerk die in Rome ontstond toen het chris
tendom buiten Palestina trad, en die op 
Petrus, de rots van Christus, teruggaat, niet 
eveneens een teken dat met die taal hier het 
Rijk van God begint, waarin alle koren van 
engelen en heiligen God prijzen en eren 
door, zoals de prefatie van Drievuldigheids
zondag 't uitdrukt, »Una voce« (eenstem
mig) het Sanctus te zingen? Stemt de ene, 
onveranderlijke taal van onze Kerk in feite 
niet overeen met het wezen van de ene 
God" van wie we zeggen: »Zoals Ge waart 
vóór alle tijden, zo blijft Ge in eeuwigheid«, 
of » ... sicut erat in principio et-nunc et sem
per«? En zou onder deze in vijanderschap 
en hevige ruzie levende mensheid de Kerk 
niet echt de vrede dienen als ze, in plaats 
van het Latijn terug te dringen en langzaam 
op te geven, er overal in de wereld met 
nieuwe moed, nieuwe overtuigingskracht 
en nieuw sterk geloof aan vasthield? Als ze 
waar dan ook haar priesters in de geest van 
deze taal vormde en opvoedde en zodoen
de, ook zuiver menslijk gezien, tussen vol
keren en culturen bruggen bouwde van 
geest en begrip en verstandig beleid? 

De vooruitgang van de techniek heeft on
ze aardbol steeds kleiner gemaakt, de men
sen dichter bijeengebracht en steeds meer 
heen en weer doen trekken. Is 'tin dat licht 
bezien geen absurd anachronisme, dat de 
katholieke Kerk nu afziet van iets wat (om 
nog maar te zwijgen van theologie en litur
gie) juist heden ten dage van onmetelijke 
waarde is? Bovendien, als men overal van 
de mensen de geschiktheid verlangt om zich 
op de hoogste te stellen van de zeker niet 
eenvoudige wiskunde, fysica en techniek, 



waarom dan ook niet van hen geëist dat ze 
wat weten van een minder abstract gebied, 
dat de mens niet kan schaden: de studie van 
de Latijnse taal? Is er in onze zo gevaarvolle 
tijd voor de mensen een andere reddende 
weg dan die van het verstandig beleid en 
van het christendom, anders gezegd: die 
van het christelijk humanisme? Niemand 
zou die oogmerken beter kunnen dienen 
dan onze rooms-katholieke Kerk, als ze 
eerst maar weer de moed had om zichzelf 
te zijn, ook en precies in taal en eredienst. 

De laatste decennia, die de mensheid 
steeds dichter bij de afgrond van een we
reldkatastrofe brachten, hebben overduide
lijk aangetoond dat juist die instantie niet 
mag wankelen en wijken die als onwrikbaar 
oriënterend coördinaten-kruis aan de men
sen God, de Schepper van alle mensen, en 
Zijn tien Geboden verkondigt, de instantie 
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wier aan tijd en ruimte niet gebonden taal 
van geloof en liturgie een zichtbaar teken is 
dat de »oude« God leeft en onveranderlijk 
bereid is om de mens te redden en hem te 
helpen, als hij de weg van waarheid en ge
loof in Hem betreedt. Die garant, dat moet 
de op de rots van Christus gebouwde 
en daarom onwankelbare, onveranderlijke, 
zichtbare Kerk zijn. Garant en poort, porta 
coeli. Zo moge God, de Heer ook van deze 
tijd, deze Zijn Kerk evenzeer behouden en 
bewaren als de door Hem voor haar gewilde 
en eerbied_waardige Latijnse kerktaal. 

lde evangelisten Marcus, Mattheus en Lucas 
2onafzienbare tijdruimte 
3het vermengen van godsdiensten 
4vrees voor en afkeer van alles wat vreemd ist 
Ssyntaxis: leer van de zinsbouw 
6metriek: leer van maat en versbouw 



Gehoorzaamheid tot elke prijs? 

Vraag: Mag men gehoorzaamheid weige
ren aan de Paus? 

Antwoord: Dat mag men niet alleen, dat 
moet men zelfs als er hogere waarden op 
het spel staan, zoals het geloof of het heil 
der zielen. · 

Enkele voorbeelden uit de kerkgeschie
denis: 

1. De heilige apostel Paulus weerstond 
de eerste Paus (Gal. II-11): »Maar toen 
Kefas in Antiochië kwam, heb ik mij open
lijk tegen hem verzet, want het ongelijk 
was duidelijk aan zijn kant«. 

2. De H. Athanasius werd in 353 geëx
communiceerd door Paus Liberius en de 
Concilies van Arles en Milaan. 

3. Op het Ille Concilie van Constantinopel 
hebben de Pausen Leo II en Hadrianus II 
geschriften van Paus Honorius 1 voor ket
ters verklaard. 

4. De H. Hildegard schreef Paus Athana
sius IV: »U bekommert U niet om de 
gerechtigheid . . . U laat toe dat het boze 
trots de kop kan opsteken«. 

5. Paus Innocentius N (ofschoon hij tot 
de grote Pausen wordt gerekend) aarzelde 
in 1253 niet om zijn neef te benoemen in 
een vacature van het kapittel te Lincoln. 
Ofschoonde bisschop in deze zaak compe
tent was kreeg hij van de Paus schriftelijk 
bevel om die benoeming in naam van de 
heilige gehoorzaamheid aan te nemen. 
Maar de bisschop, Robert Grossetête (1170-
1253), weigerde te gehoorzamen. Hij ver
zette zich tegen de aanstelling en schreef 
aan de Paus: »Juist om de gehoorzaamheid 
die ik aan de H . Stoel en het Lichaam van 
Christus schuldig ben moet ik mij als 
gehoorzame zoori ongehoorzaam tonen. Ik 
moet U tegenspreken en U weerstaan. U 
kunt niets tegen mij ondernemen, want 
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mijn woorden en handelingen zijn niet 
weerspannig. De kerkelijke eerbied, die 
door het 4e gebod vereist wordt, gebiedt 
het" .«. 

6. De H. Franciscus Xaverius, een volge
ling van de H. Ignatius, die door een vier
de gehoorzaamheidsgelofte bijzondere ver
plichtingen tegenover de Paus op zich 
genomen had, weigerde onder vier Pausen 
het brevier aan te nemen, omdat dit niet 
overeenkwam met de kerkelijke traditie . 

7. Paus Sixtus V wilde de Latijnse bijbel
vertaling »Vulgata« door een andere ver
vangen die naar zijn mening wetenschap
pelijker en beter was. Kardinaal Caraffa 
protesteerde terecht. De H. Bellarminus is 
' t tenslotte gelukt om de nieuwe Bijbel ver
boden te krijgen, omdat hij niet met de 
traditie overeenstemde. 

8. In de 16e eeuw, de tijd van de Renais
sance, die in veel opzichten op de onze 
lijkt, werden conform de tijdgeest en om 
(volgens kardinaal Ferreri) »de liturgische 
teksten aan de behoeften van de eeuw aan 
te passen« in de tekst van de H. Liturgie 
personen opgenomen uit de oude mytho
logie, zoals Bacchus en Venus. Op 11 de
cember 1525 keurde Paus Clemens VII deze 
»experimenten« goed door een waarde
rend schrijven, waarin hij het »aposto
lisch gezag« een woordje liet meespreken. 
In plaats van zich te verzetten waren her
ders en kudde bereid om de teksten aan te 
nemen. Men had nu eenmaal de woorden 
van de onvergetelijke Thomas van Aquino 
vergeten (Ha, Ilae Q 104, art. 5): »Men mag 
de superieuren niet in alles gehoorzamen«. 
Het goddelijk recht en het natuurrecht 
gaan vóór de kerkelijke wetten. 

Uit: »Le combat de la foi catholique«, 25 okt. 
1981 



De lijkwade van Turijn is echt 
Het resultaat van het onderzoek door meer dan 40 geleerden 

In oktober 1981 vond er in de Ameri
kaanse plaats Groton (Connecticut) een 
tentoonstelling plaats over de lijkwade van 
Turijn. Die tentoonstelling werd gehouden 
naar aanleiding van een afsluitend sympo
sium van de geleerden (40 tot 45) die in 
1978 het kleed van 4.36 x 1.15 m. hadden 
onderzocht waarop de afdruk voorkomt 
van de voor- en achterkant van een mens. 
Dat kleed gaat door voor de lijkwade van 
Jezus. De tentoonstelling werd door 50.000 
personen bezocht. Ofschoon menige vraag 
onbeantwoord bleef, waren alle deelne
mers aan de wetenschappelijke conferentie 
van de echtheid der lijkwade overtuigd. De 
resultaten van het onderzoek spreken de 
hypothese tegen van de Amerikaanse 
chemicus Walter McCrone (Washington), 
die niet bij het project betrokken was. 
McCrone beweert (in januari 1982 werd er 
in de pers al over gesproken) dat de afdruk 
van »bloedsporen« op de lijkwade van 
Tuz:ijn omstreeks de 14e eeuw kunstmatig 
geproduceerd is door ijzeroxyde-pigment 
op het kleed te brengen. Hij zegt ook dat 
hij aanwezigheid van ijzeroxyde heeft kun
nen aantonen. 

Daarover is het volgende te zeggen: 
IJzeroxyde (meestal bekend als ijzeroxyde
h ydraat Fe20 3 x H20 - »roest«) komt bijna 
overal in onze omgeving voor. Bloed, dat 
in de bloedkleurstof »hemoglobine« ook 
ijzer bevat, kan aan de lucht blootgesteld 
wel eens ijzeroxyde doen ontstaan. 
Archeologen kunnen daarom aan de hand 
van het uiteenlopende gehalte aan 
ijzeroxyde in de grond de plaats bepalen 
van sommige organen van lijken die allang 
zijn vergaan (b. v. de plaats van de bloed
rijke lever). Als de lijkwade van Turijn echt 
is, dus sporen van echt bloed bevat, moet 
men in die bloedsporen dan ook ijzeroxyde 
verwachten. Welnu, de hematologische 
diagnose die aan de hand van onderzochte 
weefseldeeltjes is opgesteld pleit voor echt 
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bloed. Er werden sporen van bloedproteïne 
gevonden. Drie Italianen zijn er onlangs 
in geslaagd om op zulke vezeldeeltjes d. m. 
v. de methode der anticorps-fluorescentie 
sporen van echt mensenbloed aan te tonen. 
De biofysicus John Heller kon onder de 
microscoop hemoglobine-kristallen van 
oud geworden bloed ontdekken. Het aan
treffen van ijzeroxyde is in elk geval niet 
in tegenspraak met het feit dat er oud 
bloed op de lijkwade aanwezig is. 

In 1978 werd bij het onderzoek van de 
lijkwade ook de röntgenstralen-fluorescen
tie voor interpretatie toegepast. Daarmee 
kan ijzeroxyde worden opgespoord tot 
minimale concentraties van ongeveer 2 
microgram per cm2. Voor het achtergrond
vlak van de lijkwade kwamen lage waar
den voor de dag. Er was sprake van onge
veer 3 microgram per cm2. Die hoeveelheid 
komt ongereer overeen met een potlood
punt op een doekje van 1 cm2. Op de 
plaats waar de mensenfiguur is afgedrukt 
werden geen hogere concentraties geme
ten. Op de plaats van het gelaat b. v . werd 
minder ijzeroxyde gevonden dan op de 
achtergrond. Dat betekent dat de afdruk 
van de mensenfiguur op de lijkwade geen 
beeld van ijzeroxyde kan zijn. De veron
derstelling van McCrone dat ook de af
druk van de mensenfiguur op de lijkwade 
bestaat uit op de een of andere manier 
erop gebracht ijzeroxyde is daarom niet 
houdbaar. In 't andere geval zou immers 
de voorkant een hogere en de achterkant 
een kleinere concentratie ijzeroxyde moe
ten vertonen. En dat is niet het geval. Ook 
micro-chemische analyses van weefselve
zels leverden geen bovenmatige hoeveel
heid aan ijzeroxyde op. 

Organisch bindmateriaal dat bij het schil
deren gebruikt wordt is op de lijkwade van 
Turijn ook niet te vinden. Dat kan uit de 
ontbrekende fluorescentie van ultraviolet 
licht op de afdruk van het lichaam worden 



geconcludeerd, nog afgezien van de stereo
scopische proeven (sterke vergrotingen) die 
tot hetzelfde resultaat voerden. Bij een vijf
tigvoudige stereoscopische vergroting en 
ook bij een microscopische van een paar 
honderd maal konden helemaal geen 
gekleurde deeltjes worden vastgesteld. 

De afdruk van de mensenfiguur op de 
lijkwade van Turijn leverde ook geen rood
bruine fluorescentie van ultraviolet licht 
op, zoals de uit 1532 daterende brandspo
ren, zodat een »inbranden« van de kopie 
d. m . v. een hete grondfiguur (b. v. een 
ijzeren mensenvorm) uitgesloten is. Dat 
had ook uiteenlopende dieptewerkingen 
tot gevolg moeten hebben, wat niet het 
geval is . 

De afdruk ~p de lijkwade van Turijn kan 
helemaal geen vervalsing zijn! 

Voor de echtheid spreken ook nog an
dere gronden: De menselijke gedaante is 
een negatief zonder gebreken. Zo'n nega
tief kan door een uiterst bedreven kun
stenaar zelfs tegenwoordig niet worden 
vervaardigd zonder duidelijke gebreken. 
Het is ook niet het product van een afdruk 
door contact zoals dat van een stempel 
(tenminste niet uitsluitend), omdat de 
daarvoor typische vervormingen ontbreken 
die bij een volmaakte copie als die van de 
lijkwade noodzakelijk zouden moeten 
ontstaan. Intussen heeft men ontdekt dat 
de afdruk van de mensenfiguur op het 
kleed op een geprojecteerd beeld lijkt met 
driedimensionale informatie (resultaat van 
beeldanalyse met behulp van moderne toe
stellen en computers uit de techniek van de 
ruimtevaart). Lichaamsdelen die zich tot 
4 cm van het kleed verwijderd bevonden 
zijn, al naar hun afstand van dat kleed, in 
een optische dichtheid afgebeeld d,ie aan 
die afstand beantwoordt: hoe kleiner de af
stand, hoe groter de optische dichtheid! En 
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dat overeenkomstig de werkelijke feiten. 
Hoe had men zo iets langs kunstmatige 
weg kunnen verwezenlijken? 
· Spectrochemische simulatie-proeven 
hebben door vergelijkende metingen aan 
de lijkwade van Turijn aangetoond dat de 
menselijke gedaante het resultaat is van 
een niet-kunstmatig veroorzaakte chemi
sche verandering van de cellulose van het 
linnen: een kleurverandering (roodachtig
bruin) door oxydatie, dehydratie en aller
lei andere chemische verbindingsproces
sen . 

Hoe echter is de copie op het kleed 
gekomen? 

De geleerden konden niet aantonen, hoe 
het beeld gevormd is; pogingen om een 
verklaring op te stellen blijven vooral 
hypothetisch. Maar uit de gedeeltelijk al 
genoemde gegevens blijkt: de afbeelding 
van de menselijke figuur op de lijkwade 
van Turijn werd primair veroorzaakt door 
een straling die de chemische reactie-keten 
in de cellulose van het weefsel wel zal 
hebben veroorzaakt. 

Oswald Scheuermann 

(Bron: de fysicus S. F. Pellicori, lid en 
leider van de commissie van onderzoek 
naar de achtergronden van de lijkwade van 
Turijn: »Spectrochemische resultaten van 
het onderzoek van de Lijkwade, 1978« -
gepubliceerd in »Sindone«, december 1981, 
Turijn.) 

Van de auteur van dit artikel verscheen in mei 
1982 een samenvatting van de laatste funda
mentele resultaten van het onderzoek m. b. t. 
de lijkwade van Turijn onder de titel: »Das 
Tuch - Neueste Forschungsergebnisse zum 
Turiner Grabtuch«, Verlag Pustet/Verlag Veri
tas 1982, 104 bldz. 



26. Zondagsbrief van Pastoor Hans Milch 

Beminde broeders en zusters, 
Er wordt veel en graag gesproken over 

wonderen: »Daar is een wonder gebeurd -
daar! Hebt u 't gelezen? Weer is er iemand 
plotseling genezen. Die en die heeft bijzon
dere openbaringen gekregen. TeX, te Yen 
te Z is de Moeder Gods verschenen. Hier 
heeft zich gras bewogen, terwijl er geen 
wind was. Heel zeker! En ergens anders 
is er plotseling een anjelier uit een steen 
opgeschoten, waarbij de Heiland de vol
gende waarschuwing heeft laten horen ... 
In de bedevaartsplaats Sondershausen 
heeft een boetvaardige ziel contact met de 
arme zielen in het Vagevuur«, enz. enz. 

Wie vooral oog heeft voor zulke buiten
gewone gebeurtenissen en zijn belangstel
ling en lectuur vooral laat bepalen door 
uitzonderingsgevallen, diens geloof is zeer 
zwak. Beter gezegd: het is in de kern 
kromgegroeid . 

Ongetwijfeld gebeuren er wonderen en 
doen er zich verschijningen voor. Daaraan 
twijfelen zou in strijd zijn met het geloof 
van de Kerk. De Kerk als zodanig bewerkt 
eindeloze wonderen van genade voor hem 
die zonder voorbehoud zijn hart voor Gods 
mysterievolle inwerl}ing openstelt. 

Niets dus tegen echte wonderen en ver
schijningen. 

Alles echter tegen die eigenzinnige zucht 
om overal maar wonderen te verwachten 
en te zien. Alles tegen die wondermanie! 

Voor diegenen die, zonder het zorgvul
dig onderzoek af te wachten van hen die 
de geesten kunnen onderscheiden, zo maar 
op »buitengewone« gebeurtenissen afvlie
gen - die gespannen op wonderen wachten 
en er koppig bij blijven dat 't echte wonde
ren zijn, voor die geldt het woord van 
Onze Heer: »Een boos en overspelig ge-
slacht verlangt een teken« . . 

En dan volgt het beslissende: »Maar geen 
ander teken zal hun gegeven worden dan 
dat van de profeet Jona«. 
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Het teken van Jona betekent, zoals duide
lijk uit de verdere tekst blijkt, de dood en 
de Verrijzenis van Onze Heer (Matt. 12,38 -
40). 

Heel onze belangstelling moet zich rich
ten op de geheimen van de gpdmenselijke 
Verlossing, die alles te boven gaat. 

Wie dat doet met een vurig hart, zonder 
op de uitkijk te liggen naar het buitenge
wone, aan hem alleen zullen wonderen te 
beurt vallen. 

Er is geen gelovig mens of hij ervaart 
wonderen, diep treffende dingen, bij de 
ontmoeting van de boven alles geliefde 
Vriençl, de eeuwige Bruidegom van zijn 
ziel. 

Maar daar zal hij over zwijgen! 
Met betrekking tot de parabel van de 

arme Lazarus en de rijke Vrek zegt de 
Heer: »Ze hebben Mozes en de profeten, 
daar moeten ze naar luisteren!« 

Christus wil dat wij die gedachten toe
passen op het Nieuw Verbond waarin wij 
leven: »Ze hebben de leer van de Kerk; ze 
hebben het heilig Offer en de Sacramenten. 
Dat is voldoende«.· 

Om het antichristelijk karakter te besef
fen van de nieuwe ideologie die het hart 
van de Kerk belegert en beheerst - om de 
atheïstische betekenis van de hervormin
gen in te zien hoeven we alleen maar de 
dogma's te kennen, het wezen van de 
Sacramenten, en de H. Schrift. Wat er aan 
mededelingen over de jongste dag, drei
gende rampen, het getal der verdoemden 
enz. enz. bij komt, dat leidt de aandacht 
maar af van het essentiële en kan er oor
zaak van zijn dat ons élan en onze nood
zakelijke door God gewilde werklust in het 
dagelijks leven worden verlamd. 

Dat nu laat de Heer ons weten. Dat is 
Zijn wil! 

Met mijn toegenegen gevoelens 
Uw priestervriend 

Hans Milch 
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