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Opgedragen aan de Heilige, Onbevlekte Maagd en 
Moeder van God Maria 

 
 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti 
Verheug U, Maagd Maria, alle ketterijen hebt Gij alleen overwonnen 

(Tractus van de Mis Salve Sancta Parens) 
 

H. Maria van La Salette 

'Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.... 
De Kerk zal verduisterd worden' 

 
 H. Maagd Maria tot de zienertjes van La Salette, 1846 
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Voorwoord 

Van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965 hielden paus en bisschoppen 
van de Rooms-Katholieke Kerk, in aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van antikatholieke sekten en erger1, het Tweede Vaticaans Concilie. 

Veel van wat door vroegere concilies en pausen expliciet als ketters, 
onwaar en tegen het Evangelie ingaand was veroordeeld, werd in 
dubbelzinnig geschreven 2  bombast door het concilie tot Hoogste 
Waarheid verklaard. De voor de Kerk vooral3 voorgeschreven scholastieke 
filosofie en door meerdere pauzen de hemel in geprezen4 scholastieke 
theologie werden ingeruild door de meermaals door pausen veroordeelde 
(neo-)modernistische theologie, waarvan de aanhangers door de Heilige 
paus Pius X (paus van 1903-1914) zonder vorm van proces, alleen al door 
het aanhangen van die theologie, geëxcommuniceerd waren. Zijn 
opvolgers voerden zijn bevelen niet uit... 

Na Vaticanum II ontwikkelde zich uit de besluiten van het concilie een 
geheel nieuwe kerk. 2000 jaar lang was de Heilige Mis de vernieuwing van 
Christus' zoenoffer op het Kruis. Nu werd zij een protestants lof- en 
dankoffer met gemeenschapsmaaltijd. Voortaan bad men horizontale 
gebeden. Er kwamen dubieuze sacramenten, een paus die het meer over 
de mens dan over het Evangelie had, ongelovige bisschoppen, 
domineepriesters, een nieuw (ander) kerkelijk wetboek, een nieuwe 
(andere) catechismus, een nieuwe (andere) rozenkrans en een nieuw 

                                                 
1Het is bijvoorbeeld een helaas niet algemeen bekend feit dat alle? vele? 

bisschoppen van de Russisch-orthodoxe Kerk officier van de KGB waren/zijn, zie 
o.a. www.freerepublic.com/focus/f-religion/1470259/posts, en/of 
http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/01-
04_armes.pdf (nvdr) 

2  Zo erkende Vaticanum II- peritus Edward Schillebeeckx: We hebben dubbelzinnige 
bewoordingen gebruikt gedurende het Concilie en we weten hoe we die na afloop 
zullen interpreteren, in:  Mgr. Lefebvre, Open Letter to Confused Catholics , pg.106 
3 Zie o.a. http://www.u.arizona.edu/~aversa/scholastic/24Thomisticpart1.htm 
4 O.a Leo XIII, Encyciek Depuis Le Jour, 1899 

http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/
http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/01-04_armes.pdf
http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/01-04_armes.pdf
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(onwerkzaam5) exorcisme. Het zal niet verbazen dat veel van deze 
vernieuwingen ketterijen bevatten6 die altijd door de Rooms-katholieke 
Kerk zijn veroordeeld. 

 

Edward Schillebeeckx 

De theologie werd 'vernieuwd'. Niet langer zijn wij verlost door het 
zoenoffer van Christus op het kruis, maar door Zijn geboorte. Niet langer 
zijn alleen degenen die in hem geloofden en gedoopt zijn verlost, nu zijn 
alle mensen verlost. Niet langer gaan de schuldig ongelovigen en zware 
zondaars naar de hel, nee, alle mensen kregen door hun geboorte het 
recht op de hemel. Zo kan ik eindeloos doorgaan. En, het ergste van alles, 
de Heilige Drievuldigheid werd gelijkgesteld aan Allah en de god van de 
                                                 
5 Zie http://www.fisheaters.com/amorth.html 
6 Zie de werken van Abbé G. de Nantes, http://www.crc-internet.org/1097-books-of-
accusation.html 
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Joden. 

Vreemd, want Allah roept maar liefst 164 keer op tot doodslag, moord en 
brand in de Koran.7 Eventuele vriendelijke verzen zijn afgeschaft door het 
'vers met het zwaard', Soera 9.5, 29. 

Heel vreemd, want de god van de farizeeërs en het antichristelijk en 
antimenselijk ('Alle niet-joden moeten gedood worden' leert het heilig 
boek van de joden, de Talmoed in Soferim 15, regel 10) jodendom, dat 
volgens de Jewish Encyclopedia van 1917 in rechte lijn van de farizeeërs 
afstamt, is al door Jezus in Johannes 8, 44 geïdentificeerd.8 

Wat begon als een concilie van de Rooms-katholieke Kerk, eindigde in de 
stichting van een nieuw gnostisch genootschap dat de naam en het 
uiterlijk van de Rooms-katholieke Kerk bleef dragen.9  Met priesters, 
bisschoppen en kardinalen waarvan enkele? vele? het satanisme 
aanhangen, volgens de belangrijkste exorcist ter wereld.10

 

Onder de vele critici van Vaticanum II – onder wie de vroomste, meest 
intelligente katholieken – neemt Eerwaarde Zuster Ursula Oxfort een 
bijzondere plaats in. Zij past de Mystieke Theologie van de Kerkleraar in 
de Mystiek, de Heilige Johannes van het Kruis, toe op de ingeving die 
volgens zijn zeggen paus Johannes XXIII bracht tot het bijeenroepen van 
het concilie, op de officiële teksten die aan het concilie voorafgingen, en 
op de openingstoespraak van het concilie. Zij komt tot een zeer 
verrassende conclusie, die overduidelijk aangeeft wat de reden is voor de 
gruwel van Vaticanum II en de redeloze, radeloze, reddeloze staat van de 

                                                 
7 http://www.answering-islam.org/Quran/Themes/jihad_passages.html 
8
 Zie voor verdere documentatie o.a. www.come-and-hear.org en 

www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html 
9Geheel volgens de door Lenin uitgegeven instructie: 'Laat de schelp heel, maar haal 

de inhoud eruit.' Een tactiek die ook zijn voorganger in de Revolutie, Luther, 
toepaste. Zie o.a. 
http://www.studiesincomparativereligion.com/public/articles/The_Destruction_o
f_the_Christian_Tradition_Part_3-by_Rama_Coomaraswamy.aspx 

10Zie o.a. http://fratres.wordpress.com/2010/02/26/disturbing-report-fr-amorth-
worlds-best-known-exorcist-says-vatican-clergy-among-satanists/ 
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Kerk daarna. Hoewel, reddeloos is Zij niet, want Zij is een Goddelijke 
Instelling. 

Daarom past het ons allen te bidden voor het herstel van de Katholieke 
Kerk in haar volle glorie, dat zij onder de leiding van de Heilige Maagd en 
Moeder Gods Maria alle ketterijen van haar vijanden mag verpletteren, en 
de (neo-)modernisten mag leiden naar kennis van hun dodelijke 
denkfouten en hun zielen mag terugwinnen voor de Waarheid, waarvan 
de Katholieke Kerk volgens de Heilige Paulus de zuil en het fundament is 
(1 Tim. 15). 

Deze uitgave geeft de Nederlandse vertaling van enkele hoofdstukken uit 
Eerwaarde Zuster Ursula Oxforts boek. Cursieve teksten zijn citaten of 
woorden die benadrukt worden. Omdat Eerwaarde Zuster Ursula Oxfort 
vaak uit dezelfde werken citeert, zijn de volgende afkortingen gebruikt: 

CON Y. Congar, The Meaning of Tradition 

DEL J. Delacroix, De la Chute de la Nation Juive à la Fin du Temps des 
Nations de la Gentilité, deel 3, L.I.E.S.I., [2012] 

EGL Les Amis de Christ-Roi, L'Église Éclipsee,Parijs, 1997 
11

 

HIL  D. von Hildebrand, Trojan Horse in the City of God, Chicago, 196712
 

HUB G. Huber, Das misverstandene Konzil 
KRU1 
KRU2 

St. Jan van het Kruis, De Bestijging van de Berg Karmel 
St. Jan van het Kruis, De Donkere Nacht van de Ziel 

MER T. Merton, The Ascent to Truth 

ONF Onfeilbaarheid, Ketterij, en het Katholieke Geweten van Dr. Arnaldo 
Vidigal Xavier Da Silveira, gepubliceerd in Crusade for a Christian 
Civilisation (oktober/december 1972) 

OLI Correa de Oliveira, Revolution and Counter Revolution,  Fullerton 
(Ca), 197213

 

                                                 
11Te downloaden op http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/08/04/leglise-

eclipsee/ ) 
12Te downloaden op  media3.kathtube.com/document/8736.doc 
13Te downloaden op http://www.tfp.org/books/revolution_and_counter-

revolution.pdf 

http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/08/04/leglise-eclipsee/
http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/08/04/leglise-eclipsee/
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PDC Encycliek Pascendi Domini Gregis, 8 september 1907 

 

Gebruikte afkortingen: a.w.: aangehaald werk; t.a.p.: ter aangehaalde 
plekke; z.a.w.: zie aangehaald werk. 

Omkaderd staan door de tekst heen opmerkingen van de redactie of 
citaten die meer licht werpen op de tekst. Ook de keuze van foto's en de 
bijschriften komt voor rekening van de redactie. 

De redactie van deze vertaling onderwerpt zich bij voorbaat aan het 
wettig Leergezag van de niet-modernistische Rooms-Katholieke Kerk. 

 

De redactie 
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Zuster Ursula Oxfort 

 

Zuster Ursula Oxfort werd geboren in Fulda, Duitsland. Nadat zij 
ingetreden was bij de Karmelieten, verliet zij de orde weer omdat deze de 
H. Mis niet recto tono zongen, zoals voorgeschreven was in de Regel. Ze 
ging naar Zuid-Amerika om les te geven. Ze werkte daarna in Noord-
Amerika in een ziekenhuis. Onderwijl schreef ze boeken en het Counter-
Revolutionary Bulletin. Ze was als Karmelietes zeer goed op de hoogte van 
de Mystieke Theologie. Op basis daarvan zette ze zich in om Johannes 
XXIII te ontmaskeren als een door de duivel geleide man, en zich te 
verzetten tegen Vaticanum II als onfeilbaar concilie.  
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I Onderzoek naar de geest van het 2e Vaticaans concilie 

 
Naar U dorst mijn ziel o God, 
Naar U smacht mijn lichaam 

als een dor en droog land naar water, 
naar U richt ik mijn blik in uw Heilige Woning, 

om Uw Macht en Glorie te aanschouwen! 
 

Psalm 63/62 Vertaling Stichting Petrus Canisius 
 
 

Dit vers heb ik gekozen om te laten zien hoe moeilijk mijn positie is: de 
formidabele taak het gezag van het tweede Vaticaans concilie (1962-’65) 
te weerstaan. Mijn oppositie tegen  dat concilie komt niet voort uit mijn 
eigen leer of geloof. Ik moet erkennen dat ik van mij zelf niets heb dat 
deze tegenstand kan rechtvaardigen. Aangezien dat waar ik me hier tegen 
afzet, niet anders is dan de besluiten en daden van een paus, ofwel de 
man aan wie Christus de sleutels heeft gegeven om te binden en te 
ontbinden niet alleen op aarde maar ook in de hemel14, moet er dus iets 
meer dan een louter privé- of wereldse lering zijn om mijn kritiek te 
rechtvaardigen op de daden van paus Johannes XXIII, een man die over 
het algemeen wordt beschouwd als een heilige en verheven boven alle 
kritiek. 
 
Mijn tegenstand tegen Vaticanum II zou immers absurd zijn, als zij niet 
gefundeerd was op de stevige 'rots' van de authentieke theologie van de 
Katholieke Kerk, in dit geval de mystieke theologie. Want, zoals we in de 
loop van deze studie zullen zien: zowel de oorsprong van het Tweede 
Vaticaans Concilie als de agenda ervan hebben te maken met mystiek. Het 
verschil echter is dat de mystiek van paus Johannes XXIII diametraal 
tegenover de mystieke theologie van de Kerk staat, zoals die wordt 
geleerd door de laatste en grootste kerkleraar op dit gebied, de heilige 
Johannes van het Kruis. 

                                                 
14Mattheus 16, 19 
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Wellicht is het goed hier te vermelden, dat de Heilige Johannes van het 
Kruis, de grote Spaanse mysticus van de 16de eeuw, na 400 jaar solide 
katholieke traditie op 24 november 1926 door Paus Pius XI werd 
uitgeroepen tot kerkleraar in de mystiek van de universele Kerk. Dat 
gebeurde in hetzelfde jaar als waarin de pseudomystieke leer van Teilhard 
de Chardin door diens superieuren in de ban werden gedaan. 
 
Het doel van deze studie is een kritische evaluatie te geven van paus 
Johannes’ concilie, voornamelijk vanuit het perspectief van de mystieke 
theologie. Paus Johannes’ modernisme zal ook in beeld komen. Welnu, 
aangezien het modernisme door de heilige Paus Pius X is gedefinieerd als  
de synthese van alle ketterijen (Pascendi 39), is paus Johannes’ valse 
mystiek deel van zijn modernisme. 
 
Vooral de authentieke mystiek van de Kerk geeft ons het wapen in de 
hand om aan te tonen dat het Tweede Vaticaans Concilie het kind is van 
valse mystiek. Onderzoek van paus Johannes’ documenten zal ons het 
bewijs leveren dat het concilie onwettig geconcipieerd was door de 
spirituele gemeenschap tussen de duivel en paus Johannes. Dat gebeurde 
half januari 1959, drie maanden na zijn verkiezing tot het pausschap. 
 
 

 
 

Kardinaal Bergoglio. Een kind van valse mystiek?15 

                                                 
15 Zie voor de hand in de toog 
http://waronyou.com/forums/index.php?topic=9692.0 
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Het resultaat van valse mystiek 

 
 
Ja, paus Paulus VI had gelijk toen hij zei: De rook van Satan is door een kier 
de Tempel van God binnengedrongen (Toespraak, 29 juni 197216). Onze 
analyse van paus Johannes’ documenten die tot het concilie leidden, zal 
ons laten zien, waarom en waar de Kerk onder het bewind van Johannes 
XXIII een kier kreeg. Zonder enige twijfel is er 'een tegenmacht tussen 
beide gekomen – de Duivel' (a.w.). En Vaticanum II is het verhaal dat ons 
vertelt hoe deze interventie kon gebeuren en waarom zij zal doorgaan te 
gebeuren, als zij niet wordt tegengehouden door een moedige 
contrarevolutionaire vastberadenheid bij  degenen die de laatste 50 jaar 
getuige zijn geweest van de systematische,  geleidelijke afbraak van de 
heilige Traditie, een afbraak die de eens glorierijke Kerk beroofde van al 
haar eenheid en schoonheid. 

                                                 
16 Zie Abbé G. de Nantes, Liber Accusationis in Paulum Sextum, p. 71 
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Het is werkelijk een revolutionair proces, dat stap voor stap het Mystiek 
Lichaam gestort heeft in de ergste crisis van heel zijn geschiedenis17. De 
Kerk is nu een verdeeld huis, waar progressieve theologen aan de ene 
kant en traditiegetrouwe theologen aan de andere kant eindeloos 
worstelen, waarbij elk er in naam van Vaticanum II aanspraak op maakt de 
authentieke uitleggers van de leer van de Kerk te zijn. 
  
Als wij er niet in slagen datgene expliciet te maken wat impliciet in het 
revolutionaire proces'18 van paus Johannes' concilie verscholen ligt, dan 
zal de duivel, die door de 'kier' van Vaticanum II binnengekomen is, 
doorgaan de zogenaamde zelfvernietiging van de Kerk te bevorderen, om 
een uitdrukking te gebruiken die door Paulus VI zelf werd gemunt. 
 
Het was relatief gemakkelijk de typisch revolutionaire trekken van paus 
Johannes’ concilie te onderkennen, toen ik de verhandeling Revolutie en 
Contrarevolutie19 van de Braziliaanse auteur Prof. Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira las. Want Vaticanum II bleek een 'beweging die erop uit is een 
juiste of bestaande wettige orde van zaken te vernietigen en te vervangen 
door een illegitieme macht of stand van zaken.20 Want  de huidige stand 
van zaken in de Kerk is ongetwijfeld het gevolg van de onwettige macht 
van het concilie van paus Johannes, die zijn doelen uitsprak in de 
historische toespraak bij de opening. Dit komt later nog uitgebreid aan de 
orde in hoofdstuk VIII. 
 
Nog een aspect van het revolutionaire karakter van dit concilie is, dat de 
doelen van Vaticanum II tijdens de jaren van uitgebreide voorbereidingen 
nooit werden onthuld. Volgens Prof. Oliveira’s analyse is het typische van 

                                                 
17HIL p. 7, Het beschouwt de huidige crisis als de meest serieuze in de hele 

kerkgeschiedenis 
18OLI p. 80 
19Te lezen op http://www.tfp.org/tfp-home/books/revolution-and-counter-

revolution.html 
20OLI 40-41 



 

15 

 

 

de Revolutie21 dat zij vorderingen maakt door zich nooit volledig te laten 
zien in haar echte bezieling, of haar einddoelen.22 We kunnen naar 
waarheid zeggen dat zelfs al werden de doelen van Vaticanum II in de 
openingstoespraak publiek gemaakt, en zelfs al werd dit concilie 20 jaar23 
geleden gesloten, zijn feitelijke betekenis is nog steeds onbepaald 
gebleven, gehuld in een mysterieuze nevel van onzekerheid en verwarring. 
 
Het is daarom zeer urgent om dit bouwwerk van de Revolutie, dat onder 
de naam van Vaticanum II de geschiedenis is ingegaan, te ontdoen van al 
haar dwaalleren. Aldus zullen we ontdekken wie achter dit concilie 
gezeten heeft. Het zal wellicht bij vele trouwe katholieken als een 
verrassing klinken dat degene die hierachter zat onmogelijk de Heilige 
Geest kan zijn geweest.24

 

 
 

Hoe juist Ursula Oxfort de dingen zag bleek naderhand: 
'In een andere brief schreef kardinaal Tisserant25 aan 

een priester-leraar kerkrecht dat de keuze van 
Johannes XXIII onwettig was omdat zij was gewild en 

gepland door krachten aan wie de Heilige Geest 
vreemd is.'26

 

 

 
Aangezien de ultieme bron27 van de revolutie moet gezocht worden in 

                                                 
21De Revolutie is geïnspireerd door Satan zelf. Haar doel is het gebouw van het 

christendom totaal te vernietigen en op de ruïnes ervan de sociale orde van het 
heidendom te vestigen. Pius IX, 8 december 1849, Aan de Italiaanse bisschoppen. 

22OLI  74; zie ook noot 19 
23Nu 50 jaar! (nvdr) 
24Leo XIII in Humani Generis: De vrijmetselarij is niets anders, in ieder geval de hoge 

graden, dan de verborgen religie van Satan. (nvdr) 
25Deken van het conclaaf dat Johannes XXIII tot paus koos 
26Vita, 18 sept. 177, p. 4 
27OLI 74 
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'wanordelijke tendensen28, zal het niet moeilijk zijn zulke tendensen te 
ontdekken in de eerste verklaringen van paus Johannes over het concilie. 
Bovendien, als het waar is dat de Revolutie leidt tot de omvorming van 
instituties, wetten en gewoonten29, is de Katholieke Kerk dan niet het 
toneel geweest van de meest desastreuze afbraak van haar heilige riten, 
gewoonten en instituties? Zijn onze gezonde en heilige tradities niet 
meedogenloos omvergeworpen door de Vaticanum II-hervormers? Heeft 
Vaticanum II zelf niet getoond dat het zelf het tegenovergestelde van het 
ware begrip30 van echte spirituele vooruitgang is? 

 
Welnu, met betrekking tot de vragen naar de legitimiteit van Vaticanum II 
die ik vanaf 1964 heb gesteld aan locale en Vaticaanse autoriteiten: ook 
hier toonde het concilie zijn ware gezicht. Stel je vragen aan de stilte en 
geen antwoord zal je krijgen31. 
 

 
De heilige Paus Pius X, die alle 

modernisten (zoals Johannes XXIII) zonder 
vorm van proces, alleen al om het feit dat 
ze modernist waren, excommuniceerde32

 

 
 

 
 
 
 
 

Moge dan met Gods hulp de contrarevolutie slagen in haar uiterst 
belangrijke taak die zaken expliciet maken, die impliciet zitten in het 
                                                 
28 OLI 32 
29 OLI 30 
30 OLI 71 
31 OLI 75 
32Zie voor een schokkende vergelijking van teksten van de H. Pius X en van Vaticanum 

II http://www.sspxasia.com/Newsletters/2003/Jan-Jun/St_Pius_X.htm 
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revolutionaire proces 33 van paus Johannes’ concilie besloten liggen. Bij 
deze zware intellectuele inspanning is de ware en ordelijke leer in het 
heilig Depositum Fidei van het Magisterium van de Kerk de schat, waaruit 
de contrarevolutie oud en nieuw te voorschijn haalt34. Het is de bedoeling 
van onze studie de wortels van de boze boom van Vaticanum II bloot te 
leggen, om het de grootst mogelijke slag toe te brengen35. 
 
Is het niet bewaarheid dat wat Vaticanum II heeft voortgebracht aan 
vooruitgang 36niet anders was dan uiterlijke vertoning37? 

 
We zullen ook  het advies van Prof. Oliveira ter harte nemen over de 
effectiviteit van de poging paus Johannes’ Revolutie te verwerpen, 
namelijk, indien dit onderzoek diepgaand, efficiënt en volstrekt objectief 
moet zijn, dan moet iedere stap in de vordering van de Revolutie worden 
gevolgd met grote nauwgezetheid…38. 
 
Welnu, het is onmogelijk in deze studie alle onderwerpen van paus 
Johannes’ Revolutie te behandelen, vanaf haar eerste begin in januari 
1959 tot heden. Ik moet mij beperken tot redelijke grenzen. Daarom zal ik 
het hier alleen heel gedetailleerd hebben over de documenten die het 
concilie op touw zetten, vanaf ruwweg begin 1959 tot de dood van paus 
Johannes in juni 1963. Dat deze documenten de grondslag en de 
voornaamste agenda van dit concilie zijn gebleven tot op de dag van 
vandaag, daarover laat ik geen enkele twijfel bestaan. 
 
Eén belangrijk aspect van Johannes’ concilie - uniek als historisch 
verschijnsel - dat ik vooraf wil vermelden, is dat het concilie nu net het 
universele Magisterium liet opdraven als de elite die zijn revolutionaire 

                                                 
33OLI  97-80 
34OLI 80 
35OLI 74 
36OLI 71 
37OLI 71 
38OLI 79 
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programma moest uitvoeren39. 
 

Hoe juist Ursula Oxfort de dingen 
gezien had, werd later bekend. Afb. : 
Roncalli stond erop dat hij toen hij tot 
kardinaal verheven was  zijn 
kardinaalsmuts zou ontvangen van de 
berucht antiklerikale Vincent Auriol, 
president van de maçonnieke Vierde 
Republiek van Frankrijk. Roncalli had 
hem 'een eerlijke socialist' genoemd. 
En dat terwijl paus Leo XIII (1878-1903) 
het socialisme veroordeeld had in zijn 
anti-vrijmetselarij-encycliek Humanum 

Genus (1848) het socialisme fel veroordeeld en paus Pius XI (1922-1939) 
had gesteld: 'Niemand kan tegelijkertijd een goede katholiek en een goed 
socialist zijn.' En voor alle duidelijkheid zei de marxistische filosoof 
Antonio Gramsci (1891-1937): 'Het socialisme is ook een godsdienst, en 
wel die van het anti-christianisme.' 

 

 
Oh ja, zijn revolutionaire opstelling 'naar de geest van de tijd' bleek in de 
eerste uitingen van paus Johannes over het werk van het concilie. Die 
vinden we eerst in zulke vage verklaringen als: Voornaamste doel van dit 
concilie zal zijn: de bevordering van het Katholiek Geloof en morele 
vernieuwing van het Christelijke volk, en ook het aanpassen van de 
kerkelijke disciplines aan de eisen en methoden van de moderne tijd. 
  
Volgens een betrouwbare bron zei dezelfde paus: De presentatie van de 
Katholieke Leer moet een meer aan het hedendaags denken aangepaste 
vorm vinden.'Zoals Prof. Oliveira uitlegt in zijn Catechismus van de 
Contrarevolutie: 'Naar de standaard van de revolutie betekent ‘modern’ 
alles wat staat voor het spel van trots en gelijkwaardigheid, evenals het 
                                                 
39Een revolutie van bovenaf dus, zoals in 1889 aangekondigd door de Luciferist Rocca: 

'Er wordt een slachtofferande   voorbereid, die plechtig uitgevoerd zal worden. Het 
pausschap zal sneuvelen. Het zal sterven onder het heilige mes dat de vaders van 
het volgende concilie zullen smeden. Glorieux Centenair, pp. 426-469. 



 

19 

 

 

zoeken naar genot en vrijheid.40  Het is met deze betekenis dat het concilie 
vraagt om aanpassing aan de moderniteit, 41  wat het fundamentele 
beginsel is van alle hervormingen;  het is de identiteit van de Revolutie bij 
uitstek. 
 
Echter, aangezien we weten dat de ware kracht van de Kerk erin ligt het 
Mystieke Lichaam van Christus te zijn,42 is het onze vaste overtuiging dat 
de bovennatuurlijke kracht die Jezus Christus, het onzichtbare Hoofd van 
de Kerk, heeft geschonken aan Zijn leden, deze inspanning zal 
ondersteunen in de strijd tegen de boze machten, die binnen de Kerk zijn 
losgelaten door middel van het Tweede Vaticaans concilie. Het is in deze 
betekenis dan, dat de Kerk nog steeds de ziel is van de contrarevolutie.43

 

 
Bovendien zullen we in deze studie ontdekken dat de voornaamste 
schietschijf 44  van paus Johannes’ concilie het Mystieke Lichaam van 
Christus is, dat nu in doodstrijd verkeert. Om de Kerk te helpen, nu zij 
wordt aangevallen door de gezagsondermijnende lieden van Vaticanum II 
en door de diverse fasen van haar doodsstrijd gaat, is het gunstige 
moment, de specifieke taak45 van het ogenblik. 
Zijn we er de laatste tientallen jaren geen getuigen van geweest hoe dit 
nieuwe Vaticaans Concilie zich rond het Mystieke Lichaam van Christus 
heeft gekronkeld als rond een boom46, volledig haar omvattend en 
verstrengelend, om haar te verstikken en af te maken.47

 

 
Welaan dan, vertrouwend op Gods hulp gaan wij aan de slag met deze 

                                                 
40OLI 78 
41Documenten van Vaticanum II p. 635: … de hele preoccupatie van deze historische 

vergadering is geweest het aanpassen van het Christelijk denken aan de moderne 
wereld 

42OLI 100 
43HIIL 61 
44OLI 98 
45 HIL.61 
46OLI 69 
47OLI 69 
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hoogst belangrijke opdracht, expliciet te maken wat impliciet in Paus 
Johannes’ concilie besloten ligt en het te onderzoeken – stap voor stap – 
van het allereerste begin af. 
 

 

The Good pope John? 
 

Hoe goed heeft Ursula Oxfort gezien wat later 
pas bekend werd. Afb.: Kardinaal Angelo 
Roncalli was met zekerheid een vrijmetselaar. 
Hier staat hij naast zijn vertrouweling Edouard 
Herriot, secretaris van de Radicale Socialisten, 
die hij in 1953 als gastheer ontving met andere 
ambtenaren van de maçonnieke Vierde Franse 
Republiek. 

 

Roncalli werd tijdens zijn nuntiatuur in Turkije 
toegelaten 'tot de sekte van de Tempel', en 

kreeg daarbij de naam 'Broeder Jan.'48
 

 

Ik ken kardinaal Roncalli heel goed. Hij was een deïst en een 
rationalist, wiens sterkte niet lag in te geloven in wonderen en 

het heilige te aanbidden.49
 

                                                 
48 Pier Carpi, Prophecies of John XXIII, p. 52 
49Karl Jakob Burkhardt, een hoge vrijmetselaar, in de Journal de Genève, geciteerd 
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De richting van onze actie: voortzetting van het werk van 
Johannes XXIII en al degenen die hem gevolgd zijn op de weg 

naar het universalisme van de Tempeliers.'50
 

 

In Introduction à la Franc-Maçonnerie vertelt de auteur, Jaime 
Ayala Ponce, geïnitieerd in de 33e graad van de Schotse ritus, 
actief lid van de Hoogste Raad: Enkele jaren geleden wilde de 

beroemde vrijmetselaar A. Sierra Partida in een van de 
nationale kranten een kopie publiceren van de akte van 

intronisatie in een Parijse loge, die vermeldde dat de profanen 
Angelo Roncalli en Giovanni Montini de zelfde dag waren 

binnengebracht om te worden ingewijd in de verheven 
geheimen van de broederschap. De nationale pers weigerde 
deze te publiceren. De professor liet zelf kopieën maken die 

circuleerden in de vrijmetselaarskringen van het land. Angelo 
Roncalli en Giovanni Montini , beter bekend als Johannes XXIII 

en Paulus VI, voerden talrijke hervormingen door in de 
katholieke cultus om haar aan te passen aan de moderne tijd 

waarin zij leefden. Mocht iemand nog twijfelen, dan nodigen wij 
ieder die dat wenst uit het concilie van Johannes XXIII te 

bestuderen en we zullen zien dat veel fundamenten ervan 
gebaseerd zijn op de principes en postulaten van de 

vrijmetselarij. Als dan een fanaticus nog twijfelt, vraag ik 
waarom Johannes XXIII de excommunicatiebul heeft afgeschaft 

die bestond eer hij opvolger van Petrus werd. Op het 
vrijmetselaarswereldcongres in Mexico in oktober 1982 

circuleerde onder de deelnemers een gebed van die grote paus, 
waarin hij definitief zijn toebehoren aan de vrijmetselarij 

accepteert.'
 51

 

 

 

                                                                                                                                                                  

door Pier Carpi. 
50Résurgance de Temple, p. 149 – een boek door de Tempeliers zelf uitgegeven in 

1975 
51Geciteerd in EGL 73, waar ook het gebed te vinden is. 
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II De feilbaarheid van Vaticanum II 
 

 

Vaticanum II werd blindelings door de meeste mensen van de Kerk 
aanvaard wegens het aura van pauselijke onfeilbaarheid dat het omgaf. 
Daarom is het noodzakelijk klip en klaar te constateren, dat dit laatste 
Vaticaanse concilie voor haar documenten geen aanspraak maakt op 
onfeilbaarheid. 
  
De vraag wanneer en hoe de pauselijke en conciliaire onfeilbaarheid of 
feilbaarheid van toepassing is op verschillende leerstellingen van de Kerk, 
is een ingewikkeld theologisch probleem. Ja, de verwarring over deze 
kwestie is zo groot, dat we vaak theologen tegenkomen die alles wat 
onfeilbaar is in de Kerk als feilbaar zien – en omgekeerd. Het klassieke 
voorbeeld van deze beklagenswaardige toestand is Hans Küngs boek 
Onfeilbaar? – een onderzoek. Het is vermeldenswaard dat Küng52 bij 
Vaticanum II functioneerde als peritus53. Hij was feitelijk de eerste en 
meest enthousiaste aanhanger van het concilie. 
 
Omwille van de duidelijkheid zal ik enkele teksten aanhalen uit de 
geleerde verhandeling Onfeilbaarheid, Ketterij, en het Katholieke Geweten 
van Dr. Arnaldo Vidigal Xavier Da Silveira, gepubliceerd in Crusade for a 
Christian Civilisation (oktober/december 1972)54. 
                                                 
52In 2007 ontving hij van de Duitse vrijmetselaars de Freimaurer Kultur Preis. Hij 

werd daarbij geprezen omdat hij recht uit onze vrijmetselaarsharten sprak... Na 
Vaticanum II pochte hij: Wij beheersen de seminaries, de universitaire theologie-
afdelingen, de catechetische en liturgische instellingen, de uitgeverijen, de bladen 
die ertoe doen en de gerechtshoven. De meeste bisschoppen staan nu aan onze 
kant en die dat niet doen zijn geneutraliseerd. Iedereen die een toekomst wil in de 
hiërarchie of de Katholieke universiteit heeft geen andere keus dan mee te 
werken.Zie 
http://www.fatimamovement.com/009a_MakingaHereticalBaptism_Intention.ht
ml(nvdr) 

53'Deskundige', door een bisschop of kardinaal gevraagd hem tijdens het concilie bij 
te staan met advies 

54Te lezen op 
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Deze Braziliaanse theoloog toont aan dat geen enkel document van 
Vaticanum II het zegel van onfeilbaarheid draagt. Dat is duidelijk en 
ondubbelzinnig door Paulus VI zelf verklaard in verschillende uitlatingen. 
Net als paus Johannes XXIII  het noodzakelijk vond om als grondregel voor 
zijn concilie vast te leggen dat het 'vooral pastoraal van karakter' 
(openingstoespraak, 11 oktober 1962) moest zijn,  verklaarde Paulus VI bij 
de afsluiting van het concilie in alle duidelijkheid dat het Magisterium van 
de Kerk niet wenste er een buitengewoon dogmatisch oordeel in te 
decreteren' (toespraak van 7 december 1965).55

 

 
Dezelfde paus verklaarde bij latere gelegenheden dat het concilie 
'vermeed dogma’s die het kenmerk droegen van onfeilbaarheid op 
buitengewone manier plechtig te proclameren' en dat 'het concilie aan zijn 
leer het gezag verleende van het hoogste gewone Magisterium' 
(toespraak van 12 januari 1966) .56

 

 
Om het niet-onfeilbare (dus feilbare) karakter van de documenten van 
Vaticanum II te onderstrepen citeert Dr. Da Silveira nog een andere 
toespraak van Paulus VI (van 8 maart 1972), waarin hij verklaart dat het 
een van de programmapunten van het concilie was, geen plechtige 
dogmatische definities te geven.57

 

 
Maar ondanks deze heldere pauselijke verklaringen ben ik dikwijls 
priesters tegengekomen die gewetenloos de meest heilige dogma’s van de 
Kerk in vraag stellen (zoals het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis), 
maar wanneer ik het gezag van Vaticanum II in twijfel trok, kregen zij een 
beroerte. Het lijkt mij dat de woorden waarmee Johannes XXIII zijn 
concilie opende, namelijk Alles in de Kerk kan in twijfel worden getrokken, 
behalve het primaatschap van de paus, dat deze woorden nog steeds de 

                                                                                                                                                                  

http://catholicforum.fisheaters.com/index.php?topic=1246134.15;wap2 
55ONF 
56ONF 
57ONF 
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spelregel zijn van de 'vernieuwing' van Vaticanum II. Welnu, de ervaring 
toont, dat de enige leer in de Kerk waaraan vandaag niet  wordt getwijfeld,  
die van Vaticanum II is. 
 
Wat ik in deze studie van plan ben te doen is dit: ik ga de eis van Johannes 
XXIII omdraaien: niets in de Kerk mag worden in twijfel getrokken, 
behalve het leiderschap van Johannes XXIII en dat van zijn concilie. 
 
 
a. Kan de term ketterij worden toegepast op niet-dogmatische 
dwalingen? 

 
Nadat ik heb aangetoond dat Vaticanum II, volgens unanieme pauselijke 
verklaringen, slechts een feilbare gebeurtenis is geweest58, is nog een 
andere kwestie, dat hier verduidelijkt moet worden en dat is de betekenis 
van het woord ketterij. Ik herinner mij een Duitse dogmaticus, die vond 
dat de titel van mijn boek De ketterij van paus Johannes XXIII een 
contradictio in terminis was, omdat, zo beweerde hij, door goddelijke 
ordening de paus nooit in ketterij kan vallen (in de dogmatische 
betekenis). Welnu, dit is nou precies waar het om gaat. De meeste 
katholieken menen dat de paus niet in een dogmatische dwaling kan 
vallen – wat hij inderdaad niet kan, zie hoofdstuk XV van deze studie. Er 
kan dus nooit een ketterse paus zijn. 
 
Om aan te tonen dat deze mening onjuist is, wil ik weer Dr. Xavier Da 
Silveira aan het woord laten: 59Het is een wijdverspreide gedachte onder 
katholieken in het algemeen, dat enkel een stelling die tegen een plechtig 
gedefinieerd dogma ingaat – zoals het dogma van de pauselijke 
onfeilbaarheid en van de Onbevlekte Ontvangenis – ketterij is. Deze 
gedachte is echter onjuist. Volgens de unanieme opvatting van de 
theologen, is ketterij niet alleen de ontkenning van een geopenbaarde en 
plechtig gedefinieerde waarheid, maar ook de ontkenning van een 

                                                 
58In tegenstelling tot de onfeilbare concilies van Trente en Vaticanum I (nvdr) 
59ONF 
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geopenbaarde waarheid die als zodanig onthuld en voorgesteld is door 
het gewone en universele Magisterium. Daarom zijn ketterijen mogelijk 
tegen niet plechtige gedefinieerde waarheden. 
 

Eén zo’n waarheid, voorgesteld door het gewone en universele 
Magisterium, is de leer van de Heilige Johannes van het Kruis. Deze leer 
wordt frontaal aangevallen en ontkend in de opvatting van paus Johannes 
over het concilie – zoals we zullen bewijzen in deze studie. De betekenis 
van het besluit van paus Pius XI de heilige Johannes van het Kruis in 1926 
tot officiële kerkleraar in de mystiek uit te roepen, kan nauwelijks worden 
overschat. Want het betekent dat in een tijd dat  valse mystiek de 
verschrikkelijkste bedreiging zou worden voor het Christendom, de 
Goddelijke Voorzienigheid ons een authentieke mystieke theologie heeft 
geschonken en ons zo in staat heeft gesteld om onderscheid te kunnen 
maken tussen verschijnselen van echte en valse mystiek. 
 
Het lijkt ook providentieel te zijn dat de begaafde Amerikaanse 
contemplatieve monnik en schrijver Thomas Merton een van zijn eerste 
boeken wijdde aan het juiste begrip van de 400 jaar oude mystieke leer 
van de heilige Johannes van het Kruis. Diens boek, The Ascent to Truth, 
('De opgang naar de waarheid,' Harcourt, New York, 1951) is een 
uitstekende inleiding tot de mystiek van de karmeliet en kerkleraar Sint 
Jan van het Kruis. Dit boek is uniek in zijn betekenis voor contemplatieven 
in de Kerk. Jammer genoeg werd dit niet als zodanig door de Vaticaanse 
autoriteiten erkend. In  The Ascent to Truth  bestrijdt pater Merton de  
onjuiste gedachte dat het verstand geen plaats heeft in goddelijke 
contemplatie en dat mystiek ten diepste tegen het verstand ingaat 
(volgens mij typisch Europese dwalingen, zoals ik ervaren heb). De 
cisterciënzer monnik ontkent deze dwalingen ronduit en ontwikkelt 
tegelijkertijd zijn eigen leer namelijk: het verstand is de sleutel tot 
contemplatie60, ofwel het verstand legt de weg open naar het mystieke 
leven61

 

 
                                                 
60In zijn 12e hoofdstuk 
61Aldaar. 
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Het lijkt ongelooflijk dat de Romeinse kardinalen in al die jaren van de 
voorbereidingen naar het concilie niet te rade gingen bij deskundigen in 
de mystiek. Zij hadden een zeer gevaarlijke opkomende ketterij kunnen 
verslaan.62 De dwaling van paus Johannes bleef gedurende vier jaren van 
voorbereiding opgesloten binnen de muren van het Vaticaan, tot de 
eerste sessie van het concilie, die eindigde in een mislukking. Pas toen 
beleden curiekardinalen hun tegenstand tegen de gedachte van paus 
Johannes over het concilie. Zij zeiden dat een concilie het laatste was 
waarop ze zaten te wachten. Pas nadat nadere informatie over de 
omstandigheden van de voorbereidingen van het concilie naar buiten 
kwamen, was het voor de 'Geloofsgemeenschap' mogelijk 
pseudomystieke krachten te bespeuren die in het nieuwe oecumenische 
concilie aan het werk waren. Maar tegen die tijd had de man die in 1950 
schreef:  Wij verkeren in het grote gevaar van een golf van valse mystiek 
zelf het pad van strikte contemplatie verlaten. 
 
Thomas Merton, die begon met Seeds of Contemplation ('Zaden van 
Contemplatie') eindigde zijn beroemde carrière met Seeds of Destruction 
('Zaden van Verwoesting'). In het laatste boek doet hij zijn uiterste best  
om aan de pseudokatholieke sociale leer van Paus Johannes XXIII een 
orthodoxe uitleg te geven. Zoals we weten stierf pater Merton, een 
vrijzinnige katholiek, een onverwachte, plotselinge dood op een studiereis 
door Azië, waar hij de niet-christelijke mystiek wilde verkennen. Dat hij 
ruste in vrede! 

 
Ofschoon pater Merton op het einde van zijn leven afdwaalde van zijn 
oorspronkelijke contemplatieve roeping, blijft zijn boek The Ascent to 
Truth een standaardwerk over het juiste begrip van de mystieke leer van 
de heilige Johannes van het Kruis en de grote mystieken van de Kerk in 
                                                 
62Het proefschrift van R.D. Karol Woytila (nu paus  Johannes-Paulus II), Geloof 

volgens Johannes van het Kruis, suggereert dat Rome geen adequate verdediging 
had tegen valse mystiek. Woytila's controversiële  proefschrift is een 
modernistische benadering van Johannes van het Kruis, waarin het geloof 
ondergeschikt wordt aan de wetenschap. Zie mijn Bulletin 36: Karol Woytila's 
valse mystiek, September-December 1983 
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het algemeen. 
 
Het bevat de waarheid van de mystieke leer van de heilige Johannes van 
het Kruis in het bijzonder, zoals zij 'wordt geleerd door het gewone en 
universele Magisterium', dat frontaal wordt aangevallen, ontkend en 
betwist in de documenten van paus Johannes, die Vaticanum II tot stand 
brachten. En om aan te tonen, dat ik volledig in overeenstemming ben 
met de Traditie van de Kerk bij het gebruik van de term ketterij als ik 
spreek van paus Johannes’ overlopen naar valse mystiek, wil ik graag nog 
twee extra bronnen aanhalen als bewijs van de juistheid van mijn stelling. 
Want de overheersende gedachte dat slechts een dogmatische dwaling 
ketterij kan worden genoemd schijnt symptomatisch te zijn in onze 'late' 
kerk. De vroegere Kerk dacht anders. 
 
St. Augustinus, bisschop van Hippo (354-430), bijvoorbeeld heeft dit te 
zeggen over de kenmerken die iemand tot ketter maken:  Een ketter is 
iemand die, naar mijn mening, valse en nieuwe meningen creëert of volgt 
ter wille van persoonlijk gewin of persoonlijk glorie en prestige.63 De 
heilige verklaart ook dat koppigheid, onhandelbaarheid en perversiteit 
eigenschappen zijn die iemand tot ketter maken.64

 

 
En omdat er tegenwoordig zo’n rage is om terug te keren tot de praktijk 
van de vroegere Kerk, zou ik deze discussie over het woord ketterij willen 
beëindigen met een definitie die ik vond in het Duitse Lexikon für 
Theologie und Kirche. De jezuïet Dr. Karl Rahner schrijft hier: Aangaande 
de 'valse broeders,' die zich losmaakten van de gemeenschap en hun eigen 
weg gingen, heeft de jonge Kerk 'heresie' in de betekenis van 'dwaalleer' 
gebruikt. 
 
Het ligt dan voor de hand dat ik volledig in overeenstemming ben met de 
traditie van de Kerk, wanneer ik spreek van ketterij in de betekenis van 
'valse leer' waar ik over de enorme pastorale dwaling van Vaticanum II 

                                                 
63S.J. Grabowski, The Church – Introduction tot the Teaching of St. Augustine, p. 234 
64Aldaar. 
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behandel. 
 
 

 
 Sint Augustinus 

 
 
 
b. Is het een leek geoorloofd de Paus tegen te spreken? 
 
Een andere exotische gedachte die symptomatisch is in onze ‘late’ kerk is, 
dat alleen bisschoppen, priesters en religieuzen een stem hebben in 
kerkelijke aangelegenheden. Zij zijn de 'elite,' de voorname leiders van het 
Christendom vanwege hun speciale roeping tot de Kerk. De rest van de 
gelovigen, bekend als de kudde, is slechts goed om edelmoedige donaties 
te doen aan de 'elite' en dan blindelings als domme schapen te volgen. En 
als de paus zegt dat twee plus twee vijf is, dan mompelen we in nederige 
onderwerping: Ja, Heilige Vader, twee plus twee is van nu af vijf! Maar 
deze kuddementaliteit, die overheersend was in het Amerikaanse 
katholicisme voor Vaticanum II, is nu grotendeels verdwenen, 
hoofdzakelijk vanwege de ineenstorting van de eenheid van het Leergezag 
en de voortdurende schandalen in de rijen van priesters en religieuzen. 
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Aangezien de Kerk geen 'autonome' waarde65 heeft, maar dient voor het 
behoud van het ware geloof, maakt het in tijden van ernstige crisis weinig 
of geen verschil, wie het meest effectief de katholieke leer in stand houdt 
en hoe hij of zij dat doet. Het is het Christelijk geloof dat de Kerk moet 
verkondigen, maar geen versteend legalistisch overblijfsel. 
  
Het is bemoedigend te weten, dat al onze leidende theologen het 
hierover eens zijn: Wanneer een herder een wolf wordt, heeft de kudde 
eerst en vooral de plicht zichzelf te verdedigen.66 En het gezag van de 
heilige Thomas van Aquino leert ons: …als het geloof in gevaar komt, 
moet een onderdaan zijn prelaat zelfs openbaar berispen.67

 

 
De heilige Robertus Bellarminus, de vermaarde 16de-eeuwse theoloog, 
beantwoordt onze vraag direct met te zeggen, dat 'evenals het geoorloofd 
is de paus te weerstaan die het lichaam aanvalt, zo ook is het geoorloofd 
hem te weerstaan die de ziel aanvalt of die de burgerlijke orde verstoort, 
of, vooral, hem die probeert de Kerk te verwoesten. Ik zeg dat het 
geoorloofd is hem te weerstaan door niet te doen wat hij beveelt en door 
de uitvoering van zijn wil te verhinderen. 
 
Daarom geloof ik niet dat er enig gevaar bestaat dat mijn kritiek op paus 
Johannes en zijn concilie kan worden misverstaan als een argument tegen 
het  principe van pauselijke suprematie. Het is juist door het uitzonderlijke 
misbruik van dit beginsel, zo overduidelijk in Vaticanum II, dat we 
geconfronteerd worden met die afschuwelijke bedreigingen tegen het 
geloof. 
 
Toen ik mij begin 1963 realiseerde dat paus Johannes in valse mystiek was 
verdwaald en de kolossale blunder beging blindelings af te gaan op 
                                                 
65Y. Congar, The Meaning of Tradition, New York, 1964, p. 140: Noch de Kerk noch het 

Magisterium heeft de minste autonomie met betrekking tot het Depositum Fidei, 
en het is daaraan alleen dat zij hun leven danken en zelfs hun bestaan. 

66Dom P. Guéranger, L'Année Liturgique, Feest van de H. Cyrillus van Alexandrië, p. 
340-1 

67St. Thomas Aquino, Summa Theologica, II: II, Q. 33, art. 4 
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zogenaamde 'goddelijke inspiratie' als de enige basis van zijn concilie, 
deed ik, wat ik moest doen: ik weerstond hem in het gezicht (Gal.2, 11-15). 
In een open brief van 24 maart 1963 wees ik de Romeinse Pontifex erop, 
dat zijn opvatting als basis voor Vaticanum II - volgens de heilige Johannes 
van het Kruis - de zuiverste ketterij was. Vijftien kopieën van deze brief 
werden tegelijkertijd naar leidende prelaten in de VS gestuurd. Doch, 
zoals al gezegd, de stem van de plaatsbekleder van Christus kon niet meer 
worden gehoord. Hij was verdronken in de Revolutie. Een correctie van 
paus Johannes’ illegale actie bleek onmogelijk, om de eenvoudige reden 
dat zowel de Romeinse bisschoppen als die van het plaatselijke 
Magisterium hun toevlucht namen tot zwijgen. Stel je vraag aan de stilte 
en geen antwoord zal ze je geven.68

 

 
Hetzelfde 'totale en minachtende zwijgen' op alle verwoede pogingen die 
ik deed bij het begin van Vaticanum II ondervonden twee miljoen 
Braziliaanse Katholieken toen zij in 1967 een dringende oproep deden aan 
de hoogste herder, paus Paulus VI, te komen met een absolute 
veroordeling van het goddeloze communisme. Zo’n veroordeling had Chili 
kunnen vrijwaren van de ramp van zijn eerste gekozen marxistische 
president, Salvador Allende. Amerikaanse journalisten verkondigden luid 
dat Allende de eerste marxistische gekozen president was die door een 
democratische stem aan de macht kwam. Wat onze media niet ziet, 
evenwel, is dat Allende de verkiezingen in Chili in 1970 nooit had 
gewonnen, had hij niet de beslissende steun gehad van de marxistische 
aartsbisschop van Santiago, kardinaal Silva Henriques en zijn machtige 
arm van katholiek links. Men kan de macht van deze linkervleugel meten 
door het feit dat 500 linkse priesters het land werden uitgezet na de 
omverwerping van Allende in september 1973. 69  
 
 
 

                                                 
68OLI 75 
69Crusade for a Christian Civilization, sept. 1973 
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Het communisme, hier triomferend in Tibet… 
 
Ja, we leven in een tijd dat het woord van Christus hij, die u hoort, hoort 
Mij...70 niet meer van toepassing is op ons Magisterium. Want er is geen 
twijfel aan dat dit Magisterium, plaatselijk of Romeins, de morele 
verplichting heeft redelijke vragen te beantwoorden en op petities van de 
gelovigen te reageren, vooral wanneer het gemeenschappelijk goed van 
de Kerk of de Christelijk beschaving op het spel staat. De laatste tien of 
twintig jaar heb ik gedaan wat ik kon, met alle middelen die tot mijn 
beschikking stonden, om een halt toe te roepen aan de verwoestende 
gevolgen van het rampzalige concilie van Johannes. Dit is mijn ervaring: 
stel je een vraag aangaande de legitimiteit van Vaticanum II aan welke 
prelaat van het Romeinse Magisterium dan ook, dan is zwijgen het enige 
antwoord dat je krijgt. Het Leergezag van de hiërarchie heeft een diepe 
verandering ondergaan in zijn rol binnen de Kerk sinds het een vierjarige 
cursus in de Johanneïsche Revolutie volgde. 
 
 
c) Vaticanum II: pauselijke feilbaarheid bij uitstek 

                                                 
70Lucas 10, 16 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9-x9XD9Wq0wfqM&tbnid=K3t3tpXiichB5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1822&ei=Et4xUpXKOsiY0QWR5YGQCQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNGeYe1Gn_YqJqXKbo9PxuV_WXiQIQ&ust=1379086185676969
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Het is een historisch feit dat het universele Leergezag en leidende 
theologen van de Kerk het concilie van Johannes als wettig 
samengeroepen kritiekloos hebben aanvaard, enkel omdat het 
bijeengeroepen was door een wettig gekozen paus. 
 
Met andere woorden, de grote meerderheid van onze bisschoppen had 
slechts aandacht voor het uiterlijke, wettelijke aspect van dit concilie. 
Legalisme en verstening, zo typisch voor onze 'late' Kerk, zijn het 
opvallende kenmerk van Vaticanum II. Bovendien, als we kijken naar de 
tendensen van valse mystiek en intellectueel verval, typische tekenen van 
onze tijd, dan zien we de levendigste uitleg hoe het mogelijk was dat een 
oecumenisch concilie kon worden gehouden dat iedere rechtvaardiging 
miste, gebaseerd op de Leer van Christus. 
  
Vaticanum II, als pastorale maatregel van de betrokken pausen, biedt 
absoluut geen enkele garantie dat het ipso facto valt onder de leiding van 
de Heilige Geest. Integendeel! Juist in Paus Johannes’ aanspraak op 
goddelijke inspiratie treffen we een verschijnsel aan dat al door de Vaders 
van het Eerste Vaticaans  concilie (1870) was besproken, toen zij de 
mogelijke gevaren onder ogen zagen die konden ontstaan uit de 
proclamatie van pauselijke, ex cathedra-onfeilbaarheid. Men was bang 
voor mogelijke misvattingen. Daarover schrijft een bekende katholieke 
historicus: 
 
De definitie (van ex cathedra-onfeilbaarheid)71 zou nog jaren lang op een 
worden begrepen in het licht van het heersende katholieke misverstand –  
zulke misverstanden, allemaal van recente opkomst, als dat onfeilbaarheid 
zou gelijk staan aan een goddelijke inspiratie. Dat wil zeggen dat de paus 
maar een wens hoefde te uiten of iets wat erop leek, en het was meteen 
een katholieke plicht te denken zoals hij dacht.72

 

 

                                                 
71Haakjes van de schrijfster. 
72P. Hughes, Church in Crisis, p. 394 (New York, 1961) 
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Inderdaad, deze veel voorkomende misvatting werd onder het bestuur 
van de 'goede' paus Johannes een bedreiging voor de Kerk. Daarom 
kunnen we Vaticanum II terecht de manifestatie noemen van pauselijke 
feilbaarheid bij uitstek. 
 

 Op de eerste plaats, omdat dit concilie de verwezenlijking is van die 
algemene misvatting over pauselijke onfeilbaarheid waar de Vaders van 
het Eerste Vaticaans concilie al beducht voor waren. 

 
 Ten tweede, omdat bij het Tweede Vaticaans Concilie de authentieke 

mystieke theologie van de Kerk openlijk werd tegengesproken en 
genegeerd (zie hoofdstuk V). Het kan niet zo zijn dat er twee elkaar 
uitsluitende opvattingen van mystiek in de Kerk naast elkaar kunnen 
bestaan, terwijl hierover juist 'eenheid van leer moet zijn.'73

 

 
Het is in ons geval belangrijk te beseffen dat er verschillende soorten 
ketterijen bestaan. Er is interne en externe ketterij; er is occulte ofwel 
verborgen en openlijke ketterij; er is niet-dogmatische en dogmatische 
ketterij. Al deze verschillende soorten van ketterijen kunnen ofwel 
materieel of formeel zijn, in zoverre ze verwijzen naar bewuste of 
onbewuste dwaling. Interessant is dat Augustinus niet tot ketter verklaart, 
wie zich er niet van bewust is dat hetgeen hij gelooft in tegenspraak is 
met de leer van de Kerk. Een Amerikaanse theoloog schrijft hierover: 
 
Zij die door de traditie niet eerder betreden paden bewandelen, moeten 
op de hoogte zijn van hun nieuwigheid en weerspreken van de Kerk. St. 
Augustinus plaatst hen, die er onwetend van zijn dat wat zij geloven niet 
volgens de Leer van de Kerk is, niet expliciet onder de ketters. Maar als zij 
zich bewust worden gemaakt van hun dwaling en erin volharden, dan 
worden zij ketters en staan zij buiten de Kerk.74

 

 
Het is belangrijk goed op dit onderscheid te letten bij het behandelen van 

                                                 
73S.J. Grabowski, The Church – Introduction tot the Teaching of St. Augustine, p. 244 
74a.w., p. 243 
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het nooit eerder voorgekomen verschijnsel van ketterij in de 
hoofdkwartieren van de Heilige Kerk. 
 

 
Ketterij in de hoofdkwartieren van de Heilige Kerk??? 

 

Uit het blad 30 Days van 2 november 1994, met de titel 
Nieuws over Johannes XXIII: “Onze lezers herinneren zich 
vast dat we in onze nieuwsbrief van juni 1994 (Nucleaire 
Horizonten) een sensationele uitspraak publiceerden van 
de Grootmeester van de Italiaanse Grootoosten Orde van 
Vrijmetselaren. Hij zei dat 'paus' Johannes XXIII ingewijd 
was in de Vrijmetselarij toen hij in de late 40'er jaren 
nuntius in Parijs was. 
We legden toen uit dat, als dat waar is, Angelo Roncalli 
(Johannes XXIII)  onmogelijk geldig tot paus gekozen kan 
zijn. Hij zou intrinsiek onverkiesbaar zijn geweest op grond 
van zijn automatische excommunicatie onder Canon No. 
2335. Omdat hij niet katholiek is, kon hij geen hoofd 
worden van de Katholieke Kerk. “ 
 
Carlos Vazquez Rangel, Grootcommandeur van de Hoogste 
Raad van Vrijmetselaars van Mexico zei in 1993 in een 
vraaggesprek met het politieke weekblad  Processo: "Op 
dezelfde dag werden in Parijs de profaan Angelo Roncalli en  
de profaan Giovanni Montini ingewijd in de verheven 
mysterieën van het Broederschap. En zo kon worden 
bewerkstelligd dat veel wat op het Concilie bereikt werd 
gebaseerd was op Vrijmetselaarsprincipes.” (nvdr) 
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Johannes XXIII begroet zijn eerst benoemde kardinaal en opvolger Paulus 
VI - de eerste zou ook Nikita Roncalli worden genoemd, en de tweede 

Montiniski, wegens hun banden met het communisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrucht van Vaticanum II volgens Paulus VI: de rook van Satan 

http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&biw=1600&bih=753&hl=nl&tbm=isch&tbnid=_C38_JMuI2axmM:&imgrefurl=http://www.fatimamovement.com/025_JudeoMasonryandApocalypse.htm&docid=vEofVLybQthcXM&imgurl=http://www.fatimamovement.com/images/001_Home/SatansSmoke.jpg&w=300&h=206&ei=7t4xUqn_L-md7ga47YGABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:35,s:0,i:196&iact=rc&page=2&tbnh=155&tbnw=227&start=24&ndsp=36&tx=118.16668701171875&ty=93.5
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TNoH6P2qyit9sM&tbnid=Vqq9fGQkT1vBqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.opusdeialert.com/death-blows-to-vatican-2.htm&ei=-94xUtjdM4fM0QWT7YGYCQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNGIKJI5qB6P9HZ9l1iPjzoTZ0U0YA&ust=1379086447353880
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III De Mystieke Theologie van de Kerk 
 

Er is nog een andere populaire misvatting die het pauselijk leergezag 
onder paus Johannes XXIII in de greep kreeg. Het is de mening dat 
bovennatuurlijke verschijnselen als inspraken, visioenen, en andere 
bovennatuurlijke ingevingen de essentie zijn van religieuze mystiek. Dat is 
onjuist! 
  
Thomas Merton heeft dat weerlegd toen hij in 1950 schreef: 'Het is 
belangrijk op te merken dat, ofschoon deze (visioenen en ingevingen)75 
bovennatuurlijk kunnen zijn, deze ervaringen niet het wezen van echte 
mystiek vormen. Ze zijn slechts bijkomstig. Dat wil zeggen: mystieke 
contemplatie in de strikte zin een ervaring is die van God komt en die 
direct gebeurt in de orde van het geloof, onder de ingeving van de genade, 
zonder tussenkomst van iets dat bovennatuurlijk gezien of gehoord of 
begrepen' wordt...' 76

 

 
 

 

Thomas Merton o. carm. (1915-1968) 
 

 

 

 

                                                 
75Haakjes door de auteur 
76MER hfd. 4 
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Het is nooit de leer geweest van de Kerk dat iemand die bovennatuurlijke 
ervaringen of ingevingen meent gehad te hebben ipso facto een mystiek 
persoon is. Integendeel! De Kerk is altijd zeer voorzichtig geweest bij het 
onderzoek van vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, om de 
eenvoudige reden dat de duivel, die ook een geestelijk wezen is, in staat is 
'zichzelf te veranderen in een engel van licht'77 en zodoende de ziel 
eenvoudig kan bedriegen, als niet de nodige voorzorgsmaatregelen 
worden genomen. 
 
En waarin bestaan deze voorzorgsmaatregelen? De Heilige Johannes van 
het Kruis beantwoordt deze vraag aldus: 'Alles, wat dan ook, dat door de 
ziel wordt ontvangen langs bovennatuurlijke weg, moet onmiddellijk 
helder, duidelijk, volledig en eenvoudig worden meegedeeld aan de 
geestelijke leidsman.' 78

 

 
Ter verheldering dit: ingestorte kennis, of goddelijke contemplatie, of 
mystieke theologie duiden allemaal op die theologie of geheime wijsheid 
van God79, die in de ziel wordt ingestort door de Heilige Geest, op 
voorwaarde dat de ziel in de goede gesteldheid is om die te ontvangen. 
Geen menselijke handeling of methode, hoe subliem ook, kan dienen als 
iets wat ook maar in de buurt komt van een middel om de hoge staat van 
goddelijke contemplatie te bereiken. 'Want de ziel,' 80  zo leert de 
kerkleraar in de mystiek, 'die tot deze toestand komt, heeft geen wegen of 
methoden meer nodig, nog minder is ze gehecht aan wegen of methoden 
of is ze zelfs in staat om eraan gehecht te zijn… Niettemin heeft ze in 
zichzelf alle wegen, op de manier van iemand die niets heeft, maar toch 
alles bezit (2Cor. 6,10).81

 

 
Over menselijke methoden en wegen zegt de Heilige Johannes van het 

                                                 
77KRU1 III, X, 1 
78KRU1 II, XXII, 16 
79KRU2, II, XVII, 2. Ook: KRU1, II, VIII, 6 
80KRU1, II, IV, 5 
81Zie 76 
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Kruis ook, dat het doel dat de ziel 'nastreeft boven dit alles uit gaat, ja, 
boven het hoogste dat kan worden gekend of ervaren; en zo moet de ziel 
aan alles voorbijgaan om tot het niet-weten te komen.'82

 

 
De verschillende trappen van zuivering, waardoorheen de ziel moet gaan 
om de 'Geest van God te ontvangen in zuivere omvorming' 83  zijn 
zorgvuldig en meesterlijk beschreven in zijn grote verhandelingen De 
Bestijging van de Berg Karmel en De Donkere Nacht van de Ziel. Zij 
vormen samen één grote leer van de mystieke reis van de ziel naar de 
vereniging met God. Los van de grote theologische en filosofische kennis 
van de heilige, die hij toepast op zijn werk, toont hij zo’n buitengewone 
kennis van de individuele ziel, dat hij 's werelds grootste psycholoog 
genoemd wordt. 84  In zijn hoofdstukken over bovennatuurlijke 
openbaringen en hoe de ziel zich hierin te gedragen heeft om niet 
bedrogen te worden, toont de heilige een bijzondere bekwaamheid om 
de geesten te onderscheiden aan de hand van de verschillende 
uitwerkingen die deze verschijnselen op de ziel hebben. We zullen er 
verderop in deze studie van gebruik maken om de geest te onderscheiden 
die aan het werk is bij paus Johannes’ concilie. 
 
Ofschoon 'Katholieke mystiek gebaseerd is op Katholiek dogma'85 en 
scholastieke theologie, is het niet noodzakelijk voor een ziel om formeel 
aan een katholieke universiteit te studeren om een contemplatief te 
worden. De geschiedenis leert dat sommige van de meest illustere 
mystieken in de Kerk vrouwen waren met zeer weinig of geen formele 
opleiding. De Heilige Jeanne d’Arc bijvoorbeeld was een plattelandsmeisje, 
dat onder goddelijke leiding daden verrichtte voor haar land, die de 
geleerdste mensen van haar tijd verbaasd deden staan. En de Heilige 
Theresia van Avila achtte het niet noodzakelijk cursussen in de scholastiek 
te volgen aan de universiteit van Salamanca, voordat zij aanving de Orde 

                                                 
82KRU1, 4 
83KRU1, I, V, 2 
84G. Diefenbach ofm, Common Mystic Prayer, p. 109 
85MER hfd. 4 
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van de Karmelietessen te hervormen. De Heilige Theresia van Lisieux, om 
nog een voorbeeld te noemen, vond het nuttiger om boete te doen in de 
Karmel van Lisieux dan haar middelbareschoolopleiding af te maken. 

 
H. Theresia van Avila (1515-1582), gewond door een pijl van liefde 

 
Het schijnt mij toe dat het niet opleiding is of het gebruik van het een 
bijzonder menselijke talent, dat het meest belangrijke instrument is in de 
dienst van God. 
 
Nee, eerder de beoefening van die naastenliefde, waarvan de Apostel 
Paulus zegt: 'Al zou ik de gave hebben van de profetie en alle geheimen en 
alle kennis en als ik alle geloof zou hebben zodat ik bergen kon verzetten, 
maar geen liefde zou hebben, dan ben ik niets' (1 Cor. 13,2). 
 

 

 

 H. Theresia van Lisieux (1873-1894) 



 

40 

 

 

 
De waarheid van deze leer is manifest in de levens van de heiligen. Want 
hoe verschillend zij ook waren in ontwikkeling, temperament of talent, ze 
hebben allemaal één ding gemeenschappelijk: hun buitengewone liefde 
tot Jezus Christus. 
 
De volmaaktheid in de liefde is dan het bindmiddel tussen God en mens. 
De Heilige Johannes van het Kruis leert dit met bijzondere helderheid in 
een hoofdstuk van zijn werk Geestelijk Hooglied, waaruit ik zou willen 
citeren, omdat het prachtig illustreert hoe scholastieke en mystieke 
theologie een grote harmonie vormen en toch van elkaar zijn 
onderscheiden. De heilige richt zich tot een karmelietes in de volgende 
bewoordingen: 'Aldus vertrouw ik erop dat, ofschoon ik hier mag schrijven 
over bepaalde punten van de scholastieke theologie betreffende de 
inwendige omgang van de ziel met haar God, het niet nutteloos zal zijn 
om wat gesproken te hebben naar de wijze van onze geest; want ofschoon 
het uwe Eerwaarde dan wel ontbreekt aan praktische kennis van de 
scholastieke theologie, waardoor de goddelijke Waarheden worden 
begrepen, toch ontbreekt het U niet aan datgene van de mystieke 
theologie, dat bereikt wordt door liefde, en waarin deze waarheden niet 
alleen gekend, maar ook ervaren worden' (Proloog, 3). 
 
Bijgevolg bestaan er twee soorten kennis in de Kerk: de ene is verworven 
kennis ofwel de beoefening van de scholastieke theologie, waardoor 
Goddelijke waarheden worden begrepen, en de andere is de mystieke 
theologie, die bereikt wordt door liefde, en waardoor de waarheden niet 
alleen worden gekend maar ook ervaren. 
 
Hieruit volgt dat het inderdaad voor iemand zonder graad in de 
scholastieke theologie mogelijk is zaken aangaande de Kerk te beoordelen 
in de kracht van die mystieke theologie, die wordt bereikt door de liefde. 
Want het is in deze superieure mystieke theologie dat waarheden 
behorend tot het Mystieke Lichaam van Christus niet alleen gekend zijn 
maar ook worden ervaren (z.a.w.). 
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Heilige Johannes van het Kruis (1542-1591) 

 
Mystiek, in de katholieke betekenis van het woord, is de theologie van de 
ervaring van het Bovennatuurlijke, dat 'zo geheim is, dat de ziel er niet 
over kan spreken.'86 Het is de wetenschap van de goddelijke Liefde bij 
uitstek. Want het is liefde alleen, die verenigt en de ziel verbindt met 
God.87

 

  
Alleen de Katholieke Kerk heeft mystieken. Zij alleen heeft de 
gezaghebbende leiding en de supervisie van het Leergezag en het 
Priesterschap van Christus, dat nodig is om de zuiverheid van de mystieke 
ervaring van de ziel te garanderen. Deze Mystieke Liefde focust geheel in 
de werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in het Heilig Sacrament van 
de Eucharistie. Inderdaad, het Sacrament van het Altaar is de ware 
oorzaak en rechtvaardiging van de wet van het priestercelibaat, een wet 
die zo bovennatuurlijk is, dat zij het begrip van de wereld ontgaat. Alleen 
de Katholieke Kerk - door middel van het priesterschap en de 

                                                 
86KRU2, II, XVII, 3 
87KRU2, II, XVIII, 5 
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sacramenten van Christus - kan zielen al in dit leven leiden naar de 
ervaring van de Goddelijke Liefde, die volgens de Heilige Paulus 'alle 
begrip te boven gaat' (Phil. 4,7). 
 
 
De superioriteit van mystieke en ingestorte kennis boven verworven 
kennis door menselijke studie is altijd door de Kerkvaders en Kerkleraren 
benadrukt. In de Navolging van Christus lezen we: '...verreweg nobeler is 
de kennis die voortvloeit uit de goddelijke invloed, dan die welke 
moeizaam verworven wordt door studie van de mens '(boek III, hfd. 31). 
En de Heilige Bonaventura wijst erop dat 'alle christenen zouden moeten 
verlangen naar ingestorte kennis en beschouwing', met een scherpe blik 
kijkend naar 'het oordeel van de Koningin van het Zuiden tegen hen die de 
schat van ingestorte wijsheid weigeren.'88

 

 

 

 

Thomas van Kempen (1380-1471), schrijver van 
'De Navolging van Christus' 

 

                                                 
88T. Merton, Figures of Apocalypse, p. 97 
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Wellicht is het dit wat we nu hebben, want het was bijna onmogelijk voor 
mij een priester te vinden in de VS die bekend was met de geestelijke 
werkelijkheid van de ingestorte contemplatie. Bij het zoeken naar de 
geestelijke leiding, die ik nodig had om voortgang te maken in mijn 
contemplatieve roeping, werd ik telkens verwezen naar Jezuïeten-
priesters. Tot mijn grote teleurstelling vond ik dat deze priesters van de 
Sociëteit van Jezus niets van mystieke theologie wisten, noch toonden zij 
er enige belangstelling voor. Verworven kennis, dat is: een formele studie 
aan een of andere katholieke universiteit, was naar hun mening 
hetvhoogste intellectuele bereikbare voor de christelijke ziel. Het was 
voor mij in de jaren die aan Vaticanum II voorafgingen onmogelijk een 
Jezuïetenpriester te vinden, die bekend was met de wetten van de 
mystieke contemplatie, noch in Washington DC, noch in Philadelphia, Pa. 
 
Zo heb ik ervaren dat de Kerk in deze Verenigde Staten, na een glorieuze 
ontwikkeling van het actieve leven, zogezegd tot stilstand was gekomen. 
En omdat echte mystiek niet gezocht werd en in enorme mate onbekend 
was, namen de bisschoppen de eerste impuls naar vooruitgang aan die 
een kettersconcilie hun bood, door hals over kop naar valse mystiek te 
hollen. Dit verklaart waarom de Kerk in de Verenigde Staten zo 
gemakkelijk de verkeerde weg insloeg naar de 'camino de spiritu errado' 
(de weg van de dwaalgeest), die zich openbaarde in Vaticanum II. Want 
wat is het nut van de uitstekende leer van de mystieke theologie van 
Johannes van het Kruis, als niemand ze leest? 

 



 

44 

 

 

 

De weg naar God en de dwaalweg, naar de H. Johannes van het Kruis 
 

De roemrijke Orde van de Heilige Ignatius, met Kardinaal Bea als hoogste 
exponent, leende haar machtige arm aan paus Johannes en aan het 
verwoestende werk van zijn concilie.89

 

                                                 
89Zie het voorwoord van G. Hubers Das Misverstandene Konzil,  waarin de kardinaal 
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IV Hoe Vaticanum II is ontstaan – de eerste stap van de revolutie 

 
Om zijn valse mystiek - wortel en grondslag van Vaticanum II - bloot te 
leggen, moeten we terug naar het allereerste begin van het bewind van 
Johannes XXIII. Nauwelijks drie maanden na Angelo Roncalli’s 
troonsbestijging deelde hij aan een verblufte groep kardinalen zijn 
onwrikbaar besluit mee een oecumenisch concilie bijeen te roepen. 
 
 

Hoe juist heeft de Eerw. Zr. U. Oxfort alles gezien dankzij de 
Mystieke Theologie van de Heilige Johannes van het Kruis. Later 
werd veel meer bekend over de valsheid van Johannes XXIII en zijn 
concilie. Bijvoorbeeld: het vrijmetselaarsblad Les Échos du 
Surnaturel publiceerde in zijn nummer van december 
1961/januari 1962 het getuigenis van een van verschillende 
publicaties bekende schrijver: Wat het concilie betreft, ik heb aan 
kardinaal Roncalli (ex-nuntius in Parijs, wiens raadsman ik was) op 
14 augustus geschreven om zijn toekomstige verkiezing (tot het 
pausschap) aan te kondigen en hem te vragen om een ontmoeting 
tijdens de vakantie in zijn geboorteland om zijn eerste werk te 
bestuderen: het concilie. Ik preciseerde: 'Zou u over dat alles na 
willen denken, want er zal geen tijd te verliezen zijn. Direct na uw 
verheffing op de paustroon moet het plan meteen zich ontrollen 
en al de politici verrassen.' 

* 
In 1977 schreef Franco Bellegrandi, ex-Geheim Kamerheer van 
Zijne Heiligheid en auteur voor l'Osservatore Romano, een boek 
met de titel 'Nikita Roncalli'90, dat werd gepubliceerd in 1994. Het 
zorgde voor heel wat beroering in de nationale pers bij zijn 

                                                                                                                                                                  

de valse mystiek van paus Johannes' verhaal van de ontvangenis van het idee van 
een concilie bevestigt 

90Te downloaden op 
http://www.huttongibson.com/PDFs/huttongibson_NIKITARONCALLI_book.pdf 
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publicatie, omdat onder de aanwezigen kardinaal Oddi was. In dit 
boek vertelde hij wat hij had gezien en gehoord in het Vaticaan. In 
september 1958, net voor het conclaaf, werd de schrijver 
deelgenoot van vertrouwelijke informatie: 'Ik zat in een auto met 
iemand van wie ik wist dat hij een hoge vrijmetselaar was die in 
contact stond met het Vaticaan. Hij zei tegen me: “De volgende 
paus zal niet kardinaal Siri zijn, zoals in enkele Romeinse kringen 
geroddeld wordt. Hij is te autoritair. Er zal een verzoenende paus 
gekozen worden. Hij is al gekozen, het is de patriarch van Venetië, 
Roncalli.” Ik zei: “Zitten er vrijmetselaars in het conclaaf?” 
“Jazeker,”zei hij, “de Kerk is in onze handen.” Na een korte stilte zei 
mijn gesprekspartner: Niemand kan zeggen waar de leider te 
vinden is. De leider is verborgen.” '91 (nvdr) 

 

 
 
a. De sterke positie van de Kerk na de regering van Paus Pius XII 
  
 
De mededeling was des te verrassender, omdat ze kwam op een tijdstip 
dat er geen innerlijke wanorde in de Kerk was. Ja, de Kerk bevond zich in 
een goed geordende en bloeiende toestand. Sinds Vaticanum I (1869-70) 
had de Kerk het glorierijke bestuur genoten van krachtige pausen als Leo 
XIII, St. Pius X, en Pius XII. Al deze pausen waren heilige mannen. De zware 
en nieuw opkomende sociale problemen van hun tijd hebben ze met de 
grootste wijsheid en intellectuele bekwaamheid het hoofd weten te 
bieden. Zij lieten de Kerk een rijke erfenis na aan katholieke sociale leer, 
zoals de uitstekende encyclieken Rerum Novarum (Leo XIII, 19 mei 1891), 
en Divini Redemptoris (Pius XI, 19 maart 1937). 
 

                                                 
91 Zie N.N., L'Église Éclipsee, p. 72. Het boek staat bol van de verbluffendste citaten 

over de verschrikkelijkste intriges rond Johannes XXIII, Vaticanum II, Paulus VI, 
etc.(te downloaden op 
http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/08/04/leglise-eclipsee/ ) 

http://sedevacantisme.wordpress.com/2012/08/04/leglise-eclipsee/
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Met zijn encycliek Mystici Corporis Christi92 gaf Pius XII aan de Kerk een 
beknopte verhandeling van het wezen en de structuur van het Mystieke 
Lichaam van Christus, dat is: de Kerk. Daarmee maakte hij het onvoltooide 
werk van het eerste Vaticaans concilie af. Het was vooral Pius XII, die 
tijdens zijn lange regering (1939-1958) de Kerk door de moeilijkste 
periode van de wereldgeschiedenis leidde en het hoogste respect voor 
het pausschap afdwong in de hele Christelijke wereld. 
 
Deze goed geordende en sterke positie van de Kerk na de dood van Pius 
XII wordt erkend in verschillende verklaringen van Paulus VI in zijn eerste 
encycliek Ecclesiam Suam (6 augustus 1964). Daarin zegt hij het volgende 
over zijn regeringsperiode: Maar deze keer is het niet om enige 
wanordelijkheden uit de Kerk te verwijderen, welke in haar, door de 
genade van God, vandaag de dag niet bestaan, maar eerder frisse 
spirituele kracht te brengen in het Mystieke Lichaam van Christus (§ 44). 
Op een andere plaats in dezelfde encycliek zegt hij: Er huist in ons de rijke 
erfenis van waarheid en moraliteit, karakteristiek voor de Katholieke Kerk, 
die ongeschonden en intact de levende erfenis van de oorspronkelijke 
apostolische Traditie bezit (§ 46). 
 
Johannes XXIII vatte zijn indruk van de innerlijke kracht van de Kerk samen 
met te zeggen dat zij nog zo tintelend van vitaliteit was (Apostolische Brief 
Humanae Salutis, 25 december 1962). 
 
 
b. 'Blitzentschluss' 
 
 
Welnu, in deze toestand van solide kracht en eenheid in de Kerk viel het 
idee van een oecumenisch concilie als een bliksemschicht van de hemel. 
Het werd door de 'goede' paus Johannes opgepikt in de volgende 
bewoordingen: Cum humilibus vacaremus precibus, in intimo et simplici 
animo Nostro divinum audivimus incitamentum ineundi oecumenicum 

                                                 

 92Juni 1943 



 

48 

 

 

concilium (Acta Apostolicae Sedis).93 De Nederlandse vertaling van de 
officiële Latijnse tekst van de reden van paus Johannes voor een nieuw 
concilie is: Toen Wij ingetogen in nederig gebed waren, hoorden Wij in de 
intimiteit en eenvoud van Onze geest een goddelijke uitnodiging voor het 
bijeenroepen van een oecumenisch concilie. 
 
Het opzienbarende van dit mystieke communiqué was, dat het een uniek 
incident was. Het liet zich niet opnieuw horen, zoals we het hebben 
gezien bij echte goddelijke verschijnselen zoals de 'hemelse stemmen' 
beschreven door Jeanne d’Arc, of de verschijningen van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes of Fatima, die telkens weer voorkwamen, als om de hemelse 
oorsprong te bevestigen. 
 
Nee, in ons geval is het anders. Iets buitenaards kreeg eenmalig vat op 
paus Johannes en had toen een uitwerking met ongelooflijke gevolgen. 
Van twijfel over het incident was bij de paus geen sprake, noch wilde hij er 
met iemand over praten. Hij informeerde gewoon zijn Kardinaal 
Staatssecretaris en ging een paar dagen later, op zondag 25 januari 1959, 
over tot een publieke bekendmaking van een algemeen concilie.94 In 
plaats van de haalbaarheid of de doelen van zo’n wereldomvattende 
gebeurtenis te bespreken met zijn kardinalen van de Romeinse Curie, 
smulde de paus van bloemrijke beschrijvingen van bovennatuurlijk 
ingevingen, die, volgens zijn indrukwekkende verslagen, met het incident 
gepaard gingen. Hij bekende dat hij – net als de leerlingen van Emmaüs- 
een levendig gevoel had van de aanwezigheid van Onze Lieve Heer en dat 
hij, net als deze, geschrokken was en tegelijkertijd geraakt door emotie.95

 

 

                                                 
93 HUB, p. 13 
94HUB, p. 13 
95HUIB, p. 14 
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Blitzentschluss 

 
De paus benadrukte ook sterk zijn zelfverklaarde nederigheid en kwam 
met zinnen als: Ik ben maar een armzalig mens, een leeg vat, waar de 
Heer zijn bloemen van genade in zet.96 In geen enkel van de geschreven 
documenten en verbale uitingen van paus Johannes kunnen we een 
andere reden of motivatie voor zijn concilie vinden dan die zojuist 
beschreven. Het idee dat Vaticanum II was samengeroepen om het werk 
van het Eerste Vaticaans concilie (1869-70) af te maken werd later 
bedacht door goed bedoelende bisschoppen en door paus Paulus VI zelf 
in Ecclesiam Suam (30). Dat heeft niets te maken met paus Johannes’ 
oorspronkelijke plan voor een concilie. Want het nieuwe concilie verschilt 
in oorsprong, voorbereidingen en doelstellingen, zoals we zullen zien, 
radicaal van het Eerste Vaticaanse concilie (1869-70), maar ook van al de 
vorige concilies. Eigenlijk is de plaats de enige reden waarom het nieuwe 
concilie werd genoemd: Vaticanum II. De paus legt het zo uit: Wij beslisten 
ook dat, vanwege de plaats die gekozen is, het concilie genoemd zou 
worden: het Tweede Vaticaans Concilie (Superno Dei Nutu, 5 juni 1960). 
 
Het schijnt dat de engelachtige geest die het idee van een nieuw concilie 
voortbracht ook voor de naam verantwoordelijk is. Hij is zeker voor het 
doel verantwoordelijk, zoals we zullen zien in hoofdstuk VIII. Derhalve is 
                                                 
96HUB, p. 14 
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het een onloochenbaar, gedocumenteerd feit, dat het idee van het 
Tweede Vaticaans concilie nergens anders op stoelt dan op een 
plotselinge, irrationele beslissing van Paus Johannes, veroorzaakt door 
een buitennatuurlijke bron direct aan het begin van zijn regering. Eén 
betrouwbare commentator noemde het: een Blitzentschluss, een 
bliksembesluit. Henri-Daniel Rops beschrijft het incident in paus Johannes’ 
eigen verheven taalgebruik: 'Plotseling en onverwacht werden wij als het 
ware geraakt, door de gedachte eraan, binnen de nederigheid van onze 
geest.97 De woorden het kwam of was binnen in ons opgeschoten als de 
eerste bloemen in de vroege lente, gebruikt door dezelfde schrijver, staan 
in het Motu Proprio Superno Dei Nutu. Hierin zegt paus Johannes: Wij 
voelden dat het Gods verheven bevel was, dat de gedachte om een 
oecumenisch concilie te houden deed ontluiken als de bloem van een 
vroege en onverwachte lente binnen in Ons, kort na Onze verheffing op de 
pauselijke troon. 
 
Hoogst belangrijk is dat paus Johannes in zijn openingstoespraak van het 
concilie geen andere reden voor Vaticanum II had dan zijn persoonlijk 
verhaal van de buitengewone ontvangenis van het idee van het concilie. 
De paus zei: Wat betreft het initiatief tot de grote gebeurtenis waartoe we 
hier bijeen zijn, volstaat het als historisch feit te herhalen ons persoonlijk 
verslag van deze plotselinge in ons hart en op onze lippen opgekomen 
woorden: 'Oecumenisch concilie.' Wij hebben deze woorden geuit in de 
aanwezigheid van het Heilig College van Kardinalen op die 
gedenkwaardige dag van 25 januari 1959, het feest van de bekering van 
de Apostel Paulus, in de aan hem toegewijde Basiliek. Het was volstrekt 
onverwacht, als een flits van hemels licht, dat zoetheid in onze ogen en 
harten stortte. En tegelijkertijd gaf het aanleiding tot een grote vurigheid 
overal ter wereld in afwachting van het te houden concilie.98

 

 
Uit al deze consistente verklaringen kunnen we één basisfeit afleiden en 
dat zijn de woorden oecumenisch concilie. Deze woorden kwamen bij 

                                                 
97HUB, p. 16 
98Documents of Vatican II, Abbott Edition, p. 711-2 
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paus Johannes op door suggestie bij het gebed. Zij verschenen aan hem 
als 'een flits van hemels licht' en ze gingen gepaard met sterke religieuze 
gevoelens. 
 
De machtigste promotor van paus Johannes’ idee van een concilie, dat hij 
aannam als echte mystiek, was Kardinaal Bea S.J. Dit komt aan het licht in 
het boek Das Misverstandene Konzil, geschreven door de Zwitserse 
journalist en Romecorrespondent Georg Huber. Dit boek bevat een 
gewichtig voorwoord van Zijne Eminentie Kardinaal Bea S.J., die de inhoud 
onderschrijft en aanbeveelt. Dit boek vond ik in de openbare bibliotheek 
van mijn geboortestad Fulda in Duitsland. Het is niet in het Engels 
vertaald. Na lezing van dit boek kon ik de inwendige inspraken - door 
Johannes XXIII ervaren als dat soort 'woorden, die de ingetogen geest 
soms vormt in zichzelf' – plaatsen zoals ze zijn beschreven in het tweede 
boek van de Bestijging van de berg Karmel, hoofdstuk 29, door de Heilige 
Johannes van het Kruis. Het hoofdstuk begint als volgt: Deze 
opeenvolgende woorden komen wanneer de geest ingetogen is en zeer 
aandachtig is opgegaan in een meditatie. 
 
Jammer genoeg kon Kardinaal Bea - toen hij paus Johannes’ verslag van 
het idee van het concilie onderschreef- niet het kardinale feit zien, dat de 
inwendige woorden oecumenisch concilie die paus Johannes ervoer in zijn 
gebed drie verschillende oorzaken gehad konden hebben. 
 
De Heilige Johannes van het Kruis leert ons hierover het volgende: …het is 
evident, dat deze opeenvolgende inspraken in het verstand kunnen 
voortkomen uit drie oorzaken, namelijk: 
 
a. van de Goddelijke Geest, Die het verstand beweegt en verlicht 
 
b. van de natuurlijke verlichting van hetzelfde verstand, en 
 
c. van de duivel, die tot de ziel kan spreken door suggestie.99

 

                                                 
99KRU1, II: XXIX, 13 
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De vraag die de machtigste aanhangers van Paus Johannes’ zogenaamde 
'goddelijke inspiratie' vergaten te stellen was: Hoe wist paus Johannes, dat 
zijn inblazing en wat hij verder ook maar ervaren heeft, van de Heilige 
Geest kwam? Ooit is het bijna tot deze vraag gekomen. Amerikaanse 
journalisten melden dat een groep nuchtere Amerikanen eens paus 
Johannes bij een privé-audiëntie van gezicht tot gezicht de vraag stelde 
waarom hij een concilie bijeengeroepen had. Deze keer zei Johannes XXIII 
niet: Ik had een goddelijke inspiratie. Wellicht voelde hij aan dat de 
volgende vraag zou zijn geweest: Hoe wist Zijn Heiligheid dat deze 
goddelijk was? Paus Johannes, die het duidelijk heet kreeg, ging naar het 
venster, opende het raam en liet frisse lucht binnen komen, en besloot 
toen dit gebaar te presenteren als een antwoord op de vraag van de 
bezoekers. Sinds die tijd spraken Amerikaanse verslaggevers – die alles 
goed en wel beschouwd recht hadden op een goed antwoord op zo’n 
belangrijke vraag – van het openraambeleid van paus Johannes XXIII als 
de kern van zijn concilie. 
 
Interessant is, op te merken dat, toen een Duitse protestantse bisschop 
het aankomende concilie bekritiseerde vanwege gebrek aan inhoud, hij 
door aartsbisschop Jäger (later kardinaal Jäger) van Paderborn werd 
geïnformeerd, dat paus Johannes een goddelijke inspiratie had gehad. 100 
Klaarblijkelijk wist geen van de enthousiaste aanhangers van Paus 
Johannes’ concilie, zoals Hans Küng101,  Bernhard Häring102, kardinaal 
Jäger, of kardinaal Bea, dat Paus Johannes’ idee voor een concilie eigenlijk 
niets anders was dan valse mystiek. Ja, geen van hen was zelfs op de 
hoogte van het bestaan van een officiële mystieke leer, die expliciet 
verbiedt, dat een religieus iemand blindelings afgaat op bovennatuurlijke 
ingevingen. De Heilige Johannes van het Kruis stelt duidelijk, dat …niets 
moet worden geloofd op een bovennatuurlijke manier, behalve dat wat de 

                                                 
100L. Jaeger, The Oecumenical Council, the Church and Christendom, Introduction 
101Hans Küng, Konzil im Zeichen der Einheit. 
102Bernard Haring, The Johannine Council 
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Leer van Christus is, de God-Mens, en van Zijn dienaren, die mensen zijn103. 
 

 

 
Bericht uit The Tablet, 26 mei 2007, p. 39. Pater Hans Küng krijgt de Duitse 
Vrijmetselaars Cultuur Prijs voor de menselijke basis voor zijn ethiek, die 

ook fundamenteel voor vrijmetselaars is...  
 

Aangaande inwendige inspraken leert de kerkleraar in de mystiek verder: 
En laat het zorgvuldig worden genoteerd, dat een ziel nooit moet 
handelen naar haar eigen mening of iets aanvaarden wat deze inspraken 
te zeggen hebben, zonder veel reflectie en zonder raad te vragen en advies 
in te winnen van anderen. Want eigenaardige en subtiele misleidingen 
kunnen hierin opkomen, zozeer, dat ik zelf geloof dat de ziel, die zichzelf 
niet wapent tegen dit soort dingen, zeker bedrogen zal worden door veel 
van die misleidingen.”104

 

  

                                                 
103 KRU1, II: XXIX, 13 
104KRU1, II: XXX, 6 
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Welnu, we kunnen zien dat de leer van de Kerk in haar volledigheid en 
precisie – om de eigen woorden te gebruiken van paus Johannes’ 
openingstoespraak van het concilie -, nooit is toegepast op de reden en 
basering van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarom is het onze taak 
zekerheid te krijgen in de zaak waar Paus Johannes’ innerlijke woorden 
oecumenisch concilie, die de enige reden vormden van het concilie, 
vandaan kwamen. 
 
Laten we dan stap voor stap de drie mogelijke bronnen van deze innerlijke 
woorden onderzoeken, die aan de moderne geschiedenis gestalte hebben 
gegeven: 
 
 De eerste mogelijkheid, namelijk, dat de innerlijke woorden van God 

kwamen, zoals Paus Johannes beweerde, is uitgesloten, en wel om 
meer dan één reden. Ten eerste, omdat een concilie niet nodig was, en 
de Heilige Geest geen acties in de Kerk oproept, die louter uiterlijke 
vertoning zijn. Ten tweede, omdat Paus Johannes’ verwachting van een 
ingrijpende innerlijke vernieuwing of een nieuw Pinksteren een valse 
voorspelling bleek te zijn, meteen in de eerste sessie van het concilie. 

 
 De tweede mogelijkheid, namelijk dat de innerlijke woorden 

oecumenisch concilie, die paus Johannes in gebed vernam, een 
natuurlijke bron hadden, of werden gevormd door een natuurlijke 
verlichting van zijn verstand, is zeer onwaarschijnlijk, omdat deze niet 
de flits van hemels licht verklaart en de andere religieuze 
verschijnselen, die met het incident gepaard gingen. Dat incident moet 
wel heel indrukwekkend zijn geweest, want we weten, dat ze paus 
Johannes aanzetten tot onmiddellijke actie om uit te voeren wat hem 
bovennatuurlijk was meegedeeld. Volgens Georg Hubers verslag was 
25 januari 1959 de waarschijnlijke datum van de mysterieuze 
uitnodiging voor het concilie. We lezen dat gedurende de week van 
christelijke eenheid de paus plotseling en onverwacht overweldigd was 
door de ingeving: Roep een Oecumenisch concilie bijeen om te komen 
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tot Christelijke eenheid!105
 

  
George Huber meldt ook dat, toen paus Johannes aan een van zijn 
medewerkers toevertrouwde dat hij het idee gekregen had om een 
concilie bijeen te roepen, de prelaat nadrukkelijk geantwoord heeft: 
Heilige Vader, een oecumenisch concilie is een uitstekend idee, maar 
waarom niet eerst zorgen voor de directe noden van Rome, en een 
Romeinse Synode bijeen geroepen?106

 

 
Persoonlijk twijfel ik er niet aan, dat de Romeinse Synode werd 
voorgesteld in een poging de Kerk te redden van Johannes' Blitzentschluss. 
Helaas, de prelaat die dit suggereerde slaagde daar niet in. Want de 
volgende zondag, 25 januari 1959, na de Pontificale Mis, gecelebreerd in 
de St. Paulus Buiten-De-Muren, kondigde paus Johannes plechtig de 
Romeinse Synode af én een nieuw oecumenisch concilie, en tegelijkertijd 
een aanpassing van het Kerkelijk Wetboek aan de moderne tijd.107

 

 
Het is tegenwoordig bekend, dat Domenico Kardinaal Tardini, de 
pauselijke staatssecretaris, hevig gekant was tegen het concilie. Aan 
kardinaal Tardini, een heilig man, was door paus Johannes de taak 
toevertrouwd om de voorbereidingen voor het concilie te leiden. 
Klaarblijkelijk werd niets gedaan. Want in juni 1960 besloot paus Johannes 
tot een Motu Proprio, Superno Dei Nutu, waarin hij verklaarde dat de 
zogeheten voorbereidingscommissie onder Tardini was ontbonden. 
Tegelijk richtte hij tien andere voorbereidingscommissies op, die 
onafhankelijk van de Curie zouden functioneren. In Superno Dei Nutu 
legde Paus Johannes de volgende radicale verklaring af: …We hebben het 
tot onze zaak gemaakt om zorgvuldige aandacht te schenken aan het 
advies en de suggesties van de geachte prelaten, de waarschuwingen en 
voorstellen van de Romeinse Curie, en de gedachten en verlangens van de 
universiteiten. En daarom brengen wij onze diepste dank aan God voor de 

                                                 
105 HUB p. 14 
106 HUB p. 15 
107 HIB p. 15-16 
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zeer vurige en edelmoedige wijze waarop Onze Eerbiedwaardige Broeders 
en Kinderen hebben beantwoord aan onze verwachtingen. 
 

 

 

Kardinaal Tardini, de kardinaal-staatssecretaris die stierf van verdriet 
omdat hij de katholieke Kerk Vaticanum II niet kon besparen 

 

 
Welnu, volgens deze verklaring was het voor iedereen buiten het Vaticaan 
niet meer mogelijk te beseffen waarom en hoe dit concilie tot stand kwam. 
Want hier misleidde paus Johannes de Kerk door te zeggen dat hij het zijn 
zaak maakte om zorgvuldige aandacht te schenken aan het advies van de 
Romeinse Curie. Maar deze verklaring wordt door het Blitzentschluss van 
paus Johannes gelogenstraft – door het feit dat hij absoluut weigerde om 
zijn mysterieuze concilie-uitnodiging te onderwerpen aan het oordeel van 
een geestelijke leidsman. En toen Zijn beminde Zoon Domenico Kardinaal 
Tardini twijfels begon te hebben omtrent de wettelijkheid van paus 
Johannes’ idee voor een concilie werd hij eenvoudigweg genegeerd. Het is 
opmerkelijk dat in geen enkel van paus Johannes’ documenten die leidden 
naar het concilie verder nog ooit van kardinaal Tardini of van de prelaten 
van de Romeinse Curie sprake is geweest. Het is hier, dat de 
meedogenloosheid en leugenachtigheid van paus Johannes’ handelwijze 
aan het licht komen. De eerste scheur in zijn beleid komt aan het licht. 
Natuurlijk werden paus Johannes’ wensen en verlangens van nu af de 
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absolute norm van zijn beleid. En ieder die niet daaraan beantwoorde 
werd eenvoudigweg behandeld als niet-bestaand. De instelling van de 
zogenaamde voorbereidingscommissies maakte het voor Paus Johannes 
mogelijk zijn concilievoorbereiding voort te zetten, vertrouwend op de 
steun van zijn eigen conciliecreaties, terwijl hij zwijgend deed alsof de 
oppositie van de Curie niet bestond 

  
In de Catholic Standard and Times van het aartsbisdom Philadelphia stond 
na de eerste sessie van het concilie het bericht dat kardinaal Tardini van 
verdriet was overleden om het feit dat hij paus Johannes niet had kunnen 
afhouden van het idee van een nieuw concilie. 
 
De hevige tegenstand van sommige Curiekardinalen vormde geen 
probleem voor de veroorzaker van de hemelse lichtflits. Hij bereikte 
gemakkelijk zijn doel, namelijk paus Johannes’ gerede aanvaarding van 
wat hem op bovennatuurlijke wijze was meegedeeld en zijn onmiddellijk 
besluit om het uit te voeren. De duivel, gespecialiseerd in valse mystiek108, 
slaagde volledig met zijn standaardprocedure zich te transformeren in een 
engel van licht. De mystieke leer van de Kerk leert ons aangaande deze 
veel voorkomende duivelse tactiek: Want niet alleen kan hij (de duivel) 
aan het geheugen en de fantasie beelden presenteren van allerlei valse 
vormen en gedachten die waar en goed lijken te zijn, en indruk maken op 
de geest en zinnen met grote effectiviteit, en beide ervan verzekeren dat 
die waar te zijn door middel van suggestie (zodat het voor de ziel lijkt dat 
het niet anders kan zijn, maar dat alles is zoals hij het voorstelt, want 
doordat hij zich verandert in een engel van licht, verschijnt hij als licht voor 
de ziel); maar hij kan ook de ziel verleiden op allerlei manieren met 
betrekking tot de ware kennis, die van God is, door geestelijk of zinnelijk 
verlangens en affecties op te wekken op een ongepaste manier.109

 

 

 

                                                 
108

 MER hfd. 4 
109 KRU1, III: X, 1 
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… kan zich voordoen als engel van het licht... 
 
Uit dit alles moeten we concluderen dat de tweede mogelijkheid, namelijk 
dat paus Johannes’ 'goddelijke' inspiratie een zuivere natuurlijke 
verklaring heeft, dus ook uitgesloten is, vanwege de hoogst effectieve en 
indrukwekkende bovennatuurlijke manifestaties, die daarmee gepaard 
gingen, zoals de paus zelf bekend heeft. 
 
Dan blijft het derde alternatief over, namelijk: de ingegeven woorden 
oecumenisch concilie kwamen van de duivel, die tot de ziel kan spreken 
door suggestie110. 
 
Het hoogst gevaarlijke pad dat paus Johannes besloot te bewandelen 
vanaf het allereerste begin van zijn regering, toen hij zichzelf open stelde 
voor innerlijke inspraken en bovennatuurlijke ingevingen, wordt 
beschreven in een ander hoofdstuk van de Bestijging van de berg Karmel. 
Het is het hoofdstuk dat specifiek gaat over ingevingen of innerlijke 
woorden. Ofschoon ik dit hoofdstuk vanwege het belang ervan al heb 
aangehaald in mijn vorige boek ga ik het hier herhalen: 

 
In dit soort 'ingevingen' – namelijk, in opeenvolgende innerlijke woorden – 
komt de duivel er heel dikwijls tussen, vooral bij diegenen die een zekere 
neiging of affectie ervoor hebben. Wanneer zulke mensen in ingetogen 
gebed of beschouwing geraken, heeft de duivel de gewoonte om ze 
ruimschoots van materiaal te voorzien voor verstrooiing, door begrippen 
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en woorden in hun verstand te suggereren, en het verstand heel subtiel te 
corrumperen en te bedriegen met dingen die de schijn hebben waar te zijn. 
En dit is een van de methoden waarop hij omgaat met hen, die een 
impliciet of expliciet verdrag met hem hebben gesloten; zoals met 
sommige ketters, vooral met sommige aartsketters, wier verstand hij vult 
de meest subtiele, valse, verkeerde concepten en argumenten.111

 

 
Om onze discussie over de reden en oorsprong van Vaticanum II af te 
ronden, kunnen we nu het volgende unieke historische feit vaststellen: 
paus Johannes XXIII handelde op 25 januari 1959 in lijnrechte 
tegenstelling met de leer van de mystieke theologie van de Kerk, toen hij 
de woorden oecumenisch concilie aannam, welke woorden tijdens het 
gebed door suggestie tot hem gekomen waren. In plaats van deze 
ingevingen en woorden aan zijn biechtvader voor te leggen, zoals hij 
verondersteld was te doen, of een van zijn medewerkers in de Curie om 
advies te vragen in deze zaak, verwierp paus Johannes bot ieder advies en 
ging gewoon door, en maakte deze woorden tot historische basis van een 
nieuw oecumenisch concilie. 
  
Dit soort 'direct handelen' is naar mijn mening duidelijk onwettig, omdat 
het de essentie is van valse mystiek. 
 
Na getuige te zijn geweest van de verwoestende effecten van paus 
Johannes’ nieuw 'oecumenisme' in de Kerk (de woorden komen mij voor 
als een ziekte) van de laatste tientallen jaren, hebben we slechts één 
alternatief: ofwel we nemen de mystieke theologie van de Kerkvaders en 
Kerkleraren, die culmineert in de leer van de Heilige Johannes van het 
Kruis, serieus, en verwerpen dus paus Johannes’ concilie, of we 
accepteren zijn valse mystiek en verwerpen de mystieke leer van de 
Heilige Johannes van het Kruis. De keuze is aan ons. 
 
Natuurlijk zullen veel verdedigers van het gezag of de legaliteit van 
Vaticanum II proberen een compromisoplossing te vinden. Zij zullen 
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zeggen: het geeft niet om wat voor reden paus Johannes het concilie 
bijeenriep, omdat in de volgende drie en half jaar van voorbereiding van 
het concilie iedere fout die zich voordeed in het begin werd gecorrigeerd 
door de leiding van de Heilige Geest en de gebeden van de Kerk. Om dit 
compromisstandpunt te kunnen verwerpen, zullen we onze aandacht 
richten op de manier waarop paus Johannes het concilie voorbereidde. 
 
 
 

Het is niet zeker dat de Heilige Geest graag bij de werken van 
Johannes XXIII betrokken was. Om een voorbeeld te geven: 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Engelse geheime 
diensten op bevel van Churchill een sectie opgericht met de naam 
MI5. Dit organisme was opgedragen te werken in de occulte 
wereld om het Derde Rijk te neutraliseren met behulp van een 
magisch ritueel. 'Amado preciseert dat dit ritueel plaats had in 
aanwezigheid van personen als Ian Fleming, en met de zegen van 
bisschop Angelo Roncalli, die in de sekte van de Illuminati112 in 
Turkije was geïnitieerd, en die in 1958 paus Johannes XXIII werd. 
Op zijn borstkruis zat ook het teken van de Illuminati: een open 
oog in het midden van een driehoek. Dit ritueel vond plaats in een 
donker bos in Sussex, in het begin van het jaar 1941.'113 (nvdr) 

  
 

 

                                                 
112 De Illuminati  zijn  met Albert Pike de stichters van de Luciferische palladische 

ritus, via welke de Raad van Dertien, die de hoogste occulte macht is, rechtstreeks 
zijn orders krijgt van Lucifer. De Illuminati beheersen en staan aan het hoofd van 
de vrijmetselarij. EGL 72 

113 E. Brasey,  Enquête sur l’existence des anges rebelles, p. 259, geciteerd in EGL 72 
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V Hoe Vaticanum II werd voorbereid 

 
Het schijnt me toe dat het Magisterium paus Johannes’ aanspraak op 
directe bovennatuurlijke leiding ofwel goddelijke inspiratie in zijn concilie 
heeft aangenomen en tot een soort compromisstandpunt is gekomen 
tussen de wetten van het Nieuwe Verbond en die van het Oude. Dit blijkt 
uit de documenten van Vaticanum II. Want wij vinden daar een herleving 
van het begrip Volk van God uit het Oude Testament, waarmee de Kerk 
bedoeld wordt, die nu, onder het leiderschap van de goede paus 
Johannes, de nieuwe Mozes, een nieuwe weg inslaat naar een nieuw en 
gezegend aards land, waar eenheid heerst en vrede onder alle mensen. 
 
Ut unum sint – dat zij allen één zijn – was paus Johannes’ geliefkoosde 
leuze voor zijn concilie, dat hij verdedigde tot de laatste ogenblikken van 
zijn leven. 114

 

 
Dit standpunt, hoe verlokkelijk het ook leek te zijn, is onhoudbaar voor de 
mensen van het Nieuwe Verbond, dat God ingesteld heeft door ons Zijn 
Eengeboren Zoon te geven, Jezus Christus, als het ultieme fundament van 
ons Geloof. 
 
a. Waarom het ongeoorloofd is om een Nieuw Pinksteren te vragen 
 
Om de aanspraak te verwerpen dat God gebruik kan hebben gemaakt van 
paus Johannes als een nieuwe profeet van onze tijd, op dezelfde manier 
als Hij sprak tot de profeten van de Oude Wet, zou ik willen verwijzen naar 
een hoofdstuk van de Bestijging van de berg Karmel, waarin de kerkleraar 
in de mystiek uitlegt: …Waarom het niet geoorloofd is onder de wet van 
de genade, iets van God te vragen langs bovennatuurlijke weg, zoals het 
wel was onder de oude wet (II, XXII). Want in dit belangrijke hoofdstuk 
legt Johannes van het Kruis uit, waarom het wel geoorloofd was onder de 
oude wet God te vragen om visioenen en inspraken, om Zijn wil duidelijk 
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te maken in de leiding van Zijn volk, en waarom deze praktijk onder de 
Nieuwe Wet niet meer toelaatbaar is, maar eerder een belediging van 
God.115

 

 
Wat betreft de praktijk van de oude wet schrijft de Heilige Johannes van 
het Kruis: Verder nog zien we in de Goddelijke Schrift, dat Mozes altijd te 
rade ging bij God, net als koning David en alle koningen van Israël deden 
met betrekking tot hun oorlogen en noden, en de priesters en profeten uit 
vroegere tijden. En God antwoordde en sprak met hen en was niet boos; 
en het was goed zo. En als ze het niet deden, dan zou het niet goed zijn 
geweest. En dit is de waarheid. Waarom dan mag in de nieuwe wet – de 
wet van de Genade – het nu niet zijn zoals het toen was? Op deze 
belangrijke vraag antwoordt de Heilige Johannes van het Kruis aldus: Het 
antwoord hierop moet zijn, dat de voornaamste reden, waarom in de 
oude wet van de Schrift de verzoeken aan God geoorloofd waren en 
waarom het passend was, dat de profeten en de priesters naar visioenen 
en openbaringen van God zochten, was, omdat in die tijd het geloof nog 
geen vaste grond had en ook, omdat de wet van het Evangelie nog niet 
was gevestigd; en daarom was het nodig, dat men te rade ging bij God en 
dat Hij spreken...116

 

 
De heilige werkt de voornaamste reden waarom onder de Nieuwe Wet 
visioenen en ingevingen niet meer nodig zijn in de beoefening en 
voortgang van het geloof nog verder uit. Hij zegt: Maar nu het geloof is 
gefundeerd in Christus, en in deze tijd van genade de Wet van het 
Evangelie openbaar is gemaakt, is er geen reden meer om met vragen bij 
Hem te komen, noch voor Hem om tot ons te spreken of te antwoorden 
zoals Hij toen deed. Want doordat Hij ons Zijn Zoon gaf, die het Woord is – 
en Hij heeft geen ander – heeft Hij tot ons allemaal tezamen gesproken, 
eens en voor altijd, in Zijn enkel Woord, en Hij heeft geen reden meer om 
nog verder te spreken.117

 

                                                 
115 KRU1, II: XXII, 5 
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Bijgevolg wordt het houden van Vaticanum II, - met de verwachting van 
een of andere spectaculaire toevoeging aan het christelijk geloof in de zin 
van paus Johannes’ nieuwe Pinksteren, - door het gezag van de laatste 
kerkleraar in de mystiek niet alleen als onwettig verklaard, maar ook als 
een belediging van God.118 De woorden van de heilige Johannes van het 
Kruis over de volledige genoegzaamheid, ons gegeven in Christus Jezus, 
zijn van een snijdende schoonheid. Beschouw eens de diepte van zijn 
inzicht in de volgende woorden: Indien je van Mij verlangt, om je te 
antwoorden met een woord van troost, zie dan Mijn Zoon, Die aan mij 
onderdanig is en aan Mij door Liefde verbonden en aangedaan, en je zult 
zien hoe volledig Hij je antwoordt. Als je van Mij verlangt je geheime 
dingen of gebeurtenissen mee te delen, richt je ogen op Hem en je zal de 
meest geheime mysteries vinden en de wijsheid en de wonderbare dingen 
van God die in Hem verborgen zijn. zoals mijn Apostel zelfs zegt: In quo 
sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei absconditi (Col. 2, 3). Dat 
betekent: 'In deze Zoon van God zijn alle schatten van wijsheid en kennis 
van God verborgen.' Deze schatten van wijsheid zullen veel meer subliem 
en heerlijker en nuttiger voor je zijn dan al de dingen die je wenst te 
weten.119

 

 
De volgende vraag die we moeten stellen is: heeft paus Johannes in de 
jaren van voorbereiding op het concilie zijn verlangens op een of andere 
wijze gewijzigd om op het concilie op een spectaculaire manier een 
geweldige toename van kennis te verwerven? Volgens de documenten 
door Johannes XXIII gepubliceerd in onmiddellijke voorbereiding op het 
concilie, is het antwoord helder en ondubbelzinnig nee. Want het is in 
deze documenten evident dat paus Johannes ervan hield aangenaam te 
verwijlen bij de verwachting van een nieuw Pinksteren. 
 
Hier moeten we opmerken, dat Johannes XXIII een dubbele agenda had, 
die leidde naar het concilie. De ene was pseudomystiek en de andere 
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quasitraditioneel. Historisch gezien gaf Roncalli aan zijn concilie de meest 
nauwgezette voorbereiding denkbaar. Nadat hij de tegenstand van de 
kardinalen van de Curie uit de weg had geruimd, nam hij een heel leger 
prelaten en priesters op in zijn conciliewerk. Door een slimme 
diplomatieke zet bracht hij dit tot stand. Dat zien we duidelijk in zijn Motu 
Proprio Superno Dei Nutu van 5 juni 1960 (zie hoofdstuk IVb). In dit Motu 
Proprio verklaarde hij het werk van de commissie onder Kardinaal Tardini 
gesloten. Tegelijkertijd kondigde hij de volgende stap aan: de creatie van 
de Centrale Voorbereidingscommissie, die hij plaatste onder de leiding 
van de pas benoemde secretaris-generaal Mgr. Felici. Aangaande het werk 
van deze Centrale Commissie lezen we in pater R. M. Wiltgens boek De 
Rijn vloeit in de Tiber: De onderwerpen die behandeld moesten worden en 
door de paus waren goedgekeurd of gekozen, werden op 9 juli 1960 naar 
de leden van de voorbereidingscommissie en secretarissen gestuurd door 
aartsbisschop Felici. Vier maanden later, toen paus Johannes de betrokken 
871 mannen – onder hen waren 67 kardinalen, 5 patriarchen, 116 
aartsbisschoppen, 134 bisschoppen, 220 priesters, 282 religieuzen, en 8 
leken – in de St. Pieter Basiliek ontving, begon officieel de activiteit van 
deze organen. Na twee jaar werk, dat op de vooravond van het concilie 
eindigde met de ontbinding van deze organen, waren 57 schemata klaar 
(p. 22). 
 
Welnu, dit enorme en nauwgezette werk van zorgvuldig voorbereide 
schemata van goede en degelijke katholieke leer eindigde onmiddellijk na 
de aanvang van het concilie in de prullenbak. Binnen twee weken werden 
ze allemaal verworpen. Er bleef niets van over, niet één zin. 
 
Natuurlijk was de traditionele geest achter het werk van de 
voorbereidende commissies onverdraaglijk voor de geest van Vaticanum II. 
 
 
b. Paus Johannes’ gebed tot de Heilige Geest 
 
 
Paus Johannes’ pseudomystieke voorbereiding voor het concilie komt 
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duidelijk uit in zijn gebed tot de H. Geest. Dit gebed is het duidelijkste 
bewijs van Johannes’ 'bona fide' aanspraak op goddelijke inspiratie. Ik wil 
de belangrijkste passages aanhalen, en ze kort analyseren. Het gebed 
begint: 
 
O Heilige Geest, gezonden door de Vader in de naam van Jezus, die 
aanwezig is in de Kerk en die haar onfeilbaar leidt, stort uit, bidden wij, de 
volheid van Uw gaven over het oecumenische concilie. Verlicht, o zeer 
genadige Leraar en Trooster, de geesten van onze prelaten, die prompt 
geantwoord hebben op de Allerhoogste Romeinse Pontifex, en die de 
zittingen van het concilie zullen voortzetten. Geef, dat van dit concilie 
overvloedige vruchten mogen rijpen… 
 
O zoete Gast van de Ziel, sterk onze geest in de waarheid en maak onze 
harten bereid, om eerbiedige aandacht te schenken, zodat wij met 
oprechte onderwerping die dingen mogen aanvaarden, die in het concilie 
worden besloten en ze met gerede wil volbrengen. Hernieuw Uw 
wonderen in deze onze dagen, zoals door een nieuw Pinksteren…” 
 

Een nieuw 
Pinksteren? 'Mijn 
huis zal een huis 
van gebed zijn, 
maar u hebt er 

een rovershol van 
gemaakt' (Luc. 19, 

46) 
  
 
 
 

 
 
Paus Johannes’ overtuiging dat hij werd geleid door de Goddelijke Geest, 
toen hij het concilie bijeenriep, is volledig gedocumenteerd in het 
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hierboven geciteerde gebed. Tegelijkertijd geeft het ons een idee van de 
complexe desillusie, die hij ondervond aan het einde van de eerste sessie 
van het concilie, toen hij zich realiseerde dat hij misleid was. Zijn woorden: 
Er zal een Paus zijn! laten zien, dat hij zich afgedaan beschouwde als 
Opperpriester.120

 

 
Welnu, paus Johannes' gebed tot de Heilige Geest bevat een paar subtiele, 
doch fatale misvattingen met betrekking tot de rol van de Heilige Geest en 
het Magisterium van de Kerk. Te oordelen naar zijn gebed was Johannes’ 
begrip van de rol van de Heilige Geest tamelijk naïef. Natuurlijk moet hij 
de mening zijn toegedaan geweest dat de Heilige Geest 'overal aanwezig' 
was in de Kerk, en dat hij niets anders hoefde doen dan Hem aan het werk 
zetten in een oecumenisch concilie. 
 
Wat Paus Johannes niet kon zien is, dat ofschoon de Heilige Geest 'de ziel 
is van de Kerk en overstijgend beginsel van haar identiteit'121, dat 'dit nog 
niet betekent, dat al wat gebeurt in het historische leven van deze Kerk 
wordt gegarandeerd door de Heilige Geest.'122  'Er is inderdaad een 
subtiele en trapsgewijze complexiteit in wat men zou kunnen noemen Zijn 
betrokkenheid bij het menselijke aspect van de heilsgeschiedenis,  gaande 
van Zijn volmaakte gave van Christus tot het moeizame speuren van de 
theologen en het verlenen van de genade aan de apostelen.'123

 

 
Ik citeer hier uit een verhandeling De betekenis van Traditie door de 
Franse Dominicaan Yves Congar. Ofschoon pater Congar, zoals de meeste 
van zijn collega’s ondertussen het pad van de authentieke Traditie van de 
Kerk had verlaten, publiceerde hij zijn boek in augustus 1964. Dit boek is 
het meest fascinerende dat ik ooit over dit onderwerp gelezen heb. Zijn 
argument is beknopt, zijn analyse is zeer omvattend, zijn manier van 
uitdrukken precies en briljant. 

                                                 
120 Time, dec. 1962 
121 CON, p. 56 
122 CON, p. 56 
123 CON, p. 55 
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Kortom, zijn knappe definities zijn zeer concreet, doch misleidend. Zij 
slaagden er niet in de ‘arme’ paus Johannes te bereiken, laat staan zijn 
valse begrippen te corrigeren, die bijzonder betrekking hadden op zijn 
conciliewerk. Pater Congar schreef in 1964: Er is geen ‘Incarnatie’ van de 
Heilige Geest in de Kerk, zoals de Incarnatie van het Woord van God in 
Jezus Christus.124

 

 
Kortom, er is geen garantie dat al wat een paus verlangt, voelt, of 
verbeeldt ipso facto de stem ofwel het werk is van de Heilige Geest. 
 
Dit doet me denken aan een opwerping van een Amerikaanse Dominicaan 
betreffende mijn beschuldiging van ketterij aan het adres van paus 
Johannes’ idee van een concilie. Deze Amerikaanse priester beweerde dat, 
aangezien de paus een geestelijke persoon is, de leer van Johannes van 
het Kruis niet op hem van toepassing is. Het was zijn overtuiging dat 
wanneer iemand de hoogte van het Pauselijk Ambt bereikt had, hij niet 
meer blootgesteld zou zijn aan de bekoringen van de duivel. Als dit waar 
zou zijn, dan zou dat betekenen dat de paus ophoudt een menselijk wezen 
te zijn, en, zijnde als God, dus niet meer aan de wetten van de gevallen 
menselijke natuur onderworpen zou zijn. Welnu, ik kan geen enkel bewijs 
van deze opvatting vinden binnen de leer van de Kerk. Want de definitie 
van pauselijke onfeilbaarheid beperkt zich expliciet tot die onfeilbaarheid 
betreffende zaken die strikt behoren tot geloof en zeden, en niet tot 
aanspraken op privé-inspiratie, ingevingen, etc. Bovendien weten wij uit 
de waarheid van het Evangelie, dat de duivel zelfs erin slaagde Christus te 
bekoren, de Zoon van God (Matheus IV, 8-9): Weer nam de duivel Hem 
mee naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de 
wereld en de glorie van hen en zei tot Hem: 'Dit alles zal ik U geven, als U 
neervalt en mij aanbidt. 
 
Sommige geleerden beweren dat de duivel Christus bekoorde door 
geestelijke suggestie, want het was onmogelijk Hem zoveel te laten zien 
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met het lichamelijke oog: al de koninkrijken van de wereld en hun glorie125. 
Als het volgens “sommige geleerden” voor de duivel mogelijk was om 
“geestelijke suggestie” te produceren in de geest van Christus, hoe kan 
dan redelijkerwijs worden ontkend dat de duivel dat niet zou kunnen in de 
geest van een paus? 

 
In ieder geval, de leer van de Kerk over de pauselijke onfeilbaarheid ex 
cathedra is zo duidelijk, dat elke aanspraak om deze uit te breiden naar 
het gebedsleven van de paus naar mijn mening absurd is. Dit is 
ruimschoots bewezen juist door het gebed dat de paus samenstelde voor 
het welslagen van zijn concilie. We zagen al dat dit gebed tot de Heilige 
Geest verscheidene dwalingen bevat. De eerste over de rol van de Heilige 
Geest – daar hebben we het al over gehad. De tweede over  de rol van het 
Magisterium; een dwaling die, zoals we zullen zien, niet minder een illusie 
is dan de eerste. Paus Johannes verklaarde namelijk met het oog op zijn 
concilie, dat de presentatie van de leer van de Kerk een meer aan de 
moderne wereld aangepaste vorm zou moeten kiezen126. 
 
Wat bedoelde hij daarmee? Verwachtte hij dat de Heilige Geest op 
wonderbare wijze elke concilievader zou transformeren in een genie, en 
dat elk dan binnen een paar weken met briljante nieuwe formules zou 
komen over de Katholieke leerstellingen? 
  
Het is zoals een Canadese bisschop eens opmerkte: Paus Johannes heeft 
het 'aggiornamento' helemaal niet doordacht. Hij wilde de zuivering van 
de Kerk en de hereniging van alle christenen, maar verder ging hij niet…127. 
 
De reden hiervan lag in het feit dat definities van experts op de goede 
paus Johannes geen effect hadden. Want over het Magisterium wordt 
geleerd:  “Genade beloofd aan het Magisterium is niet voor inspiratie, 

                                                 
125 KRU1,  II: 22, 5 
126 HUB, p. 63 
127  R. Caporale S.J., Vatican II, The Last of the Councils, p. 38, New York, Helicone 

Press, 1964 
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maar voor bijstand128. Er wordt ook gezegd dat het Magisterium geen 
ingestorte kennis geniet129, noch bezit het de geringste autonomie inzake 
het Depositum130 (idem, p. 69) van het geloof. Integendeel: het ontvangt 
alleen bijstand in het bewaren en definiëren van het geloof van de Kerk131. 
Want de Kerk heeft geen macht 'Waarheid' te creëren132. 
 
In al deze definities vinden we de reden waarom Vaticanum II op geen 
enkele manier kon dienen als vooruitgang van het geloof, omdat zijn 
programma niet op het bewaren en definiëren van het geloof van de Kerk 
gericht was. Dat zullen we meer volledig uitleggen in hoofdstuk VIII. 
 
  
 De Apostolische Constitutie Humanae Salutis 

 
Nog een ander beslissend document in de voorbereidingen van het 
concilie door paus Johannes was de Apostolische Constitutie Humanae 
Salutis, die de paus publiceerde op 25 december 1961: op Kerstdag. 
Ongetwijfeld was zij bedoeld om het emotionele appèl van het concilie te 
verhogen. Valse mystiek plaatst emotie (altijd) boven gedachte133. 
 
De betekenis van Humanae Salutis ligt niet zozeer in wat de paus zegt, 
maar eerder in wat hij verzwijgt. Want merkwaardig genoeg bevat de 
gewichtige constitutie geen enkel concreet doel voor het concilie. Zij staat 
bol van vage algemeenheden en is de uitdrukking van paus Johannes’ 
vaste overtuiging en vertrouwen in het welslagen  van het concilie. Ze 
spreekt met lof over het werk van de voorbereidingscommissie en 
secretariaten. Hoe deze commissies werden verondersteld zich voor te 
bereiden op een nieuw Pinksteren gaat evenwel alle begrip te boven. 
 
                                                 
128 CON, p. 74 
129 CON, p. 74 
130 CON, p. 69 
131 CON, p. 78 
132 MER, p. 4 
133 KRU1, II: XI, 7 
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Op 2 februari 1962 (Maria Lichtmis) ging paus Johannes dapper de datum 
aankondigen voor de opening van zijn concilie, namelijk 11 oktober 1962. 
Dat deed hij met het Motu Proprio Consilium, waarin hij zijn geloof 
uitdrukte dat niet alleen zij die gedoopt zijn in de naam van Christus tot 
Hem behoren, maar ook zij die evengoed de Zijne zijn door het recht van 
schepping. Aldus voegt hij een nieuw aspect aan het mysterie van de 
Verlossing. 
 
Consilium is niet met de documenten van Vaticanum II in de Abbot uitgave 
gepubliceerd, wat erop wijst dat meer gewicht wordt gehecht aan 
Humanae Salutis. 
 
In Humanae Salutis verklaart Paus Johannes, dat alles verliep op een 
gepaste manier en in een sfeer van harmonie. Maar hij zegt niet met wat 
voor geest hij harmoniseerde. 
 
Het beslissende verschil tussen Humanae Salutis en de eerdere 
apostolische brief Superno Dei Nutu is, dat hij niet meer spreekt over de 
Romeinse Curie of zijn beminde Zoon Domenico Kardinaal Tardini, die nog 
maar zes maanden geleden was overleden (30 juli 1961). Zoals eerder 
gezegd, Johannes’ wensen waren de absolute norm van de 
voorbereidingen van zijn concilie. Iedereen die daar niet aan 
beantwoordde werd gewoonweg genegeerd. 
  
Humanae Salutis geeft dus blijk van het feit, dat paus Johannes tijdens 
de drie en half jaar durende voorbereidingen niet wilde afdalen van zijn 
pseudomystieke hoogte, om samen met de curiekardinalen op een 
redelijk basis de doelstellingen van het concilie te bespreken, waarvan 
uiteindelijk het lot van de Kerk afhing. Inderdaad, in Humanae Salutis 
treedt paus Johannes naar voren als de 'charismatische dictator', die 
ondanks dat hij bij wijlen zijn onwaardigheid toegeeft, een ongenaakbare 
messiaanse houding handhaaft. Welnu, vanaf de hoogten van dit zelf-
ontworpen  charisma gaf de paus op 25 december 1961 aan de Kerk en de 
wereld het geschenk van een nieuw oecumenisch concilie. We lezen in 
Humanae Salutis: 
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Tegenover dit tweevoudig schouwspel – een wereld die een ernstige staat 
van geestelijke armoede laat zien, en de kerk van Christus, die nog zo trilt 
van vitaliteit – hebben wij, vanaf de tijd dat wij opklommen naar het 
hoogste pontificaat, ondanks onze onwaardigheid en door middel van een 
impuls van de Goddelijke Voorzienigheid, onmiddellijk de urgentie gevoeld 
van de plicht om onze zonen bijeen te roepen, om de Kerk de mogelijkheid 
te bieden doeltreffender bij te dragen aan de oplossing van de problemen 
van de moderne tijd. En de paus gaat verder: 
 
Daarom verwelkomden wij als van boven komend de intieme stem van 
onze geest, en wij beschouwden dat nu de tijd rijp was om aan de 
Katholieke Kerk en de wereld het geschenk aan te bieden van een nieuw 
oecumenisch concilie... 
 
Bovendien is het een uitzonderlijk feit dat paus Johannes al die jaren van 
voorbereiding op het concilie niet de behoefte voelde een van de 
geleerden in de mystiek te raadplegen, en te onderzoeken en zekerheid te 
krijgen of die 'intieme stem' van zijn geest, welke hij verwelkomde als 
'komende van boven', werkelijk van boven kwam en niet van beneden. 
Want als de paus slechts een van de hoofdstukken van boek II van de 
Bestijging van de Berg Karmel had gelezen, dan zou hij liever zijn 
achtertuin zijn gaan omspitten en aardappels poten dan een oecumenisch 
concilie bijeen te roepen. 
 
Maar evenals paus Johannes zijn bliksembesluit als een Onbevlekte 
Ontvangenis aan de Kerk had opgelegd, zo ook ging hij voort met de 
doelstelling van het concilie. Ze bleven een geheim tot het moment van 
de opening van het wereldwijde evenement, tien maanden later. 
 
Wanneer men Humanae Salutis leest, blijkt waarom paus Johannes’ 
eerste blunder om blindelings af te gaan op wat hem op mysterieuze wijze 
werd meegedeeld  door een onbekend medium onherstelbaar was, en 
hoe zijn vergissing tenslotte kon uitgroeien tot een boom van dwalingen. 
Want paus Johannes’ gretigheid om de woorden oecumenisch concilie aan 
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te nemen opende inderdaad de deur voor de duivel134, die toen in staat 
was de paus te misleiden en de loop van de gebeurtenissen te bepalen 
(zie deel 3 van het geheim van Fatima). Dit kon hij bereiken vanwege paus 
Johannes uitzonderlijk verachting voor de waarheid van het Evangelie, 
toen hij besloot met zijn concilievoorbereidingen verder te gaan op de 
manier van een dictatoriale charismaticus, wiens enige leidende beginsel 
zijn onbeheerste hartstochten en verlangens zijn. Dit gedrag van paus 
Johannes is op zich al een bewijs van de afwezigheid van de Heilige Geest, 
de Geest van Christus, Die gezegd heeft: Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheus 18, 
20). 
 
Hoe belangrijk die aangehaalde woorden van het evangelie zijn in de zaak 
van God, lezen we in de Bestijging van de Berg Karmel: 
  
Waar twee of drie samengekomen zijn om dat te beschouwen wat tot 
grotere eer en glorie van mijn Naam is, daar ben ik in hun midden. Dat wil 
zeggen: Ik zal de waarheden van God in hun hart duidelijk maken en 
bevestigen. En merk op, dat Hij nooit zei: 'Waar er op zijn minst één is, 
daar zal Ik zijn.' Nee: 'Waar er minstens twee zijn.' Zo laat Hij zien dat God 
niet verlangt dat iemand alleen op zichzelf zou geloven dat zijn ervaringen 
van God komen of dat hij in overeenstemming daarmee zou moeten 
handelen, of erin geloven, maar dat hij liever de Kerk en haar dienaren zou 
geloven. Want God zal  de waarheid niet verduidelijken en bevestigen in 
het hart van iemand die alleen is.135

 

 
Te oordelen naar Humanae Salutis had paus Johannes geen behoefte aan 
de bevestiging van welke waarheid ook. Wat betreft zijn nederigheid of 
zijn grote liefde voor het concilie, - deze zijn niet noodzakelijk een bewijs 
van zijn liefde tot God. De H. Johannes van het Kruis verklaart juist déze 
verschijnselen anders: over innerlijke inspraken schrijft hij: 
 

                                                 
134 KRU1, II: II, 7 
135 KRU1, II: XXII, 7 
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Daarom zeg ik dat het verschil tussen deze ingevingen soms moeilijk te 
onderscheiden is, vanwege de verschillende effecten welke zij 
voortbrengen… Maar die, die van de duivel komen, zijn soms moeilijk te 
begrijpen en te herkennen. Het is weliswaar waar dat zij in de regel de wil 
dor laten in de liefde tot God, en de geest geneigd tot ijdelheid, 
eigenzinnigheid of zelfgenoegzaamheid, maar toch komt het soms voor 
dat zij de ziel inspireren met valse nederigheid en vurige aandoening van 
de wil, geworteld in eigenliefde. En dat zo zeer dat iemand bij tijden 
uitermate spiritueel ingesteld moet zijn om het te kunnen onderscheiden. 
En dit doet de duivel om zichzelf beter te beschermen. Want hij weet zeer 
goed, hoe hij soms tranen moet opwekken bij de gevoelens, die hij de ziel 
inblaast, met de bedoeling om door te kunnen gaan met  in de ziel de 
affecties in te planten die hij wenst. Maar hij probeert altijd die wil zo te 
bewegen, dat de ziel deze ingevingen koestert en er groot belang aan 
hecht met als resultaat dat hij zichzelf eraan overgeeft en bezig is met wat 
geen deugd is, maar eerder de gelegenheid die deugd te verliezen, die de 
ziel zou kunnen hebben136. 
 
Dit hoofdstuk van de Bestijging van de Berg Karmel bevat de hele 
betekenis van paus Johannes’ persoonlijke concilievoorbereidingen. Het 
verklaart dat zijn vurige gedrevenheid voor het concilie niet van God 
kwam, maar zijn wortels had in eigenliefde. Het verklaart ook dat hij tot 
tranen bewogen was 'bij de gedachte eraan' en waarom hij 'ervan hield 
dikwijls stil te staan' (Humanae Salutis) bij de gedachte aan het concilie 
(over Paus Johannes’ neiging tot ijdelheid zullen we later spreken). 
Kortom, het verklaart waarom deze paus nadat hij eerst het grootste 
belang had gehecht aan zijn 'innerlijke mededelingen', het pad verliet van 
de christelijke waarheid en deugd en duidelijk de weg in sloeg van dwaling 
en verwarring. 
 
 

                                                 
136

 KRU1, II: XXIX, 11 
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Humanae Salutis? 
 

Helaas, een Apologia pro Angelo (The Wanderer, katholiek weekblad, drie 
artikelen Apologia pro Angelo) is onmogelijk. Want noch het idee van een 
concilie noch de voorbereidingen ervan vallen binnen de leer van de Kerk. 
Paus Johannes heeft zich schuldig gemaakt aan de subtiele dwaling van 
valse mystiek, door de innerlijke ingeving 'Oecumenisch concilie' te 
benoemen als komend van God, en deze woorden vervolgens aan de 
lerende Kerk op te leggen als haar nieuw leidend beginsel. Angelo Roncalli 
is schuldig aan ernstige vermetelheid door urbi et orbi de verwachting te 
wekken van bovennatuurlijke verschijnselen of instructies 'als van een 
nieuw Pinksteren.' Dit laatste, leert de mystieke leer, is inderdaad 'een 
belediging van God' doordat het een verwijt aan God, dat Hij ons  in Zijn 
Zoon niet de volledige waarheid heeft geschonken137 uitspreekt. Paus 
Johannes’ werk aan het concilie was stelt dus niet Christus centraal, 
aangezien al het geloof ons gegeven is in Christus, en er is daarom niets 
meer ervan dat nog geopenbaard zal worden, en er zal ook nooit meer 
iets  bijkomen138. Door zijn ogen af te keren van Christus en zijn hoop te 

                                                 
137 KRU1, II: XXII, 7 
138 KRU1, II: XXII, 7 
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stellen op een concilie maakte paus Johannes zich niet alleen schuldig aan 
nieuwlichterij, maar ook aan ernstige vermetelheid139 (t.a.p.). Dat hij 
letterlijk een nieuw Pinksteren verwachtte wordt bevestigd in Humanae 
Salutis, waar hij zegt: 
 
Moge zich dus in de christelijke gezinnen het schouwspel herhalen van de 
apostelen, vergaderd in Jeruzalem na Jezus' hemelvaart, toen de 
pasgeboren Kerk volledig verenigd was in gedachte en gebed  met Petrus 
en rond Petrus, de herder van de lammeren en de schapen. En moge de 
Goddelijke Geest Zich verwaardigen op de meest troostvolle wijze het 
gebed te verhoren dat dagelijks vanuit alle hoeken van de aarde tot Hem 
opstijgt: 'Vernieuw Uw wonderen in onze tijd, als voor een nieuw 
Pinksteren...' 
 
Nu weten we, dat de geboortedag van het pentecostalisme in de  
Katholieke Kerk 25 december 1961 is. 

 

 
  

De Geest van Vaticanum II (links) 

                                                 
139 KRU1, II: XXII, 7 
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IV Waarom paus Johannes een concilie nodig had 

 
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gesproken over paus 
Johannes' regelrechte aanvaring met de mystieke theologie in zijn idee 
van een concilie. Laten we nu de 'gave' van zijn concilie beschouwen 
onder het aspect van de gever. De vraag die dan opkomt  is: wie was de 
man die een oecumenisch concilie in de Kerk lanceerde, waarvan de 
gevolgen tot nog toe onvoorspelbaar zijn?140

 

 
Opgemerkt moet worden, dat paus Johannes niet de eerste ketter in de 
Kerk is die dwaalt onder de aanspraak op privé-inspiratie, die hem 
afzondert van de gewone discipline 141  van de Kerk en hem zo de 
gelegenheid biedt zich van een officiële leer van de Kerk af te wenden,142  
die niet beantwoordde aan zijn eigen smaak. De ketter Montanus en de 
gnostici in de vroege Kerk zijn notoire voorbeelden van dit soort ketters. 
 
Maar wat zou de reden kunnen zijn, waarom paus Johannes persoonlijk 
geen genegenheid koesterde voor de officiële leer van de Kerk? Zijn zijn 
vroege encyclieken dan geen bewijs van zijn grote liefde voor de Heiligen 
van de Kerk, haar ceremoniën en de leer van de vroegere pausen? Welnu, 
we zullen zien, dat het niet zozeer zijn afkeer voor de Kerk en haar leer 
was die ten grondslag ligt aan zijn passie voor hervorming, maar veeleer 
zijn onvermogen deze leer te ontwikkelen volgens orthodoxe lijnen. De 
kardinalen die paus Johannes op 28 oktober 1958 kozen zagen in hem een 
interim-paus te zijn. In plaats daarvan werd hij - door het oecumenische 
concilie, waar niemand op zat te wachten, bijeen te roepen - de 
grondlegger van een nieuwe en andere Kerk Wij moeten teruggaan naar 
paus Johannes’ voor-pauselijke carrière om de reden te vinden waarom 
hij een concilie nodig had. 
 
 

                                                 
140 CON, p. 155 
141  P. Hughes, Church in Crisis, p. 10 
142 Zie vorige noot 



 

77 

 

 

a 'In wiens handen, O Heer, heeft U Uw Kerk toevertrouwd?'143
 

  
Het is algemeen bekend, dat Angelo Roncalli de zoon was van een vrome 
boerenfamilie in de omgeving van Bergamo. Hij onderscheidde zich door 
een prachtige maar saaie diplomatieke loopbaan in de Kerk. Maar het is 
slechts aan weinigen bekend dat, toen hij paus werd, hij in zijn dossier de 
woorden 'verdacht van modernisme'144 vond. Een van zijn biografen weet 
te melden, dat paus Johannes in woede ontstak. Hij vroeg om een pen en 
schreef onder de veroordelende woorden: 'Ik, Johannes XXIII, Paus, 
verklaar, dat ik nooit een modernist ben geweest.'145 Later zou hij gezegd 
hebben: Ik ben het levende voorbeeld dat een priester die onder 
observatie staat van het H. Officie, toch paus kan worden.146

 

 
 

De gang van het 
modernisme. Treden 

van boven naar 
onder: Christendom - 
Bijbel niet onfeilbaar 
- Mens niet gemakt 
naar Gods beeld en 

gelijkenis -  Geen 
wonderen - Geen 

maagdelijke 
geboorte - Geen God 
- Geen verzoening - 
Geen Verrijzenis - 

Agnosticisme - 
Atheïsme 

 

                                                 
143  R. Caporale, S.J., Vatican II, the Last of the Councils, p. 37 
144  Catholic Herald, 8 maart 1974, Londen 
145 Zie vorige noot 
146 Zie vorige noot 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nx1fyXCgQLZZwM&tbnid=ZyZ3jHhTIbVITM:&ved=0CAUQjRw&url=http://catholicknight.blogspot.com/2012/03/sad-state-of-us-catholic-church.html&ei=UuIxUvKnBfOY0QWVtIC4CQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNHyWGSq99SozgFKo8iqkG-PchRv5A&ust=1379087297648426
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Een saaie diplomatieke loopbaan? Allerminst! Had Eerw. Zr. 
Oxfort  maar de volgende tekst gekend: 
 
De dikke priester uit Sotto il Monte — schrijft Bellegrandi — 
stuurde tussen een glimlach en een grapje de 'chapelain' van de 
Orde van Malta naar de secretaris van de nuntiatuur, Mgr. Bruno 
Heim. Deze priester, die nu apostolisch legaat in Groot-Brittannië 
is geworden, verraste de gezant van Rome met zijn clergyman en 
de pijp die hij rookte, en vervolgens met zijn juichende lof voor de 
vrijmetselarij, die hij definieerde als 'een van de laatste krachten 
ter wereld die de sociale eenheid bewaarde,  en dus ook een 
macht om de religie te bewaren.' En hij gaf een enthousiast 
oordeel over baron Marsaudon, die de verdienste had gehad om 
de nuntiatuur de transcendente waarde van de vrijmetselarij te 
laten begrijpen. Juist om die verdienste van hem heeft de nuntius 
in Parijs, Angelo Giuseppe Roncalli, diens nominatie gesteund en 
laten doorgaan als minister van de  Orde van Malta in Parijs. 

Monseigneur Stockalper was stomverbaasd over deze 
onthulling en hij kreeg de genadeslag toen hij zei dat canon 2335 
van het Kerkelijk Recht voorzag in excommunicatie voor degenen 
die met de vrijmetselarij verbonden waren, en toen zijn 
gesprekspartner hoorde zeggen,tussen twee welriekende teugen 
aan zijn dikke pijp, dat 'de nuntiatuur in Parijs in het diepste 
geheim werkte aan de verzoening tussen de Katholieke Kerk en de 
vrijmetselarij.' Dat was in 1950!147  EGL 73 

 
 
Er is nog een onregelmatigheid in Roncalli’s aantreden als paus. Het is de 
keuze van zijn naam. Zijn besluit om Johannes XXIII genoemd te worden is 
ook een afwijking van de traditie. Geen van zijn voorgangers wilde ooit de 

                                                 
147 EGL 73 
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naam van een middeleeuwse antipaus 148  kiezen. Verwees Roncalli’s 
voorkeur voor de naam Johannes wellicht naar de profetische rol die hij 
zou spelen als de voorloper van de Antichrist? 

  
We gaan nu terug naar de eerste bovenvermelde onregelmatigheid. Als 
het Heilig Officie, naar mijn mening, het noodzakelijk vond Angelo Roncalli 
onder observatie te plaatsen wegens verdenking van modernisme, dan 
was daar een reden voor. En ofschoon paus Johannes nadrukkelijk 
ontkende dat hij ooit modernist was, zullen we, als we zijn conciliearbeid 
bezien onder het aspect van de modernistische leerstellingen, zien dat de 
verdenking van het Heilig Officie meer dan gerechtvaardigd was. Want 
zodra Roncalli de hoogten van het Hoogste Leergezag bereikte, 
manifesteerde zich zijn drang tot hervorming in wat hij een goddelijke 
inspiratie noemde.  Laat me een paar hoofdstukken aanhalen uit de 
beroemde encycliek Over de leerstellingen van de modernisten (Pascendi 
Dominici Gregis). Dit om aan te tonen dat het modernisme het draagvlak 
is van Paus Johannes’ valse mystiek. 
 
Volgens de heilige paus Pius X beweren de modernisten dat religie haar 
oorsprong heeft in een beweging van het hart. Deze beweging wordt 
genoemd: 'gevoel.'149

 

  
Modernisten vinden in dit gevoel niet alleen geloof, maar in en met 
'geloof', zoals zij dat verstaan, stellen zij dat er ook 'openbaring' gevonden 
wordt. Want, inderdaad, om openbaring te hebben, wat heb je dan nog 
meer nodig dan gevoel? Is dat godsdienstige gevoel dat men in het 
bewustzijn waarneemt, niet openbaring? Is het niet God die Zichzelf 
openbaart, weliswaar zonder onderscheiden te kunnen worden, in 
ditzelfde godsdienstige gevoel in de ziel? En zij voegen er aan toe: 
aangezien God zowel object als oorzaak is van geloof, is deze openbaring 
tegelijkertijd van God en door God, dat wil zeggen: God is zowel de  

                                                 
148  Johannes XXIII, antipaus, gekozen 17 mei 1410, door het concilie van Konstanz 

afgezet op 29 mei 1455 
149 PDG, par. 7 
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Openbarende als de Openbaring150
 

 
Hieruit, zo vervolgt Pius X, ontstaat het meest absurde leerstuk van de 
modernisten, dat iedere religie, - volgens het verschillende aspect 
waaronder zij wordt bezien, - moet worden beschouwd als zowel 
natuurlijk als bovennatuurlijk. Zo maken zij bewustzijn en openbaring 
synoniem151. 
 
Welaan dan, handelde paus Johannes als een modernist, toen hij zijn zich-
bewust-zijn van een innerlijke roep om een concilie a priori als een 
goddelijke inspiratie presenteerde? Inderdaad, paus Johannes’ apriorisme, 
namelijk zijn aanname van een mysterieuze roep om een concilie als een 
authentieke openbaring van God, is een typische manifestatie van 
modernisme. Was het niet dit religieuze zich-bewust-zijn van de woorden 
oecumenisch concilie, dat vanaf het begin bepalend was voor zijn bewind? 
Om nog beter het verband te begrijpen tussen het modernisme en paus 
Johannes’ idee voor een concilie, citeren we verder de heilige paus Pius X : 
Hieruit leiden zij (de modernisten)152 de wet af, die als universele norm 
gepresenteerd wordt, volgens welke religieus bewustzijn op gelijke voet 
moet worden gesteld als openbaring, en dat alles daaraan ondergeschikt 
moet worden gemaakt, zelfs het hoogste Leergezag van de Kerk...153

 

 
Welnu, het staat onomstotelijk vast, dat het universele Magisterium zich 
in Vaticanum II ondergeschikt heeft gemaakt aan paus Johannes’ religieus 
bewustzijn van een innerlijke roep om een concilie. In één woord, de 
reden voor Vaticanum II is de daad van een modernistische paus die zijn 
religieuze bewustzijn van een innerlijke roep om een concilie als een 
authentieke goddelijke openbaring plaatste boven het leergezag van de 
Kerk. En het is door het raaskallen van de modernisten, dat de Katholieke 
Kerk daarna steeds hervormd is.154 
                                                 
150 PDG, par. 8 
151 PDG, par. 8 
152 PDG, par. 8; vet van de auteur 
153 PDG, par. 8 
154 PDG: Er zijn katholieken, ja, en ook priesters, die dezen dingen openlijk zeggen en 
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Bovendien, aangezien het modernisme de synthese van alle ketterijen is, 
(Pascendi, par. 39), kunnen alle dwaalleren over Kerkelijke vernieuwing, 
zoals we ze vinden in de documenten van Vaticanum II, worden 
teruggebracht onder één noemer: modernisme. Een gedetailleerde 
verhandeling over deze dwalingen hoort in een afzonderlijke studie van de 
documenten van Vaticanum II thuis.155 Nu is het voor ons belangrijk, de 
persoonlijkheid van de modernist onder de loep te nemen, zoals 
beschreven door de H. Pius X: 
 
…de modernist is behept met een complexe persoonlijkheid. Hij is filosoof, 
gelovige, theoloog, historicus, criticus, apologeet, en hervormer. Deze 
rollen moeten duidelijk van elkaar worden onderscheiden, om hun 
systeem goed te kunnen begrijpen en volledig vat te krijgen op de 
beginselen en gevolgen van hun leer. 
 
De complexe persoonlijkheid van Roncalli openbaarde zich toen de 
Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzú probeerde de echte paus 
Johannes te portretteren. Hij kreeg de opdracht een afgietsel te maken 
voor een bronzen buste. Later in dit hoofdstuk zullen we meer uitgebreid 
spreken over Manzú’s probleem (VI, d). 
  
Welnu, voor zover ik weet is er niets bekend of gepubliceerd in de voor-
pauselijke periode van Johannes XIII's carrière, dat hem beschuldigde  van 
modernisme. De verdenking van het H. Officie, zo schrijft Peter Nolan, 
was enkel en alleen gebaseerd op de correspondentie met een 
priestervriend (Buonaiuti), die later is geëxcommuniceerd. De New 
Catholic Encyclopedia echter zegt dat Roncalli, jong priester nog, als 
secretaris in dienst is geweest van de bisschop van Bergamo, graaf 
Giacomo Radini Tedeschi, een sociaal gezind prelaat met brede visie, en 
dat hij daarnaast ook les gaf in 'apologetiek en kerkgeschiedenis,' en later 

                                                                                                                                                                  

erop groot gaan dat zij de Kerk zullen hervormen met dit geraaskal. 
155 Zeer goed en overtuigend heeft dit onder andere Abbé George de Nantes gedaan, 

zie o.a. zijn website Contre-Reformation Catholique, www.crc-internet.org (nvdr) 



 

82 

 

 

eveneens patrologie aan het bisschoppelijk seminarie. In die tijd werd 
Roncalli beschuldigd van modernistische dwalingen door enkele 
integristen. Hoogstwaarschijnlijk is het vanwege deze beschuldigingen dat 
Roncalli er in zijn lessen naar streefde controversiële kwesties te 
vermijden.156 Hij concentreerde zich op kerkgeschiedenis en publiceerde 
verschillende korte monografieën – één ter nagedachtenis van de grote 
kerkhistoricus Baronius…, en twee over de locale geschiedenis van 
Bergamo.157

 

 
 

 
 
 
Hij schreef ook een 'lovende en voorzichtige biografie' van Mgr. Tedeschi, 
die hij negen jaar lang als secretaris had gediend. Als historicus 
onderscheidde Roncalli zich samen met een priester uit Bergamo bij het 
uitgeven van een grote collectie historische documenten over het leven 
en werk van St. Carolus Borromeus. Het vijfde boek daarvan kwam klaar 
in 1958. Paus Johannes was een gretige historicus, een goede bestuurder, 
een schitterende diplomaat. Maar hij was een slechte filosoof en als 
theoloog een crypto-modernist. 

                                                 
156 New Catholic Encyclopedia, Pope John XXIII 
157 Zie voor schrikbarende informatie over Roncalli de serie artikelen over hem in 

Sodalitium op www.sodalitium.eu en het al even buitengewoon verontrustende 
Nikita Roncalli, te downloaden op 
http://www.huttongibson.com/PDFs/huttongibson_NIKITARONCALLI_book.pdf 

http://www.sodalitium.eu/
http://www.huttongibson.com/PDFs/huttongibson_NIKITARONCALLI_book.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nx1fyXCgQLZZwM&tbnid=BaqDYvhWLYNSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://catholicknight.blogspot.com/2012/03/sad-state-of-us-catholic-church.html&ei=LeMxUt_vHOnL0QX9-4CgCQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNHyWGSq99SozgFKo8iqkG-PchRv5A&ust=1379087297648426
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Wat te zeggen over zijn populair dagboek Giornale Dell’ Anima (Dagboek 
van een Ziel), dat veel biografen hebben geciteerd als garantie voor zijn 
spirituele integriteit, zijn persoonlijke heiligheid en zijn 'reusachtige' 
grootheid? 

 
Volgens zijn dagboek was de voornaamste strijd die Roncalli vocht in zijn 
streven naar volmaaktheid die tegen de zonde van geestelijke hoogmoed, 
die vermoedelijk gevoed werd door de omstandigheden van zijn 
opvoeding.158 Wanneer men zijn laatste notitie in zijn Giornale Dell’ Anima 
leest, dan wordt het duidelijk, dat hij deze strijd nooit heeft gewonnen. 
 

 
 
 
Veelbetekenend is het einde van Paus Johannes’ dagboek, wanneer hij 
een samenvatting geeft van de grote genaden, geschonken aan een man 
die een lage opvatting heeft van zichzelf, maar goede inspiraties krijgt en 
nederig en vol vertrouwen voortgaat ze in praktijk te brengen. Als eerste 
genade noemt hij zijn aanvaarding met eenvoud van de eer en de last van 
het pontificaat. Zijn tweede genade schijnt te zijn: 
 
In staat te zijn geweest om bepaalde ideeën te aanvaarden als eenvoudig 
                                                 
158 E.E.Y. Hales, Pope John and his Revolution, p. 7 
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en in staat om ze onmiddellijk in praktijk te brengen, - ideeën die op 
zichzelf allerminst complex waren, maar wel verstrekkend in hun gevolgen, 
en vol verantwoordelijkheden voor de toekomst. Ik was hierin onmiddellijk  
succesvol, wat bewijst dat men de goede inspiraties die van de Heer 
komen moet aanvaarden, eenvoudig en vol vertrouwen. 
 
Het dagboek eindigt met deze laatste woorden over zijn concilie: Na drie 
jaar van voorbereidingen, zeker zwaar, maar ook vreugdevol en sereen, 
bevinden wij  ons nu op de helling van de heilige berg. Moge de Heer ons 
de kracht schenken om alles tot een succesvol einde te brengen.' 
 
Zo eindigt het Dagboek van een Ziel volgens paus Johannes XXIII. Het 
eindigt negen maanden voor zijn fysieke dood op Pinksteren 1963. 
Aangaande de geestelijke tocht van zijn ziel tijdens en na de eerste zitting 
van het concilie, dat is toen hij tot de ontdekking kwam dat hij had 
gegraasd op de helling van de verkeerde berg, vertelt paus Johannes ons 
niets. Hoe kon hij ook anders? Toegeven dat de geestelijke inzet van zijn 
hele pontificaat misplaatst was? Hoe kon hij in hemelsnaam toegeven dat 
zijn geestelijke eenvoud en zijn veronderstelde nederigheid onvoldoende 
waren om hem te beschermen tegen de listen van de duivel, die meestal 
bekoort met hoogmoed? 

 
Bovendien, een aandachtige lezer van zijn laatste dagboeknotitie zal zien 
dat Roncalli nooit geestelijk verder kwam dan de basisvormen van 
eenvoudige vroomheid en daadwerkelijke ascese. Hij kwam nooit binnen 
de passieve nacht van de zinnen, laat staan de nog ergere nacht van de 
geest, die noodzakelijke zuiveringen zijn van de intellectuele ziel, die God 
op de weg heeft gezet van de mystieke (of goddelijke) contemplatie. Dit 
betekent dat de man die op zich nam de Kerk te vernieuwen door middel 
van een oecumenisch concilie zelf nooit vernieuwd is geweest in de 
Heilige Geest, dat is: omgevormd in een nieuwe mens in Christus. 
Doorheen zijn hele schitterende diplomatieke loopbaan in de Kerk is hij 
het 'oude zuurdesem' gebleven, al te gehecht aan uiterlijke dingen (zoals 
het prulkruis waarmee hij wilde begraven worden). Een van zijn biografen 
noemde hem de gemoedelijke Kerk met de toevoeging dat zijn vroomheid 
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manifest was, maar saai.159 De heilige Pius X leert dat hoogmoed zit in het 
huis van de modernist160 en  dat onwetendheid de intellectuele oorzaak is 
van het modernisme.161 Zoals gezegd, het ontbrak paus Johannes aan de 
intellectuele eigenschappen, die hem hadden moeten behoeden tegen de 
dwalingen van zijn tijd.162 
 
Interessant is, dat Roncalli in zijn laatste jaren als patriarch van Venetië 
duidelijk in de dwaling van het socialisme viel. Naar verluidt gaf Roncalli 
op 16 augustus 1956 een pastorale brief uit, waarin hij diegenen berispte 
die volhielden voorstanders te zijn van de voorgestelde opening naar links 
van deze beweging. Maar toen de Socialistische Partij van Italië haar 
nationale conventie te Venetië hield in februari 1957 spoorde hij zijn kudde 
aan een hartelijk welkom te bereiden voor de gedelegeerden, die hem 
toeschenen niets anders te willen dan de idealen van socialistische vrede 
en rechtvaardigheid te bevorderen. Sommige van de rechtse  Christenen 
protesteerden toen tegen zijn handelwijze.163 
 
Welnu, paus Pius XI had 25 jaar eerder in zijn beroemde encycliek 
Quadragesimo Anno gezegd, dat niemand tegelijk een oprechte katholiek 
en een ware socialist kan zijn. Was dus de patriarch van Venetië wel een 
oprecht katholiek? 

  
Om de echte paus Johannes te leren kennen moet men de opmerkingen 
van de Franse bisschoppen bij de eerste sessie van het concilie 
beschouwen. Men zou veronderstellen dat Roncalli, - zozeer geprezen om 
zijn warme menselijkheid, zijn toegankelijkheid voor iedereen en zijn 
doodgewone eenvoud,-  wel geliefd zou zijn door zijn bisschoppen in de 
tijd dat hij pauselijk nuntius was in Parijs. Niets is minder waar! Het 
tegengestelde is het geval. Naar verluidt zouden enkele van de Franse 

                                                 
159 M. Martin, Three Popes and the Cardinal, p. 9 
160 PDG, par. 41 
161 PDG, par. 41 
162

 Zie mijn The Heresy of Pope John XXIII, p. 37 

163 New Catholic Encyclopedia, Pope John XXIII 
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bisschoppen aan hun wanhoop uiting hebben gegeven. Zij klaagden dat 
de Kerk zeer diep gevallen was van de hoogte van Pius XII. Enkelen van 
hen konden zijn verkiezing slechts accepteren met de hulp van Boven.164 
 
 

 

 
Wie zou dit soort reactie verwacht hebben van Franse bisschoppen, die 
acht jaar onder het bewind van Roncalli hebben gestaan? Een vreemd 
verhaal, inderdaad! De betrouwbaarheid ervan kan niet worden betwist, 
want het is afkomstig uit de pen van een Amerikaanse Jezuïet, die het zijn 
zaak had gemaakt om opinies te verzamelen van verscheidene 
bisschoppen aangaande de persoon van Paus Johannes XXIII bij de eerste 
sessie van het concilie.165 
 
Hoezeer verwelkomde ik deze opinies! Zij kwamen voor mij als kostbare 
collectors items op een tijdstip dat ik helemaal alleen stond in mijn 
overtuiging dat een ketter de Stoel van Petrus bezette166. Hier vond ik 
                                                 
164Rock Caporale S.J., Vatican II, The Last of the Councils, p. 36 
165Zie Caporale voor deze opinies. 
166 Zie mijn The Heresy of Pope John XXIII 
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verklaringen van bisschoppen die Roncalli goed kenden. 
 
Een van hen noemde paus Johannes een mysterie en een fenomeen.167  
Een Canadese bisschop noemde hem een een bedrieglijke figuur,168 eraan 
toevoegend dat paus Johannes het aggiornamento totaal niet had 
doordacht. Hij wilde de zuivering van de Kerk en de hereniging van alle 
Christenen. Hij was een vreemde mengeling, een raadsel. Soms bewees hij 
een groot traditionalist te zijn, dan weer keerde hij om en legde een 
revolutionaire verklaring af.169

 

 

 
Oktoberrevolutie. De staat keert zich tegen het volk. Eerste triomf van het 

marxisme/communisme. De modernist en conciliedeskundige pater Y. 
Congar noemde Vaticanum II de oktoberrevolutie in de Kerk.En hij kon het 

weten. 
 
Een andere bisschop, wiens opinie werd verzameld tijdens paus Johannes' 
Oktoberrevolutie verklaarde dat Johannes zelf niet wist waarom hij 

                                                 
167 Caporale, p. 38 
168 t.a.p. 
169 t.a.p. 
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eigenlijk een concilie bijeenriep. Hij zei dat hij  geïnspireerd was, maar het 
kan ook zijn dat hij in de war was. Een concilie was helemaal niet nodig.170 
Weer een andere bisschop reageerde op Roncalli’s verkiezing tot het 
pausschap: Bij het horen van zijn keuze, dacht ik bij me zelf: “In wat voor 
handen, O Heer, hebt U Uw Kerk toevertrouwd?”171

 

 
De enige paus die ooit schuldig is bevonden van ketterij en uit de schoot 
van de Kerk is gezet was paus Honorius I (625-638). Maar  als we Honorius 
vergelijken met Johannes XXIII, dan duikt er een belangrijk verschil op. 
Paus Honorius I had 13 jaar lang trouw de Kerk gediend als Soevereine 
Hogepriester, tot hij tegen het eind van zijn regering aan zijn plicht 
verzaakte om de ketterij van het monothelitisme172, die toen in opkomst 
was, te veroordelen. Als gevolg van deze nalatigheid moest na zijn dood 
een concilie bijeen worden geroepen (het Derde Concilie van 
Constantinopel) om te doen wat hij had nagelaten, namelijk de Kerk eens 
en voor altijd van de bedreiging af te helpen van de bovenvermelde 
ketterij. De uitvinders van het monothelitisme – slechts één wil in Christus 
- werden geëxcommuniceerd en met hen Honorius I. 
 
Het geval van Paus Johannes XXIII echter is totaal anders. Want deze paus 
viel praktisch met revolutionaire ideeën in het Pontificaat. Hij was nog 
maar drie maanden in functie en het was al raak, de goddelijke inspiratie. 
Op geleende vleugels van valse mystiek verhief Angelo Roncalli zichzelf 
boven de functie van het gehele Leergezag van de Kerk. 
 
Hoe gemakkelijk was het voor de duivel om op het Pauselijke Leergezag 
beslag te leggen, nadat een modernist paus was geworden! Daar was 
slechts een flits van hemels licht voor nodig en paus Johannes zou het urbi 
et orbi bekend maken als een echte ontmoeting met God. Want in zijn 
omgang met de ziel draagt de duivel  gewoonlijk hetzelfde voorkomen als 
God aanneemt in Zijn omgang met haar. Hij dringt zich op in vermomming 

                                                 
170 t.a.p. 
171 z.a.p. 37 
172 De dwaalleer dat Jezus' maar één wil gehad zou hebben. 
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en begeeft zich als de wolf in schaapskleren onder de kudde, met zo'n 
succes, dat hij bijna niet kan worden herkend. 173  En zoals de 
concilievoorbereidingen hebben aangetoond, kon paus Johannes’ 
koppigheid niet overtroffen worden. Niets kon hem van het idee van een 
concilie hebben afhouden, zelfs niet de directe waarschuwing die hij kreeg 
van Onze Lieve Vrouw in de Hemel in het derde geheim van Fatima.174 
Zoals bekend heeft Paus Johannes, na lezing van de boodschap in 
tegenwoordigheid van kardinaal Ottaviani, besloten er geen enkele 
aandacht aan te schenken. Hij verwees het naar de Vaticaanse archieven 
en ging door met de voorbereidingen van het concilie. Inderdaad, paus 
Johannes toonde een houding die helemaal past bij hoe St. Augustinus  
ketters beschrijft, wanneer hij zegt dat koppigheid, perversiteit, en 
onhandelbaarheid eigenschappen zijn die een ketter maken.175 Want paus 
Johannes vroeg niet of de Kerk een concilie nodig had, en of de 
veronderstelde vernieuwing volgens de natuur van de Kerk was, dat is: in 
overeenstemming met God. Nee, hij was tevreden te weten dat het in 
overeenstemming was met zijn eigen verlangens en wensen. Kortom, 
vanaf het allereerste begin was paus Johannes helemaal niet betrokken 
met het bestuur van de Kerk volgens de natuur van de Kerk, dat wil 
zeggen volgens God, maar volgens zichzelf. Over  zo’n man leert St. 
Augustinus, bisschop van Hippo, als hij zegt: 
 
Wanneer de mens leeft volgens de mens en niet volgens God, dan is hij als 
de duivel, omdat zelfs een engel niet leeft volgens een engel, maar 
volgens God, indien hij in de waarheid blijft en  Gods waarheid spreekt en 
niet zijn eigen leugens.176 Want het is niet door het hebben van vlees - dat 
de duivel niet heeft -, maar door leven volgens zichzelf, dat wil zeggen 

                                                 
173 KRU1 
174 Dat het derde geheim van Fatima inhoudt dat Satan zich binnen de top 

van de R.K. Kerk zal weten op te werken, wordt bewezen in Chiesa Viva 
van Juli-Augustus 2013, te downloaden op 
http://www.novusordowatch.org/chiesa-viva-462.pdf (nvdr) 

175 S.J. Grabowski, The Church, p. 34 
176 De Stad Gods, XIV, 4 

http://www.novusordowatch.org/chiesa-viva-462.pdf
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volgens de mens, dat de mens als de duivel is geworden. Want ook de 
duivel wenste te leven volgens zichzelf, toen hij niet in de waarheid bleef, 
zodat, toen hij loog, dit niet van God was, maar van hemzelf, die niet 
alleen een leugenaar is, maar de vader van de leugen, omdat hij de eerste 
was die loog en de voortbrenger is van liegen als zonde.177 
 

 
 

We vinden in dit hoofdstuk van De Stad Gods dat we net geciteerd 
hebben de verklaring waarom paus Johannes niet standvastig was in de 
waarheid toen hij het concilie plande, dat niet volgens Gods Kerk was en 
haar Leer, doch volgens zijn verlangens. Dat wil zeggen: paus Johannes’ 
opvatting dat vanaf nu de religie moet worden aangepast aan de mens 
eerder dan de mens aan de religie.178 Zodoende baande hij de weg voor 
de grote afvalligheid van God, die het meest schokkende fenomeen is van 
onze tijd. 
                                                 
177 a.w., 3 
178 HIL p. 165 
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Bovendien legt hetzelfde hoofdstuk ook uit dat geen redelijk argument 
kan worden aangevoerd, dat de paus boven de leer van de Kerk staat in 
de betekenis dat hij niet kan dwalen. Want zoals kardinaal Cajetanus eens 
stelde: Let wel: alleen Gods leer is de regel van het geloof.179 
 
We hebben niettemin gezien dat paus Johannes er inderdaad in slaagde 
zichzelf en zijn onbeheerste verlangens te maken tot de regel van het 
geloof, toen hij een nieuw oecumenisch concilie bijeenriep. Door zichzelf 
open te stellen voor bovennatuurlijke mededelingen werd paus Johannes 
het instrument van de duivel. Want hij aarzelde niet om zijn goddelijke 
inspiratie als een 'Onbevlekte Ontvangenis' boven de leer van de Kerk te 
plaatsen. Daarmee vat paus Johannes het begrip samen van de 
'Onbevlekte Ontvangenis van het individu'180  van de Revolutie. Paus 
Johannes en zijn verlangens waren alles en de Kerk was niets, 'of bijna 
niets.'181 Zij diende paus Johannes louter als een opstapje om zichzelf te 
verheffen 'boven al wat God genoemd wordt of aanbeden wordt [zodat 
hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God]' (2 Thess. 2, 4). 
Ongetwijfeld is de mythe van 'de goede paus Johannes' 182  volledig 
verbonden met het werk van zijn concilie. Want het was door het concilie 
dat hij een enorm appèl uitoefende op de moderne mens, toen hij zich 
ontpopte als de charismatische dictator, die altijd de massa [zou] leiden 
om haar wil te vervullen.183 

                                                 
179Kard. Cajetanus, Commentarium in Illam-Illae, qu. a. act. 6 
180 OLI p. 62 
181 OLI p. 61 
182 Roncalli werd 'de goede paus' genoemd doordat die naam in de pers (die 

in handen is van de vijand van de R.K. Kerk) er steeds weer ingehamerd 

werd, omdat hij op de hand van die vijand was. (nvdr) 
183 OLI p. 61 
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b De encyclieken van paus Johannes XXIII 
 
 
Paus Johannes was een vruchtbaar schrijver. Hij gaf in de korte tijd van 
zijn bewind alles bij elkaar acht encyclieken uit, waarvan vier in het eerste 
jaar van zijn pontificaat. Dat is een indrukwekkend aantal pastorale 
leerstukken. Wanneer we ze echter nader bestuderen, zien we dat zij het 
allerbelangrijkste beginsel van pauselijke continuïteit missen. Deze 
continuïteit (tussen de leer van Pius XII en Johannes XIII) wordt 
onderbroken door twee geweldige zetten die paus Johannes’ entree in het 
pausschap markeren. De eerste is zijn grootse diplomatieke plan om de 
liberale vleugel in de Kerk te versterken. Dit bereikte hij door de regel van 
paus Sixtus V (1586) en Canon 231 van de Codex van het Kerkelijk Recht 
[van tafel te vegen], waardoor een maximaal van 70 kardinalen184 voor 
het College van Kardinalen was vastgesteld. Alsof hij iets recht wilde 
zetten verhief paus Johannes in het consistorie van 15 december 1958 alle 
23 bisschoppen die door Pius XII waren overgeslagen tot het kardinalaat, 
met aartsbisschop Montini van Milaan als eerste. Rond maart 1963 was 
het totaal aantal kardinalen 87 (plus drie in pectore). Het hoogste aantal in 
de geschiedenis van de Kerk.185

 

 

 
Na zich van de steun van een groot aantal progressieve kardinalen  te 
hebben verzekerd ging paus Johannes over tot de aankondiging (25 
januari 1959) van zijn tweede correctie: de ‘dringende’ behoefte van de 
Kerk aan hervorming door middel van een oecumenisch concilie. Bij het 
uitroepen van zijn concilie werd paus Johannes gedreven door zijn 
modernistische opvatting, dat kerkelijk gezag een democratische vorm 
[moest] aannemen. Hij werd gedreven door een grote bezorgdheid om 
een weg te vinden om het gezag van de Kerk te verzoenen met de vrijheid 
van de gelovigen (Pascendi 23). 
 

                                                 
184 New Catholic Encyclopedia, Pope John XXIII 
185 Paus Pius XII, Summi Pontificatus 
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Het lag voor de hand. Paus Johannes begon zijn pausschap heel 
ongewoon. Hooguit zes weken na het bereiken van de top van de Kerk, 
begon hij met baanbrekende hervormingen. Eerst breidde hij het college 
van kardinalen uit op een ongekende manier. Dan, zes weken later, roept 
hij een oecumenisch concilie bijeen, alsof de Kerk door zijn voorganger 
was achtergelaten in een toestand van verwaarlozing. Weer vijf maanden 
later ging hij over met het publiceren van een aantal brieven, waarin hij 
geen veroordeling uitspreekt tegen de dwalingen van de tijd, maar die 
allemaal gericht waren op de verheffing van de ene grote pastorale 
gebeurtenis van zijn regering: het concilie. 
 

 
 
 
Bijgevolg is er een groot contrast tussen de eerste encycliek van Pius XII, 
die zijn pontificaat plaatste onder het zegel van Christus Koning186 en paus 
Johannes’ eerste encycliek Ad Petri Cathedram (29 juni 1959). Deze 
laatste stond onder het zegel van het modernisme, en moest dienen als 
instrument voor het concilie. We zien dan ook het dreigende 

                                                 
186 The Documents of Vatican II, Abbot editie, p. 306 
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concilieprogramma voorafgeschaduwd in het hoofdstuk over Eenheid van 
Leer. Daar lezen we: Er zijn een paar zaken die de Katholieke Kerk open 
laat voor discussie onder de theologen, in zo verre zij niet helemaal zeker 
zijn. 
 
Zonder te zeggen welke deze paar zaken zijn, gaat paus Johannes verder: 
Overigens vernietigt dit soort controversiële punten niet de eenheid, doch 
zij voegen heel wat toe aan het diepere en betere begrip van het dogma. 
  
Uit deze verklaring moeten we concluderen, dat met een paar zaken paus 
Johannes het katholieke dogma bedoelt, dat hij denkt te ontwikkelen met 
discussies. Hier is paus Johannes’ verbijsterende leer: Zulke controversen 
werpen nieuw licht op oude waarheden en door het loutere luchten van 
opinies effenen zij de paden rechten ze de weg gemaakt naar een betere 
eenheid. Het is goed dat oude axioma in gedachte te houden en er je 
goedkeuring aan te geven, dat afkomstig is van vele auteurs en zelfs op 
verschillende tijden en in verschillende woorden uitgedrukt: 'In essentiële 
zaken eenheid; bij twijfel vrijheid; in alle dingen liefde.' 
Dit axioma werd het Leitmotiv van de hervormers van Vaticanum II. We 
vinden het terug in het centrale stuk van de documenten van Vaticanum II, 
in de volgende bewoordingen: Daarom: laat er eenheid zijn in wat 
noodzakelijk is, vrijheid, in wat nog niet geregeld is en in alle gevallen 
liefde.187 Aangezien paus Johannes met zijn eerste eis, namelijk aan alles 
in de Kerk kan worden getwijfeld, behalve aan het primaatschap van de 
paus, alles op losse schroeven stelde, leidde het concilie tot ongekende 
geloofsafval en leerstellige bandeloosheid. In de taal van Paulus VI: het 
betwijfelen van de katholieke leer moest beschouwd worden als de 
nieuwe vrijheid. 
 
Ik vind het ronduit verbazingwekkend dat paus Johannes in die bijna vier 
jaren voorbereiding van zijn concilie nooit de vrijheid nam  te twijfelen 
aan de oorsprong van zijn zogenaamde goddelijke inspiratie, die, alles 
goed en wel beschouwd, de hoeksteen was van zijn concilie. 

                                                 
187 Als vorige noot 
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Er is nog andere overeenkomst tussen paus Johannes’ eerste encycliek Ad 
Petri Cathedram en de documenten van Vaticanum II. Beide eindigen met 
een litanie van vermaningen gericht aan verschillende groepen mensen. 
 
Het is echt interessant de encyclieken die Johannes XXIII gepubliceerd 
heeft in het eerste jaar van zijn pontificaat te lezen. Zij brengen de 
meervoudige eigenschappen van zijn modernisme aan het licht. 
Opmerkelijk genoeg is de tweede encycliek strikt traditioneel. 188 
Sacerdotii Nostri Primordia (1 augustus 1959) is geschreven ter 
herinnering aan de honderdste sterfdag van de H. Pastoor van Ars, Jean 
Vianney. De encycliek bevat echt prachtige hoofdstukken over het leven 
en werk van de pastoor van Ars. Ze is rijk aan citaten uit de leer van vorige 
pausen en is vroom en volstrekt stichtend. Eveneens zijn de encyclieken 
Over het Bidden van de Rozenkrans (26 september 1959) en Over de 
Katholieke Missies (28 november 1959) vrome verhandelingen, die paus 
Johannes weergeven als gelovige. 
 
 
c De verrassing van Mater et Magistra 

 
Hoe diep de Kerk naar beneden gevallen was van de hoogte van Pius XII 
bleek voor het eerst in Mater et Magistra,189 paus Johannes’ eerste 

                                                 
188 Geheel volgens het programma van Vaticanum II en daarna: steeds 

twee stappen vooruit (progressief), dan een stap achteruit 
(conservatief). In de ontstane verwarring worden progressieven én 
conversatieven aan de leiband gehouden, die ze steeds verder wegtrekt 
van het Rooms-Katholieke geloof. (nvdr) 

189 Deze encycliek en Pacem in Terris werden de hemel in geprezen door 
onder meer de Grote Westerse Mexicaanse Loge van Vrije en 
Geaccepteerde Vrijmetselaars  en door de Masonic Bulletin, het officiële 
orgaan van de Hoogste Raad van de 33e Graad van de Oude en 
Geaccepteerde Schotse Ritus, voor het Vrijmetselaarsdistrict van de 
Verenigde Staten van Mexico,  56 Lucerna Street, Mexico D.F., 18e 
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sociale encycliek. Het werd gepubliceerd op 5 mei 1961, bij de herdenking 
van 70ste verjaardag de beroemde encycliek Rerum Novarum van Paus 
Leo XIII. Met die encycliek richtte Leo XIII de Katholieke Sociale Leer op als 
een nieuwe tak in de leer van de Kerk. Zij was ook bedoeld om de 30ste 
verjaardag te gedenken van de encycliek Quadregesimo  Anno van Pius XI, 
een prachtig document dat de sociale leer van Leo XIII verder uitwerkt en 
een heldere uiteenzetting geeft van de onverenigbaarheid van de 
leerstellingen van socialisme en Christendom. 190  Pius XI eindigt zijn 
encycliek met de proclamatie van de heerschappij van Christus Koning. 
 
Paus Johannes’ geweldige inspanning – Mater et Magistra heeft 265 
paragrafen – om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
Katholieke Sociale Leer liep uit op een schipbreuk. Want paus Johannes 
was van de katholieke koers afgeweken en terechtgekomen op de 
zandbanken van het moreel, juridisch en sociaal modernisme, dat paus 
Pius XI zo nadrukkelijk veroordeeld had in Quadragesimo Anno.191

 

 
We kunnen de inhoud van Mater et Magistra samenvatten in vier 
woorden: Johannes doopt het socialisme. 
 
Met behulp van het nieuwe concept van 'socialisering' gaf hij zijn utopia 
van het socialistische paradijs met 'verbluffende onwetendheid' een 
Christelijke naam. De encycliek Mater et Magistra was aan de katholieke 
pers niet te verkopen. Te oordelen naar enkele commentaren op de 

                                                                                                                                                                  

jaargang, No. 220, Mei 1963. Sinds wanneer prijst de grootste en 
gezworen vijand van de kerk een paus??? (nvdr – informatie ontleend aan 
E.H. Joaquin Sáenz y Arriaga, Ph.D.. The New Montinian Church, te lezen 
en downloaden op http://www.scribd.com/doc/82949747/The-New-Montinian-

Church). 
190 Quadragesima Anno, 117-123. - De onverenigbaarheid van Christendom 

en socialisme is aangetoond door de Marxistische filosoof Gramsci, die 
stelde: Het socialisme is ook een godsdienst, en wel die van het anti-
christianisme (nvdr). 

191 Quadragesimo Anno, 40 

http://www.scribd.com/doc/82949747/The-New-Montinian-Church
http://www.scribd.com/doc/82949747/The-New-Montinian-Church
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nieuwe encycliek was de pers op dit punt meer katholiek dan de paus. We 
lezen in De Uitdaging van 'Mater et Magistra' onder de kop Katholieke 
Klachten: 
 
Als er een katholieke lijn in de nieuwe encycliek zit, dan was daar geen 
blijk van in de katholieke pers in de eerste weken na verschijnen. Een 
Duitse criticus merkte op dat het heel opmerkelijk was dat vanuit enkele 
katholieke hoeken een scherpe kritiek was gekomen met als inhoud dat de 
encycliek geen logische lijn zou volgen, en dat de inhoud mager was en 
geen stevige filosofische basis had. De pijnlijkste kritiek kwam van een 
Poolse marxist, die de encycliek een serie frasen ontdaan van betekenis 
noemde, die slagzinnen [bevatte] die pasten bij een Kennedy, Salazar of 
een Adenauer... 
 
De ontstellende eigenschap van paus Johannes' nieuwe encycliek was dat 
zij faalde het communisme te veroordelen en dat ze de volkeren in 
verwarring bracht, omdat zij het socialisme verdedigde. 192  Er wordt 
toegegeven dat socialisatie een nieuw woord is in de hele literatuur van 
encyclieken. Sommige vertalers van de encycliek vermijden het woord. 
Maar als men paragraaf 63 tot 67 van Mater et Magistra leest, dan blijkt 
dat paus Johannes zijn hoop voor de mensheid eerder stelde in het 
socialisme dan in het Koninkrijk van Christus. 
 
De betekenis van Mater et Magistra  ligt, vermoed ik, in het feit dat paus 
Johannes duidelijk breekt met de Katholiek Sociale Leer, in zoverre dat hij 
de basis verlaat van de gezaghebbende kerkelijke bemoeienis met sociale 
vraagstukken, zoals die was vastgelegd door zijn voorgangers. Want 
Johannes deed juist dat wat hij niet verondersteld was te doen, namelijk 
door te proberen de geestelijke zending van de Kerk om te vormen naar 
een tijdelijke. Over deze dwaling schrijft een katholiek geleerde: Door hun 
pogingen om zo’n transformatie tot stand te brengen, geven zij blijk van 
een totale onwetendheid aangaande de ware missie van de Kerk, een 

                                                 
192 Al deze citaten over Mater et Magistra uit Herder en Herder, The 

Challenge of Mater et Magistra, p. 191, 101 en 274 
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zending, die wezenlijk spiritueel is en bovennatuurlijk.193
 

 
 
 

 
 

 

Kortom, in Mater et Magistra laat paus Johannes duidelijk zijn 
onbekwaamheid zien de katholieke sociale leer te ontwikkelen volgens de 
spirituele missie van de Kerk, en een principe vast te leggen voor haar 
bestuur in overeenstemming met haar goddelijke natuur. 
 
Er is nog een voorbeeld in paus Johannes’ poging om de katholieke sociale 
leer te ontwikkelen, dat zijn afscheid toont van de besluiten van zijn 
voorgangers. Waarom moest deze paus zo nodig een geheime 
studiecommissie vormen voor het vraagstuk van gezinsplanning? Als ik 
goed ben geïnformeerd, kwam deze commissie tot stand in de lente van 
1963, dus na de eerste sessie van het concilie. Klaarblijkelijk twijfelde hij 
aan het besluit van Pius XII, die de anticonceptiepil in 1958 had verboden. 
Wanneer men de hoofdstukken leest over Bevolkingsgroei en 
Economische Ontwikkeling in Mater et Magistra, dan krijgt men de indruk, 
dat paus Johannes meer dan de leer van de vorige pausen te volgen, in de 
voetstappen loopt van de Engelse geestelijke Thomas R. Malthus (1766-

                                                 
193 D.A. O'Connor, Catholic Social Doctrine, p. 4 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=13knpNBpIkkD_M&tbnid=t69Csi-_9MAvYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://poetry.rapgenius.com/1301188/Ts-eliot-the-hollow-men/For-thine-is-the-kingdom&ei=OOYxUsvwBISX1AWoxoG4Cg&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNEF1arXkBEFBj2jkoR_-F1vYPQEpg&ust=1379088305556994
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1834), die zich zorgen maakte over mogelijke overbevolking. Ofschoon 
paus Johannes zelf vasthoudt aan de fundamentele Christelijke leer dat 
alle leven heilig is, laat hij in Mater et Magistra na, het kwaad van 
contraceptie expliciet te veroordelen. 
 
In plaats van veroordelingen van dwalingen vinden we in Mater et 
Magistra een volstrekt nieuw concept over de onderdrukking van 
dwalingen in de Kerk. In het hoofdstuk Onvolledige en Verkeerde 
ideologieën zegt paus Johannes: In de moderne tijd hebben zich 
verschillende verkeerde ideologieën ontwikkeld, die zich overal 
verspreiden…. Sommige hebben zich al opgelost als mist voor de zon. 
Welnu, het begrip dat dwalingen verdwijnen als sneeuw voor de zon194 is 
kenmerkend voor paus Johannes' openingstoespraak tot het concilie (hfd. 
VIII,d). 
  
Natuurlijk, paus Johannes’ katholieke positie was al vanaf het begin zeer 
zwak. Hij had een hekel aan anathema’s! Het concilie gaf hem de kans ze 
niet-van-deze-tijd te verklaren en ook nog eens liefdeloos. Daaruit volgt 
dat, als paus Johannes in zijn korte bewind niets anders had gedaan dan 
encyclieken schrijven als Mater et Magistra, hij gemakkelijk hetzelfde lot 
zou hebben ondergaan als paus Honorius I vóór hem. Dit betekent dat hij, 
zoals de roemloze Honorius I, na zijn dood zou zijn veroordeeld voor zijn 
nalatigheid de gevaarlijkste ketterijen van deze tijd te veroordelen, 
namelijk het atheïstische communisme en neomalthusianisme. 
 
Te oordelen naar Mater et Magistra was paus Johannes' bewind gedoemd 
te mislukken. Er moest iets buitengewoons gebeuren. En het gebeurde 
inderdaad: de goddelijke inspiratie. Want je moet wel blind zijn om niet te 
kunnen zien dat het concilie het succes van Paus Johannes' pontificaat 
verzekerde. Het was in het concilie, dat zijn pseudokatholieke sociale 
leerstellingen een blijvende en actieve plaats vonden in de toekomstige 
Lerende Kerk. De Pastorale Constitutie over de Kerk in de Moderne Wereld 
is hoofdzakelijk opgezet vanuit paus Johannes' encyclieken Mater et 

                                                 
194 Mater et Magistra, 213 
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Magistra en Pacem in Terris.195
 

 
Kortom, het is het concilie dat paus Johannes de ‘halo’ (heiligenkrans) 
bracht, eerder dan afkeuring en veroordeling! 
  
Onze beschouwing van de encyclieken van Johannes XXIII zou onvolledig 
zijn, als we niet nog twee andere encyclieken zouden vermelden, door 
deze paus geschreven ter voorbereiding van het concilie. Beide staan bol 
van Johannes’ verlangen naar het succes van de aankomende grote 
gebeurtenis. 
 
In Aeterna Dei Sapientia van 11 november 1961 gedenkt Johannes het 
15de eeuwfeest van de dood van Leo de Grote, Pontifex Maximus en 
Kerkleraar. De encycliek geeft hem de gelegenheid zijn oprechte 
bewondering voor de grote prestaties van St. Leo de Grote te verbinden 
met de verwachting van het succes van het op handen zijnde concilie. 
Paus Johannes drukt zijn overtuiging uit, dat het Tweede Vaticaans 
Concilie aan de hele wereld een nog stralender schouwspel van katholieke 
eenheid te zien zal geven.196

 

 
In Penitentiam Agere van 1 juli 1962 heeft paus Johannes zijn toevlucht 
gezocht tot traditionele middelen van gebed en boete om het succes van 
het concilie te verzekeren. We lezen in paragraaf zes: Wel, als we de 
boeken van het Oude en Nieuwe Testament raadplegen, merken we dat 
iedere gebeurtenis van een meer plechtige ontmoeting tussen God en de 
mensheid – om Onszelf in menselijke termen uit te drukken – altijd wordt 
voorafgegaan door een meer dringende aansporing tot gebed en boete 
doen. 
  
De figuur van Johannes XXIII, de valse profeet, die voorop gaat in de 
leiding van zijn volk naar een nieuw en gunstiger uur in de Kerk, wordt 
steeds meer zichtbaar. 

                                                 
195 Zie de Documents of Vatican II, Abbott editie, p. 716 
196 t.a.p., p. 185 
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d De vriendschap met Manzú 

 
 
In scherp contrast met de traditionele stappen van Penitentiam Agere 
staat een andere trek van paus Johannes’ concilievoorbereidingen, 
namelijk zijn vriendschap met de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzú, 
een uitgesproken communist. Deze vriendschap staat gedocumenteerd in 
een ontroerend verhaal over twee opmerkelijke mensen, de 
communistische kunstenaar die zijn geloof verloren had en zijn goede 
vriend paus Johannes,' die het stond te verliezen. Het verhaal staat in een 
boek dat Een Kunstenaar en de Paus heet, door Curtis B. Pepper 
(Grosset& Dunlap, N.Y.,1968). 
 
Wat deze twee mannen uit Bergamo met elkaar gemeen hadden was hun 
verwerping van de besluiten van het Romeinse Magisterium. We 
herinneren eraan dat paus Johannes onder observatie stond van juist dit 
Magisterium, als verdacht van modernisme, terwijl Manzú was 
geëxcommuniceerd en zijn kunst veroordeeld door datzelfde Hoogste 
Leergezag. 
 
Welnu, op de drempel van een nieuw tijdperk annuleert Paus Johannes 
de beslissing van zijn voorganger en geeft Manzú een geweldige opdracht: 
hij moet een bronzen buste maken van Johannes XXIII. 
 
Zoals het bovengenoemde boek vertelt, was de reden waarom Manzú 
was geëxcommuniceerd en zijn kunst veroordeeld door het Heilig Officie 
zijn weigering zich te onderwerpen aan de geestelijke leiding van de Kerk.  
Tijdens een audiëntie van Manzú bij paus Pius XII berispte de paus hem 
voor het in verwarring brengen en choqueren van de gelovigen door het 
vertonen van een skelet op het Kruis en enkele naakte figuren eromheen 
(pp. 71-80). 
 
Wat Manzú niet begreep was de verwijzing van Pius XII naar een hoger 
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gezag. Hij vroeg de paus: Wat voor hoger gezag? Klaarblijkelijk ging het 
zijn begrip als atheïst te boven, dat er Iemand was, Die boven deze 
Hogepriester van de hele kudde197, de paus, stond. 
 
Pius XII had Manzú geadviseerd geestelijke raad in te winnen alvorens zich 
te begeven op het pad van religieuze kunst. Dit zou hem veel narigheid 
besparen.198 Het is juist dit advies van Pius XII dat in het boek verworpen 
wordt als een onterechte bemoeienis van het kerkelijk gezag met de 
vrijheid van Manzú als kunstenaar, wiens persoonlijke impulsen door hem 
autonoom, absoluut en onfeilbaar werden verklaard. Deze konden niet 
worden gevormd door welk gezag ook. Het werk van Manzú, zoals we 
lezen in Een Kunstenaar en de Paus, wordt voortgebracht onder 
inspiratie199, of die nu goed is of slecht. Hier komt de geestelijke affiniteit 
tussen paus Johannes en Manzú naar voren. Paus Johannes werkte ook 
onder directe hogere inspiratie, met uitsluiting van het Leergezag van de 
Kerk en van enig menselijk advies, welk dan ook, bij de voorbereiding van 
zijn concilie. Is het dan verrassend dat paus Johannes in zijn eenzame 
jaren van pseudomystieke voorbereiding van zijn concilie troost zocht in 
zijn vriendschap met Manzú? In plaats van samen te komen met zijn 
topadviseurs en met hen te overleggen over de reden en doelstelling van 
het concilie, zien we paus Johannes in zijn pauselijke appartementen 
rondlopen met zijn vriend de atheïst Manzú, terwijl hij deze de pauselijke 
kleding, schoenen, etc. liet zien. Het is werkelijk opmerkelijk voor paus 
Johannes, het lege vat, en voor zijn valse nederigheid, dat zijn grootste 
zorg na de aankondiging van een nieuw concilie was zijn bronzen buste 
klaar te hebben voor de plechtige gebeurtenis. Hij kon bijna niet wachten 
zich zelf gevierd te zien als de grote Kerkhervormer. 
 
Manzú werd in januari 1960 voor de eerste keer door Johannes XXIII 
warm ontvangen in de Vaticaanse Bibliotheek, waar hij de volgende 
achttien maanden lange sessies had met de paus. Manzú’s openhartige 

                                                 
197 Curtis B. Pepper, An Artist and the Pope, p. 78 
198 t.a.p. 
199 a.w., p. 79 
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verhalen, zoals zij worden verteld in Een Kunstenaar en de Paus, geven 
ons zeer interessante observaties van zijn moeilijkheid om Paus Johannes 
XXIII te portretteren. 

 
(links:) Johannes XXIII door Manzú 
 
Kunst, ik bedoel echte kunst, ongeacht de 
Weltanschauung van de kunstenaar, is 
gebonden aan zuivere weergave van de 
waarheid. Kunst kan niet liegen. Het boven 
vermelde boek verhaalt dat Manzú bezorgd 
was over wat hij zag bij zijn poging de ware 
paus te vinden. Inderdaad, het bleek 
onmogelijk voor hem het innerlijk gelaat te 

vinden van de simpele priester, de pastor, dat hij zocht. Tot zijn grote 
verbazing veranderde paus Johannes steeds zijn gelaat, van het ene 
moment op het andere, zodat Manzú zich begon af te vragen hoe zo’n 
man ooit paus had kunnen worden (p. 45). Ondanks urenlange sessies 
was het voor de beeldhouwer onmogelijk de werkelijke paus te pakken, of 
wat er ook achter hem school,'200 zoals hij het zei. Manzú werd geen ander 
alternatief gelaten dan meerdere portretten van paus Johannes te maken, 
die hij dan aan de paus aanbood, en waaruit deze kon kiezen. Life 
Magazine (dat niet meer bestaat) gaf een geïllustreerd verslag van 
Manzú’s herinneringen en werk met paus Johannes in 1968, met de paus 
op een verhoogde stoel in de pauselijke bibliotheek,  met purperen hoed 
tot over zijn grote oren, poserend voor Manzú. Zoals het verslag zegt: … 
tegen eind 1961, dat is 18 maanden na zijn eerste sessie met paus 
Johannes, had Manzú had zes portretten waaruit de paus kon kiezen. 
 
Welnu, onze taak de ware paus te schilderen is gemakkelijker. We hebben 
geen zes schilderijen nodig om uit te kiezen, maar slechts twee: was paus 
Johannes een heilige of een ketter?  

 

                                                 
200 a.w., hfd. 4-8 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cHITgv2DAg2dfM&tbnid=-YOi0KiJV-qlMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artfact.com/auction-lot/giacomo-manzu-1908-1991-italian,-rome,-circa-60-c-163e1df1a5&ei=cuYxUr2DLOOQ1AWR0IHIDQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNG-q-VKL1pucIBSdn3ZRBONvF2RJQ&ust=1379088362637693
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V Appropinqante Concilio - Het naderende concilie 

 
  
Het Motu Proprio Appropinquante Concilio werd door paus Johannes  in 
de oorspronkelijke Latijnse tekst gepubliceerd op 6 augustus 1962. Het is 
ongetwijfeld het belangrijkste document van Johannes’ 
concilievoorbereidingen. Het bevat de normen en regels voor het concilie, 
met volle rechtsmacht om gehoorzaamheid aan de door hem opgestelde 
regels af te dwingen. Een tot nu toe ongekende procedure. 
 
Om te weten te komen of de inhoud ervan in overeenstemming is met het 
gezond verstand en daarom wettelijk bindend voor het katholieke 
geweten, zit er niets anders op dan dit lange document, dat uit drie delen 
en 24 hoofdstukken bestaat, nader te bestuderen. 
 
Dat dit omvangrijke document kwam als een laatste voorbereiding, kort 
voor de opening van het concilie, is opmerkelijk. Een samenvatting van 
Apropinqante Concilio en de vertaling van de Latijnse tekst kwamen pas 
beschikbaar voor de genodigden op 6 september, ongeveer 5 weken voor 
de opening van het grote evenement. Dit betekent dat geen enkele 
bisschop tijd had om het reglement aandachtig te bestuderen en met 
mogelijke bezwaren te komen en ze desnoods ze verwerpen. De woorden 
waarmee paus Johannes zijn Motu Proprio eindigt zijn veelzeggend: Wij 
bevelen en bevestigen de ratificatie van alle statuten neergelegd in dit  
Motu Proprio, geen tegenstand duldend van welke aard dan ook, hoe dan 
ook gerechtvaardigd. 
 
Welnu, indien Roncalli altijd zijn regels op de valreep aan zijn 
ondergeschikten oplegt, dan is het geen wonder dat sommige Franse 
bisschoppen bijna wanhopig waren bij het vernemen van zijn keuze voor 
het pausschap. Zij konden het slechts accepteren uit gehoorzaamheid. 
 
Nog een typische trek van Johannes’ statuten voor het concilie is dat zij 
werden gegeven in de vorm van een Motu Proprio, de technische term 
voor een document opgesteld door een paus op eigen initiatief. Dit laat 
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zien dat paus Johannes tot de voorbereidingen in de laatste minuut 
handelde op eigen initiatief, dus met uitsluiting van het advies van de 
Romeinse Senaat, de Kardinalen van de Curie, die door goddelijke 
ordening enigszins delen in de verantwoordelijkheid van het bestuur van 
de Kerk. Echter, door de regeling van paus Johannes XXIII werden zij 
uitgesloten van deelname aan de concilievoorbereidingen. Zij speelden 
geen rol in het opstellen van de conciliestatuten, noch in de formulering 
van het eigenlijke doel. Want paus Johannes weigerde , zoals we al gezien 
hebben, om samen met wie dan ook van de Curie te praten over wat tot 
eer en glorie van God kon zijn. Hij scheen uitsluitend met zijn eigen eer en 
glorie bezig te zijn, samen met zijn communistische kunstenaar Manzú om 
zijn portret te maken. Het enige dat van de Kardinalen verwacht werd was 
ontzag te hebben voor paus Johannes’ beweerde privélijn naar de hemel, 
en te wachten op een nieuw Pinksteren. 
  
Laten we nu dan Appropinquante Concilio gaan bekijken van drie 
verschillende kanten – eerst de aanspraak die het erop maakt dat het de 
functie van het concilie was om te onderwijzen, ten tweede enkele van de  
normen in het bijzonder, en ten slotte de rechtskracht ervan. 
 
 
a Onderwijzen -  het hele doel van het concilie 
 
We lezen in Appropinquante Concilio: Het hele doel van het komende 
oecumenische concilie is het bevel van Christus de Heer aan zijn Apostelen 
ten uitvoer brengen, een bevel dat weerklank vindt over de gehele wereld, 
de eeuwen door tot het einde der tijden: 'Ga daarom en maak leerlingen 
van alle naties, doopt ze… en leert ze onderhouden alles wat ik U bevolen 
heb'(Matt. 28, 18-20). 
 
Zeker, de boven aangehaalde woorden van Christus zijn de bestaansreden 
van het Magisterium, dat de functie heeft tot het einde der tijden door te 
gaan met het verkondigen van de Christelijke leer in haar oorspronkelijke 
zuiverheid en kracht. Onderwijzen en prediken is terecht gedefinieerd als 
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de basistaak van de Lerende Kerk.201 De vraag hier is: is een oecumenisch 
concilie nodig om de gewone functie te vervullen ofwel de basistaak van 
de lerende Kerk? 
 

 
 

Aggiornamento: Christus met vrijmetselaarstekens: pentagram en vijfhoek 
 
Zelfs een kort overzicht van de twintig Algemene Concilies van de Kerk 
laat zien dat bijna elk van deze concilies was bijeengeroepen als een 
buitengewone maatregel van het Magisterium om ketterijen te 
veroordelen. De specifieke functie van het universele Magisterium, bijeen 
op een Algemeen Concilie was om anathema’s te bliksemen, dwalingen te 
veroordelen en de katholieke Leer te herdefiniëren, waar deze was 
aangevallen of vervalst door ketters binnen de Kerk. Inzake dit 
buitengewone doel van het Algemeen Concilie schrijft  kardinaal Newman 
(1802-1880) over het Eerste Concilie van Nicea: 
 
We mogen niet vergeten dat het grote Concilie van Nicea werd 
bijeengeroepen, niet om voor de eerste keer te beslissen wat moet worden 
geloofd wat betreft onze Heer zijn Goddelijke natuur, maar, om na gedaan 
onderzoek vast te stellen of Arius de leer van de Kerk tegensprak of niet, 
                                                 
201 Y. Congar, The Meaning of Tradition, p. 122 
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en als hij dat deed, door wat voor afdoende 'tessera'202 hij en zijn partij 
zouden kunnen worden uitgesloten van de gemeenschap van de 
Gelovigen.203 
 
Paus Johannes stelde ongetwijfeld een simpele notie van de basisfunctie 
van zijn oecumenische concilie voor toen hij zei dat onderwijzen het hele 
doel zou zijn. Want omdat onderwijzen als zodanig in de eerste plaats de 
basisactiviteit is van de Kerk, waarom dan een Algemeen Concilie 
bijeenroepen? 
 
Of is het ooit de historische ervaring van de Kerk geweest, dat het 
herhaaldelijk houden van Algemene Concilies een doeltreffend middel 
was om de akker van de Heer te ploegen? Het antwoord is weer nee, 
omdat, zoals het Concilie van Konstanz (1414-1418) en haar decreet 
Frequens toont, het in Gods bestel nooit mogelijk was een plan op te 
zetten voor toekomstige concilies, die op regelmatige tijden zouden 
moeten worden gehouden voor het welzijn van de Kerk. Volgens de 
inzichten van een bekende geschiedkundige zijn Algemene Concilies het 
product van historische incidenten en die zijn onvoorspelbaar. 
 
Laten we nu dan even kijken naar de resultaten van Frequens. Dit decreet 
stelt: Het veelvuldige houden van Algemene Concilies is de beste methode 
om Gods akker te bebouwen en onkruid te wieden en doornen van 
ketterijen, schisma en dwaling uit te bannen… Volgens Frequens moest 
het volgend concilie vijf jaar later, in 1425,  plaats vinden te Pavia. Maar 
wat bleek? Nergens waren er bisschoppen die geïnteresseerd waren in 
Algemene Concilies. De grote golf enthousiasme die het decreet Frequens 
tot stand bracht stortte sneller in dan dat ze opgekomen was. 
 
Kort na het concilie van Konstanz werd het concilie van Basel-Ferrar- 
Florence gehouden (1431-’45) en 67 jaar later het Vijfde Algemeen 

                                                 
202 Sancties (nvdr) 
203 P. Hughes, Crisis in the Church, p. 17. De vijf volgende citaten zijn 

ontleend aan hetzelfde werk, pp. 269, 222, 269, 274, 287, 308 
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Concilie van Lateranen (1512-17), dat eindigde net vijf maanden voor de 
Lutherse opstand. Dit concilie was een antwoord van de Paus op het 
bijeenroepen van een antipauselijk roversconcilie te Pisa. Naar bleek was 
het decreet Frequens gericht tegen de paus op het rebellenconcilie van 
Pisa. 
 
Na Trente – het grote concilie van de Katholieke Contrareformatie, 
waarvan de decreten tot op de dag van vandaag het nobelste deel blijven 
van de wetgeving van de Kerk – waren er geen Algemene Concilies 
gedurende de volgende 300 jaar. 
 

 

 
Aggiornamento 

 
Vaticanum I was, in tegenstelling tot Vaticanum II, de vrucht van bijna 
twintig jaar beraadslagingen van Paus Pius IX, die enkel handelde nadat hij 
zijn plan voor een Algemeen Concilie had voorgelegd aan de kardinalen 
die in Rome wonen. Pas na steun van de meerderheid van hen ging hij 
over tot de voorbereiding van zijn concilie, in nauwe samenwerking met 
de senaat van de Curie en de beste toplieden van de Kerk van die tijd. We 
lezen daarover: 
 
…het aanstaande concilie zal datgene voor de postrevolutionaire wereld 
doen, wat Trente heeft gedaan voor de zestiende eeuw. In 1864 legde 
Paus Pius IX de zaak voor aan de te Rome woonachtige kardinalen. De 
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meerderheid was vóór de formele veroordeling van diverse antichristelijke 
filosofieën van die tijd, en de nieuwe interpretaties van het Christelijk 
Geloof en zijn Heilige Boeken. Zij vroegen om een herbevestiging van het 
Katholiek Geloof, vooral over ‘wat de Kerk is en over de rechten en 
privileges van de Paus. 
 
Vaticanum II daarentegen was het resultaat van een Blitzentschluss 
(bliksembesluit) van een pas gekozen paus, die moeite had zich te houden 
aan de katholieke lijn. In zijn eerste sociale encycliek Mater et Magistra 
zette hij zijn hoop niet op Christus en zijn Leer, doch tot ieders verbazing, 
op socialisatie. Niettemin zette hij het idee van een Algemeen Concilie 
door, ondanks hevige tegenstand van de kardinalen van de Romeinse 
Curie. 
  
Door het presenteren van een goddelijke inspiratie als de enige basis van 
zijn concilie, echter, handelde hij als een van hen, die de leer van het ware 
geloof missen, wel de veranderlijke leer van dwaling belijden. Want zij 
verbergen hun onwetendheid niet, maar brengen deze aan het licht, en 
doen alsof deze een superieure leer is en dragen haar uit met 
opschepperige taal. Dit soort melaatse moet de Kerk uitsluiten (St. 
Andrew’s Daily Missal, Inleiding tot de Dertiende Zondag na Pinksteren: 
het evangelie van de genezing van de tien melaatsen, Lucas 17, 11-19). 
 
 
b Het reglement voor het concilie 
 
 
Er zijn twee reglementen in Appropinquante Concilio die in mijn ogen 
bijzonder interessant zijn. Eén staat in hoofdstuk 5 in deel 1 van het Motu 
Proprio en het andere is de inhoud van hoofdstuk 10 van deel II. Het 
eerste gaat over de kwaliteiten en de plichten van de concilie-experts en 
leest als volgt: 
 
De concilievaders kunnen behalve van de officiële concilie-experts ook 
gebruik maken van theologen, canonisten en privé-experts die - ofschoon 
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gebonden aan geheimhouding aangaande de kwesties besproken in het 
concilie waarover zij zijn geïnformeerd - evenwel niet kunnen deelnemen 
aan de algemene congregaties of aan de bijeenkomsten van de 
conciliecommissies (Appropinquante Concilio,  II, 5). 
 
Het tweede reglement, dat staat in het tiende hoofdstuk van het tweede 
deel van Appropinquante Concilio, leest als volgt: 
 
Het tiende hoofdstuk gaat over de mogelijkheid dat nieuwe kwesties  voor 
bespreking door het concilie worden aangedragen. Opdat deze kunnen 
worden onderzocht door de Raad van Voorzitterschap, moet de persoon 
die deze voorstellen doet, ze schriftelijk presenteren, samen met de 
redenen die zijn handelen rechtvaardigen. Maar het moeten altijd vragen 
zijn die betrekking hebben op problemen van openbaar welzijn en van 
zodanig belang, dat zij de aandacht opeisen van het concilie. 
 
Welnu, volgens deze twee reglementen zou men denken dat het een koud 
kunstje zou zijn geweest voor aartsbisschop (later kardinaal) Krol van 
Philadelphia om de behoefte aan de beslissing over een regel van de 
karmelietessen ter attentie van het concilie te brengen. Het 
meningsverschil binnen de Ongeschoeide Karmelietessen Orde, bekend 
als tono recto of Gregoriaans, was echt een zeer ernstig probleem, dat de 
spirituele eenheid en het doel van de hoogste georganiseerde 
contemplatieve Orde in de universele Kerk bedreigde.204 
Waarom werd het probleem dan genegeerd door de paus en kardinaal 
Krol van Philadelphia? Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. 
Allereerst, omdat nu net de karmelietessenkwestie liet zien dat een 
concilie niet nodig was. Het enige dat nodig was om het meningsverschil 
op te lossen was de aandacht van de paus en de toepassing van het 

                                                 
204 De regel van de Karmel schrijft tono recto voor; paus Pius X had 
voorgeschreven dat de muziek van de Kerk het Gregoriaans moest zijn. 
Aan wie moest de Orde nu gehoorzamen: aan haar stichteres of aan de 
paus? Dat was het probleem dat Ursula Oxfort tot de hoogste kerkelijke 
instanties bracht en uiteindelijk tot het schrijven van haar boek  - (nvdr) 
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onfeilbare leergezag om de geldigheid van Theresia's regel te bevestigen. 
Welnu, om te komen tot een goede afweging van het 
karmelietessenprobleem, is het belangrijk in overweging te nemen dat de 
regels van religieuze ordes onfeilbaarheid bezitten. 205  Zij binden in 
geweten diegenen die het religieuze leven in een of andere orde hebben 
omarmd. Evenwel, de regels betreffende gewijde muziek van de heilige 
paus Pius X bezitten ook zo'n bindende kracht. 
 
Hier wil ik een nadere uiteenzetting geven van het 
Karmelitessenprobleem en mijn persoonlijke ervaring daarmee, die mij 
alert maakte op paus Johannes' afvalligheid. 
 

 
 

 
 
Op de eerste plaats is het belangrijk te weten dat het probleem waar wij 
mee te maken hebben puur 'Ongeschoeid' is in natuur. Het doet zich niet 
voor in andere contemplatieve of semicontemplatieve ordes die niet zo 
hoog georganiseerd zijn als de Theresiaanse Karmel. Want door de 
verdiensten van de Heilige Theresia van Avila bezat de Katholieke Kerk een 
contemplatieve orde met de meest perfect mogelijke regel, om het ideaal 
                                                 
205 Xavier da Silva, Infallibility, Heresy and the Catholic Doctrine, in Crusade 

for a Christian Civilization, okt.-dec. 1972 
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te dienen zielen geschikt te maken voor goddelijke contemplatie. Bij de 
Karmel intreden betekent het omarmen van een leven van eenzaamheid 
binnen een zeer hoog georganiseerde religieuze gemeenschap. De 
Theresiaanse regels elimineren in een zeer ontoegeeflijke gestrengheid 
alles wat een hindernis zou kunnen zijn voor de individuele ziel om het 
verheven doel te bereiken van omvormende vereniging met God in 
mystieke contemplatie. Inderdaad, de Ongeschoeide-Karmelietessenorde 
excelleerde als een kostbaar juweel onder de familie van religieuze ordes 
van de Kerk, bijna ongenaakbaar in haar uiterste onwereldlijkheid. Haar 
leden, ofschoon nog levend in de wereld, waren niet langer 'van de 
wereld.' Zij waren binnengetreden in die heilige grond van de Karmel, die 
hen op weg zette naar bovennatuurlijke volmaaktheid, hen makend tot 
gevangenen van Christus’  liefde in de meest letterlijke betekenis van het 
woord. En het is vanaf deze grond dat zij die berg van volmaaktheid 
moesten bestijgen, waarop niets overblijft dan de Eer en Glorie van God, 
volgens de slagzin van de heilige Johannes van het Kruis Solo mora en este 
monte la honra y gloria de Dios.206 Enkele zielen die duidelijk het doel van 
de Karmel bereikten zijn de heilige Maria Magdalena dei Pazzi (+1670) en 
de helige Theresia van Lisieux. 
 
Andere bekende Ongeschoeide Karmelitessen zijn de Duitse filosofe Edith 
Stein, en de enige overlevende zieneres van Fatima, Zuster Maria van het 
Onbevlekt Hart (Lucy), die woonde in het Karmelklooster te Coimbra, 
Portugal. (Ze werd een paar jaar geleden overgebracht naar een klooster 
in Spanje en staat nu onder toezicht van het Vaticaan). 
 
Een ongehoord probleem ontstond bij de Ongeschoeide Karmelitessen 
met het Motu Proprio Tra le Sollecitudini (Over Gewijde Muziek), 
uitgevaardigd door paus Pius X op 22 november 1903, feest van de heilige 
Cecilia, patrones van de kerkmuziek. Want in het Motu Proprio, het eerste 
van zijn pontificaat, legde Zijne Heiligheid Paus Pius X, met de volheid van 
zijn Apostolisch Gezag (Inleiding) regels vast voor het behoud van de 

                                                 
206 Volgens de tekening van de Berg van de Volmaaktheid door St. 

Johannes van het Kruis 
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gewijde muziek als onderdeel van de liturgische bijeenkomsten in de Kerk. 
Deze troffen de Ongeschoeide Karmelietessen op een negatieve manier. 
De reden hiervoor is dat de bepalingen van Zijne Heiligheid over gewijde 
muziek, waar de Ongeschoeide Karmelietessen niet expliciet van waren 
vrijgesteld, niet louter als 'directieven' werden uitgevaardigd, maar als 
echte wetten. En als zodanig werden zij in Canon 1264 van de Codex van 
het Kerkelijke Recht ingevoegd. Zoals Zijne Heiligheid expliciet stelt, 
moeten zijn instructies worden beschouwd als een wettige  code van  
Gewijde Muziek, waaraan de paus de kracht van wet gaf (zie de Inleiding 
van het Motu Proprio Tra le Sollecitudini). 
 
 

 
 

Zusterkoor voor Vaticanum II 
 

Het is vandaag inderdaad stichtend te lezen met wat een ijver deze heilige 
paus ernaar streefde de waardigheid van de liturgische eredienst te 
beschermen. Zijne Heiligheid schreef: 
 
Niets (…) mag in de tempel plaatsvinden dat  de vroomheid en devotie van 
de gelovigen zou verstoren of zelfs  verminderen.  Niets, dat enigszins 
oorzaak van wansmaak of ergernis zou kunnen zijn. Niets vooral, dat 
rechtstreeks het decorum en de heiligheid van de gewijde handelingen zou 
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kunnen schaden en zo het Huis van Gebed en Gods Majesteit onwaardig 
zou kunnen zijn (Inleiding, a.w.). 
 
Echter, het feit blijft dat, ofschoon de instructies van de heilige paus Pius X 
zo plechtig werden gepromulgeerd, zij louter richtlijnen bleven of idealen, 
waaraan verschillende landen verschillend beantwoordden. Met andere 
woorden: omdat deze instructies, die uiteraard niet onfeilbaar zijn, niet 
konden worden beschouwd als bindend in geweten, bleek het afdwingen 
ervan in de strikte zin onmogelijk. 
 
Bijvoorbeeld, Zijn Heiligheid verbiedt streng – na het Gregoriaans  
uitgeroepen te hebben tot de hoogste vorm van gewijde muziek (II,3) - het 
zingen van wat dan ook in de volkstaal onder plechtige liturgische 
bijeenkomsten (III,7). 
 
Toch gingen ondanks deze regeling alle Duitse kerken door met het 
gebruik van Duitstalige zangbundels, en het zingen van de 
gemeenschappelijke delen van de Hoogmis in populaire gewijde hymnen 
bleef de gewoonte van het land. Ik ben in Duitsland opgegroeid met een 
hoog ontwikkeld zingen in de volkstaal en het was een hele verrassing, 
toen ik in 1959 voor de eerste keer in een kerk op Manhattan een Engelse 
hymne speelde tijden de Hoogmis, te horen kreeg dat dat tegen de wet 
was. 
  
Zeker, bepaalde uitzonderingen werden later door de Heilige Stoel in 
sommige Europese landen toegestaan, om door te gaan met het gebruik 
van gezangen in de volkstaal tijdens de Hoogmis. Dat is een feit, dat door 
paus Pius XII is uitgelegd in zijn encycliek Musicae Sacrae Disciplina (25 
december 1953), waarin hij zegt dat volkszang niet kan worden gebruikt in 
Hoogmissen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Heilige Stoel. 
Aangezien de paus deze uitzonderingen niet verder wenste uit te breiden,  
wordt de kerkelijke wet aangaande de Gewijde Muziek van land tot land 
verschillend uitgelegd. 
 
Welnu, er is één bijzondere regeling van de heilige paus Pius X, die later 
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helemaal is afgeschaft. Dat is het verbod vrouwen tot het koor toe te laten. 
Dit decreet is gebaseerd op de mening van de paus dat de zangers in de 
Kerk een echte liturgische functie vervullen en dat vrouwen, omdat ze niet 
in staat zijn tot zo’n functie, niet kan worden toegestaan deel te vormen 
van het liturgisch koor (V, 13). Zijne Heiligheid zegt verder dat indien men 
hoge sopraanstemmen of alten nodig heeft, dat die dan moeten worden 
uitgevoerd door jongens. Dat is de oudste gewoonte van de Kerk (a.w.). 
 

 
 

Zusterkoor na Vaticanum II 
 

 
Naar ik begrijp is het ideaal van paus Pius X in de kerkmuziek het 
jongenskoor. Wie ooit uitvoeringen van de Wiener Sängerknaben of de 
Regensburger Domspatzen heeft gehoord, die ieder jaar (voor Vaticanum 
II) op concerttournee gingen, zal het daarmee eens zijn. Maar de gewone 
praktijk was het gemengde koor, bestaande uit mannen en vrouwen, om 
de eenvoudige reden dat er niet voldoende jongens opgeleid waren om 
de klassieke werken van de grote meesters uit te voeren. Zelf zong ik de 
sopraansolo's van het Te Deum van Bruckner, Ein Deutsches Requiem van 
Brahms en van klassieke missen zonder een pauselijk decreet te 
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overtreden. Want gelukkig vond paus Pius XII het passend het decreet van 
zijn voorganger te wijzigen toen hij in Musicae Sacrae Disciplina schreef: 
 
Waar het onmogelijk is koorscholen te hebben of waar er niet genoeg 
koorzangers zijn, is het toegestaan dat een groep mannen en vrouwen of 
meisjes buiten het priesterkoor, op een plaats bedoeld voor het uitsluitend 
gebruik door deze groep, de liturgische teksten van een plechtige Hoogmis 
zingt, mits de mannen volledig gescheiden zijn van de vrouwen en meisjes 
en alles wat ongepast is vermijden (Decreet van de H. Congregatie van de 
Riten, nos. 3964, 4201, 4231). 

 

*** 

(Het boek van Eerw. Zuster Ursula Oxfort gaat verder met vele zeer 
lezenswaardige en interessante hoofdstukken, waarvoor wij echter de tijd 
en gelegenheid niet hebben ze te vertalen. Wel kunnen we het volgende 
stuk toevoegen uit het blad Lecture et Tradition207, dat een heel goed licht 
werpt op de richting die de Kerk gedwongen werd te nemen, en waarvoor 
Vaticanum II als aanzet gold. nvdr) 

 

                                                 
207 Nouvelle série nr. 2, juni 2011, DPF, BP 1, F-86190 Chiré-en-Montreuil, 

Frankrijk 
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Het door Johannes XXIII en Paulus VI zo geliefde marxisme rukt in 1956 op 
om het opstandige, katholieke Hongarije te bezetten… 
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Bijlage 1: Naar de hel met Vaticanum II... 
 

 
Pascal Bernadin is de schrijver van het boek Le Crucificiement de Saint 
Pierre ('De kruisiging van Sint Petrus') over Vaticanum II. Hij onderzoekt in 
dat boek hoe de verwantschap is tussen teksten van de vrijmetselarij en 
van Vaticanum II. Hij komt tot de (voor sommigen nog steeds) 
verbluffende conclusie dat Vaticanum II hét middel is geweest om 
gedachten van de gnosis, de eeuwenoude vijand van de Kerk, in de leer 
van de Katholieke Kerk op te nemen208.   
 
Daarnaast leert het Eerste Vaticaans Concilie: De Heilige Geest is de 
opvolgers van Sint Petrus niet beloofd opdat ze een nieuwe leer zouden 
doen kennen, maar om met Zijn hulp de Openbaring gegeven aan de 
Apostelen, dat wil zeggen het depositum van het geloof, heilig zouden 
bewaren en trouw uitleggen. (Vaticanum I, DZ 1836) 
 
Het Franse blad Lecture et Tradition209 publiceerde een vraaggesprek met 
Pascal Bernardin. Hieronder volgt de vertaling van dat vraaggesprek. 

                                                 
208 Tot dezelfde conclusie komt de theoloog Johannes Dormann in zijn uitgebreide 

studie Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag der Religionen 
in Assisi, Sitta Verlag, 1990 

209 Nouvelle série nr. 2, juni 2011, DPF, BP 1, F-86190 Chiré-en-Montreuil, Frankrijk 
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Wat valt er nog toe te voegen aan de vele boeken over Vaticanum II? 
 
P.B.: De studies vóór de mijne hebben vooral licht geworpen op de 
tegenstelling tussen de conciliaire nieuwigheden en het constante 
leergezag van de voorconciliaire kerk. Mijn werk steunt op die analyses en 
laat zien dat al die dwalingen één en dezelfde oorsprong hebben, die ze 
allemaal in één klap verduidelijkt. Eerdere analyses hebben aangetoond 
dat het oecumenisme, de godsdienstvrijheid, de collegialiteit, ingaan 
tegen de Openbaring en tegen de constante leer van de Kerk. Net zoals de 



 

120 

 

 

ideeën over de levende traditie en de alverzoening en de zo-goed-als 
ontkenning van de erfzonde en persoonlijke zonde. De minimalisering en 
de protestantisering van de mis zijn al in een aantal boeken beschreven. Ik 
wilde aan die analyses niets iets toevoegen. Ik heb er juist op gesteund 
om aan te tonen dat alle conciliaire dwalingen één bron hebben, één 
enkele oorsprong: het pantheïsme van de vrijmetselarij, dat de Schepping 
en de schepper met elkaar verwart, en ook de natuur en de genade. 
  
 Kunt u deze verbazingwekkende uitspraak toelichten? 
 
De leer van de vrijmetselarij is door veel schrijvers uiteengezet. Ik heb 
geput uit teksten van Pike, Guénon en Marsaudin, drie aanzienlijke 
vrijmetselaar- auteurs. Uit hun geschriften komt onmiddellijk naar voren 
dat de vrijmetselaarsfilosofie wordt gekarakteriseerd door haar 
pantheïsme: alles is in God, alles is God. Mens en wereld zijn goddelijk, 
zijn God en moeten zich van hun ware, goddelijke natuur bewust worden. 
 
Als we dit idee omzetten in ‘katholieke taal’, heb je meteen alle 
naconciliaire dwalingen. Als de mens God is zonder het te weten, zijn alle 
mensen gered: dat is de idee van de alverzoening en van de anonieme 
christenen. De hel bestaat, want dat staat in de Heilige Schrift, maar… ze is 
leeg! De zonde en haar verschrikkelijkheid worden uitgegumd: zonde is 
niet meer een belediging van God, maar een simpel vergeten zijn van 
onze goddelijke natuur en die van de wereld – een vergeetachtigheid die 
het gevolg ervan is dat we de ‘illusie’ hebben dat we individuen zijn en dat 
we gescheiden zijn van het Grote Al. Van theocentrisch wordt de 
godsdienst antropocentrisch: het accent ligt niet meer op God, maar op 
de mens. De urgentie van onze heiliging, van boetedoening, het bezwijken 
voor de verheffing en de waardigheid van de mens en voor het ontkennen 
– op zijn minst in de praktijk – van de afschuwelijkheid van de zonde. 
 
Als de mens God is zonder zich daarvan bewust te zijn, zijn allen gered en 
zijn alle godsdiensten even waar en even onnodig. Waarom een 
godsdienst belijden als we in werkelijkheid God zijn? Het conciliaire 
oecumenisme vindt hier zijn meest radicale rechtvaardiging. 



 

121 

 

 

 
Als de mens God is zonder zich daarvan bewust te zijn, verplicht de 
waarheid hem tot niets en is zijn gewetensvrijheid totaal. 
 
Als de mens God is zonder zich daarvan bewust te zijn, is de mis geen 
verzoeningsoffer, geen hernieuwing van het Kruisoffer, waarvan de 
verdienstem worden toegepast op onze zielen. Ze is een eenvoudige 
oefening van dank, een eenvoudige eucharistie. 
 
Als de mens God is zonder zich daarvan bewust te zijn, en die zich ontdekt 
in een proces door de tijd heen, is de traditie niet meer dan het 
doorgeven van eeuwige waarheden uit het depositum van de openbaring, 
maar een levende traditie die zich steeds moet aanpassen aan het steeds 
grotere bewustzijn dat de kerk van zichzelf heeft. 
 
Als de mens God is zonder zich daarvan bewust te zijn, is elke hiërarchie 
illusoir en dient die plaats te maken voor de ‘waardigheid zonder gelijke’ 
van ieder. Dan moet de collegialiteit zich overal manifesteren: in Rome, in 
de bisdommen, en in de parochies. 
 
Ik voeg eraan toe dat als alle mensen God zijn, allen één zijn in Hem. Alle 
grenzen, politiek, religieus, economisch en financieel moeten verdwijnen 
opdat de wereld zich voegt naar deze utopistische visie. Op die manier is 
het pantheïsme de basis voor het socialisme, communisme en 
globalisering – en van de éénwereld-spiritualiteit die kookt in de 
distilleerkolven van talloze internationale organisaties. 
  
U laat duidelijk zien dat de conciliaire dwalingen hun oorsprong kunnen 
vinden in de leer van de vrijmetselarij. Maar gaat het om simpele 
overeenkomsten of om een werkelijke afstamming? 
 
Laat me eerst aantonen dat de conciliaire vernieuwingen niet alleen voort 
vloeien uit de ideeën van de vrijmetselarij, maar er ook weer naar 
terugvoeren. Dan blijkt de totale gelijkheid tussen de conciliaire filosofie 
en de vrijmetselaarsideeën. Als wij van nature genadevol zijn, dan zijn alle 
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mensen gered. Allemaal zullen ze natuurlijk God zien in Zijn essentie. Dat 
is evenwel onmogelijk voor geschapen wezens, omdat God oneindig 
superieur aan ze is. Maar dan moet je concluderen dat we ongeschapen 
zijn! 
 
Deze precisering lijkt me nodig om uw vraag te beantwoorden: komen de 
vernieuwingen van Vaticanum II voort uit vrijmetselaarsideeën? Ik heb in 
mijn boek niet proberen te antwoorden op de vraag hoe die ideeën 
hebben kunnen wortel schieten door Vaticanum II. Ik heb me ertoe 
beperkt aan te tonen dat de conciliaire vernieuwingen totaal gelijk zijn 
aan de vrijmetselaarsideeën en dus een onherroepelijke veroordeling 
verdienen. Dat element lijkt me essentieel om het huidige Rome en de 
moderne pausen te begrijpen, de vernieuwing van het schandaal van 
Assisi, en de werkelijke bedoelingen van Vaticanum II. 
  
Bent u niet bang dat u uw lezers ontmoedigt door zo’n diagnose te stellen? 
 
Het is duidelijker dan ooit dat we niets te verwachten hebben in de zuiver 
natuurlijke orde, bijvoorbeeld de politiek. De globalisering triomfeert en 
legt de éénwereldreligie al op in verschillende landen. 
 
Maar de Heilige Maagd heeft ons in Fatima de bovennatuurlijke middelen 
gegeven om te overwinnen: de devotie van de vijf eerste zaterdagen van 
de maand, het bidden van de rozenkrans in afwachting van de toewijding 
van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Alleen op deze fundamenten, op 
deze Hoop, kunnen we, ieder op zijn plek, het zout der aarde zijn en de 
natuurlijke middelen gebruiken die de Voorzienigheid ons ter beschikking 
stelt. 
 
 ‘Als God het huis niet bouwt, bouwen de bouwers vergeefs.’ 
 
‘Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.’ 
 
Voor boeken over de vrijmetselarij, zie: 
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D. Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie, Utrecht, 
(2007), Kosmos. 
J. Mars, Regeren vanuit het duister, (Baarn, 2005), Tirion. 
J. van Rooyen, Sluiproutes van de macht, www.lulu.com. 
J.P. van Term, Van heidendom tot paganisme, Hilversum, 1925, Paul 
Brand’s. 
Idem, Van driehoek, delta en davidsschild, Hilversum, 1931, Paul Brand’s 
Zie ook Google: vrijmetselarij satanisme of vrijmetselarij communisme 
 

 
Het wapen van de vrijmetselaars-
Ridder Kadosh van de 30e graad drukt 
de haat van de vrijmetselarij tegen de 
Kerk uit in de vorm van de schedel met 
tiara rechtsboven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
------------ 
 
NIEUWE GODSDIENST ONTDEKT! 
 
Onlangs onthulde Mgr. Tissier de Mallerais het bestaan van een geheel 
nieuwe godsdienst. Hij deelde het volgende mee:  
 
“Vroeger werd bij de diakenwijding gezegd: ‘Voortaan bent u 

http://www.lulu.com/
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medewerkers van het Lichaam en Bloed 
van de Heer.’ En bij de priesterwijding: 
‘Ontvang de macht om het offer aan God 
op te dragen en Missen te celebreren voor 
de levenden en de doden.’ 
 Die woorden drukken het doel 
van het priesterschap uit. Dat is: de 
consecratie van het Lichaam en Bloed van 
Onze Lieve Heer, om op onbloedige wijze 
Zijn Goddelijk Lijden te hernieuwen. En 
laten nu net die woorden zijn weggelaten 
uit de nieuwe diaken- priesterwijding 
volgens de ritus van Paulus VI! 
  
Die weglating is veelbetekend… Ze maakt 
duidelijk dat die nieuwe godsdienst er 
geen behoefte aan heeft de macht over te 

dragen om het Lichaam en Bloed van Christus te consacreren! En ook niet 
de macht om het Lijden op Calvarië te hernieuwen. 
 
Elke katholiek die zijn geloof kent, is doordrongen van deze leer. Maar de 
meeste priesters van de nieuwe godsdienst kennen die leer helemaal niet. 
Dat komt, doordat de verandering van de diaken- en priesterwijding een 
nieuwe godsdienst oplevert. Dat weglaten van die macht om het offer op 
te dragen en het Lichaam en Bloed van Christus te consacreren is precies 
wat die nieuwe godsdienst wil uitdrukken! 
 Die NIEUWE GODSDIENST wordt, vaak onbewust, aangehangen door 
de meerderheid van degenen die eens katholiek waren. Zij zijn in een 
nieuwe godsdienst beland, met een NIEUWE EREDIENST, en ook nog eens 
een NIEUWE LEER. Een nieuwe leer, met NIEUWE DOGMA’S!  
 
 
(Afb.:) Na het concilie: 'H. Mis´ met nieuwigheid: Eucharistisch pincet210 

                                                 
210 http://www.chiesaviva.com/441%20mensile.pdf 
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Om te beginnen: de zonde bestaat zo goed als niet meer, omdat die – 
zeggen ze - God niet beledigt. Alleen de zondaar heeft er schade door. De 
zonde kan de natuur van God, die onverderfelijk is, niet aantasten. De 
zonde doet niets aan God. De zonde schaadt alleen maar de zondaar. Die 
verliest er het goddelijk leven door – dat wordt nog wel toegegeven – en 
ze schaadt de menselijke solidariteit.  
 Op zo’n manier heeft de zonde niet langer het karakter van een 
belediging. Ze tast allerminst de eer van God aan, Zijn heerlijkheid, of Zijn 
lof. De zonde heeft ook niet meer de eigenschap dat ze ongehoorzaam is 
aan de Wet van God. De aanhangers van de nieuwe godsdienst ontkennen 
dus dat God het recht heeft van Zijn schepselen niet alleen lofprijzing, 
maar zelfs de onderwerping aan Zijn Wil te eisen.  
 De aanhangers van de nieuwe godsdienst gooien de woorden van 
de heilige Ignatius: “De mens is geschapen om God te prijzen, te eren en te 
dienen, om zo zijn ziel te redden’ bij het oud vuil. God prijzen, eren, 
dienen, dat bestaat niet meer in de nieuwe godsdienst, want de zonde 
schaadt niet de eer van God, ze schaadt alleen de mens. Kijk, zo vernietigt 
de nieuwe godsdienst het begrip zonde zelf, en ook de eer van God. Ja, ze 
vernietigt zelfs het begrip van zonde als de hoogste onrechtvaardigheid. 
Ze ziet nog wel de menselijke onrechtvaardigheid, maar 
onrechtvaardigheid jegens God, de zonde tegen Gods Rechtvaardigheid, 
daar heeft ze geen boodschap aan. 
 
Gelukkig – beweren ze – gaat door de zonde de menselijke waardigheid 
niet verloren. Die houdt de mens zelfs na de zonde. De mens blijft waardig. 
De mens blijft aardig, sympathiek. En dat is nu precies de rechtvaardiging 
van het oecumenisme, de godsdienst”vrijheid”. Wat de mens ook op 
godsdienstig gebiedt doet, of hij nu een valse god eert of door een valse 
eredienst de ware God, wat maakt het uit, hij behoudt zijn waardigheid. 
Hij is dus achting en respect waard, en daarom moet je zijn godsdienst 
respecteren, ja zelfs ermee samenwerken, omdat de menselijke 
waardigheid niet wordt aangetast dor de zonde. De mens is waardig 
omdat hij sympathiek blijft. Trouwens, God blijft de zondaar beminnen, 
Hij blijft hem zijn liefde en gunst schenken. De zonde verandert niets 
tussen God en de zondaar. Aldus de nieuwe godsdienst.  
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 God wordt ons voorgesteld als een ongevoelige God, een goeierd, 
die alles verdraagt van Zijn wispelturige kinderen. Gods liefde wordt dus 
belachelijk gemaakt. God gaat zelfs door de zondaar te beminnen, zonder 
onderscheid, zonder precisering. 
 
En dan – zeggen ze – volgt daaruit: God straft de zonde niet, niet tijdelijk 
en niet eeuwig. Omdat de zonde God niet schaadt, straft God niet! God is 
de goedheid zelve. Hoe zou Hij een zondaar kunnen straffen? Nee, het is 
de mens zelf die zichzelf straft door de gevolgen van zijn fouten. En de hel 
dan? De hel, als daar al ooit iemand in zit, de hel, dat is alleen maar de 
uitsluiting, zelf-uitsluiting, van de goddelijke liefde. Nee, geen straf van 
God dus. God heeft het recht niet om te straffen. En dus is de mens af van 
elke plicht om God genoegdoening te geven.  
 Wat bij de katholieken, in hun catechismus, de genoegdoening na 
de zonde is, dat de zondaar boete moet doen voor zijn zonden aan de 
goddelijke rechtvaardigheid, de behoefte om de geschonden eer van God 
te herstellen, dat bestaat niet meer in de nieuwe godsdienst. De mens 
hoeft enkel maar zijn geestelijke gezondheid te herstellen. Maar de eer 
van God herstellen, samenwerken om het in zonde gevallen schepsel weer 
overeind te helpen, dat hoeft niet. En dat terwijl de prachtige katholieke 
leer van de genoegdoening geheel gericht is op de eer van God, omdat de 
zondaar weer kan opstaan en opnieuw eer en lof aan God kan geven, en 
zelfs zijn gevallen natuur weer kan laten opstaan, door de genoegdoening, 
door een straf die hij vrijwillig ondergaat.  
 De nieuwe godsdienst daarentegen wil niet horen van zonde, niet 
van boet en genoegdoening. Ze gaat nog veel verder! Ze vervalst de zin 
van het lijden en van de Verlossende Passie van de Redder. Ze vervalst het 
dogma van de Verlossing. Dat is het centrale dogma dat de modernisten 
aanvallen.  
 
Ze stellen: het lijden van Onze Lieve Heer op het kruis is enkel maar 
bedoeld om de volhardende liefde van God te openbaren. Nee, helemaal 
niet in plaats van de zondaars genoegdoening te geven aan de goddelijke 
rechtvaardigheid. Onze Lieve Heer heeft aan het kruis aan Zijn Vader geen 
enkele genoegdoening gegeven in naam van ons. Hij heeft enkel de 
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mensen willen openbaren hoezeer Zijn Vader liefheeft.  
 Dat gaat dus helemaal in tegen het dogma van het Kostbare 
Bloed, deze wet die God zelfs in het Oude Verbond heeft opgelegd, dat er 
zonder bloedvergieten geen vergeving is. Ze weigeren het vergoten Bloed 
van Onze Lieve Heer met heel Zijn waarde van boete, van vergeving van 
zonden. En dat vervangen ze door een ongegronde daad van God die 
zonder enige reden Zijn Zoon aan de dood uitlevert, enkel om de liefde 
van de Vader te openbaren.  
 Kan het nog wreder? De Vader levert Zijn Zoon over aan de 
afschuwelijkste dood, enkel om Zijn Liefde te openbaren. Op die manier 
hebben ze het dogma van de Verlossing vervalst en leeggemaakt. Ze 
plegen zelfs heiligschennis tegen het Heilig Lijden van de Verlosser.  
En dat terwijl onze katholieke catechismus toch heel duidelijk leert dat 
Onze Lieve Heer door Zijn Lijden aan Zijn Vader genoegdoening heeft 
gegeven voor onze overvloedige zonden. Enerzijds vanwege de 
waardigheid van de goddelijke persoon die op het kruis lijdt, en anderzijds 
vanwege de tot het uiterste gaande liefde en gehoorzaamheid waarmee 
Onze Lieve Heer lijdt, en uiteindelijk vanwege de uiterste pijn die Hij op 
het kruis geleden heeft. Daar heeft Hij aan Zijn Vader, in onze plaats, een 
overvloedige, bijna oneindige genoegdoening kunnen geven. Daarin 
schuilt heel de schoonheid van kijken naar het kruis: daarin ons Heil zien, 
onze Verlossing, onze vrijkoping, onze verheffing, en niet alleen maar de 
liefde van de Vader, maar om te beginnen de liefde van Onze Heer Jezus 
Christus.  
 En trouwens, zegt die nieuwe godsdienst, wat heeft dat Bloed 
van Onze Lieve Heer voor nut, anders dan om de liefde van de Vader te 
openbaren? Nee, niet om ons te redden, want alle mensen zijn al gered, 
hoe dan ook. Oh ja, zeker, want door Zijn Menswording, leert Vaticanum II, 
heeft de Zoon van God Zich op een zekere manier met elke mens verenigd. 
Elke mens is gechristifieerd door de Menswording, en dus zijn alle mensen 
gered. En daarom is, zo beweert Johannes-Paulus II in een van zijn boeken 
– de hel waarschijnlijk leeg! Iedereen is gered!  
 Het dogma van de Verlossing wordt dus ontkend, ja, radicaal 
vervalst. Eerst wordt de zonde ontkend, dan zelfs de Rechtvaardigheid van 
God, en dan wordt de Verlossing opgeheven, en de genoegdoening van 
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het kruis van Onze Heer Jezus Christus afgeschaft. Dat is nu de nieuwe 
godsdienst, met haar nieuwe dogma’s. 
 

 
Na het concilie: nieuwe functie van 
tabernakel (woonplaats van Jezus 
Christus in Zijn eucharistische 
Werkelijke Tegenwoordigheid): woning 
voor hond… 211 
 
 
 
 

 
 
Dan gaan we nu naar de nieuwe eredienst, die overeenkomt met het 
nieuwe dogma. Het begint er al mee, dat het voornaamste werk van Onze 
Lieve Heer, de Verlossing, niet bestaat in het kruis van de Verlosser, maar 
eerder in Zijn glorievolle Verrijzenis en Hemelvaart! God heeft – zeggen ze 
- het werk van de Verlossing gekroond en laat Zijn liefde voor ons, de 
liefde van de Vader, ten volste zien door Zijn Zoon op te wekken, want 
God is geen God van doden, maar van levenden. Dat verklaart Johannes-
Paulus II ons. Het kruis van Christus is dus eerder een tweederangs 
gebeurtenis, en het essentiële is de Verrijzenis en Hemelvaart van de 
Redder…  
 En vervolgens zeggen ze ons dat de belangrijkste daad van het 
priesterschap van Jezus Christus niet ligt in Zijn bloedige offer aan het 
kruis, nee, die ligt essentieel in Zijn hemels priesterschap, waardoor Hij, 
terwijl Hij door de tent van het hemels heiligdom gaat, Zich aan Zijn Vader 
aandient met Zijn Bloed.  
 Ze ontkennen dus dat het voornaamste werk van het 
priesterschap de aanbieding is van het kruisoffer van Onze Lieve Heer. Het 
accent ligt op het hemels priesterschap. Dat is niet nieuw. Ketterijen als 

                                                 
211 z.a.w. 
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deze dateren al van voor het concilie. Ze zijn door het concilie verkondigd, 
en na het concilie.  
 
Daarna vertellen ze ons dat de Mis niet de onbloedige vernieuwing van 
het Lijden is, nee, de Mis is de gedachtenis aan alle hoogtepunten van 
Christus gedurende Zijn leven. Niet alleen dus Zijn Lijden, maar ook Zijn 
Verrijzenis, Zijn Hemelvaart, en waarom ook niet, Zijn Menswording, Zijn 
Opdracht  in de Tempel, kortom, alle hoogtepunten uit Zijn leven. Het gaat 
erom die te gedenken, en dat heet de Mis.  
 Daarentegen leert ónze catechismus dat het nu net de 
consecratie is die de Mis realiseert, en de beste theologie laat ons nu juist 
zien wat de gescheiden consecratie van Brood en Wijn betekent, dus van 
het Lichaam en Bloed van Christus. War het betekent wordt op 
geheimvolle wijze voortgebracht: het sacramentele offer wordt 
gerealiseerd, en wel de scheiding van Lichaam en Bloed, door de woorden, 
ja, door de kracht van de woorden van de priester. 
 Onder de gedaante van Brood schuilt het Lichaam van Christus, 
en onder de gedaante van Wijn Zijn Kostbaar Bloed. Natuurlijk niet 
werkelijk gescheiden, want door werkelijke overeenkomst zijn zij beide 
aanwezig in elk van de twee gedaanten. Maar het blijft staan, dat door de 
kracht van de woorden een sacramentele scheiding wordt gerealiseerd 
van het Lichaam en Bloed van Christus.  
 Dat betekent dat de rol van de consecratie in de Mis absoluut 
ontkend wordt. Het gaat eenvoudig om een gedachtenis. Benedictus XVI 
heeft toen hij kardinaal was trouwens zelfs ontdekt dat de Mis ook 
zonder de woorden van de consecratie geldig is! Hij en zijn internationale 
theologische commissie! De Mis is zelfs zonder consecratiewoorden geldig 
– dus wat heb je dan nog aan een priester? Het christenvolk kan de mis 
celebreren, de priester is nergens voor nodig, omdat de woorden van de 
consecratie toch niet hoeven te worden uitgesproken om een geldige mis 
te hebben.  
  
Vervolgens zeggen ze ons dat Christus heel de Mis door tegenwoordig 
gesteld wordt, met al Zijn Heilsmysteries, en dan niet door de magische 
werk - magisch, zeggen ze - van de consecratie, maar door de hoofdrol 
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van de liturgische gemeenschapsdaad, die de mysteries van Christus 
verwerkelijkt. Dus: de mysteries van Christus, vooral het Paasmysterie, 
worden het mysterie van de eredienst. Dat zeggen ze ons, vooral Annibale 
Bugnini, de spil in de liturgiehervorming. Het gaat dus niet om de 
consecratie van het Lichaam en Bloed van Christus, maar om samen, 
actief, in gemeenschap, op liturgische wijze het hele Christusmystierie op 
te roepen, vooral Zijn Paasmysterie, dus Zijn  Verrijzenis en Hemelvaart.  
 En dan komen we bij de laatste ketterij – ik heb nog nooit zoveel 
ketterijen achter elkaar verkondigd -: het gemeenschappelijke 
priesterschap van de gelovigen wordt uitgeoefend tijdens de 
eucharistische gedachtenis. Daarom moet er ruim baan worden gemaakt 
voor de actieve deelname van de gelovigen, zodat ze hun 
gemeenschappelijk priesterschap kunnen uitoefenen. Daarbij is de 
priester niet meer dan voorganger in de woorden van de gedachtenis. 
 
Om tot een conclusie te komen:  zowel in haar dogma’s als in haar 
eredienst is deze nieuwe godsdienst een uitholling van onze katholieke 
godsdienst. Het Lijden van Onze Lieve Heer dient er alleen maar voor om 
op een heel intellectuele en abstracte manier de liefde van God de Vader 
voor ons te openbaren. Wat de liefde van Christus voor Zijn vader of voor 
ons betreft – daar weten we niets van. 
 Daarnaast is de christelijke eredienst volgens hen alleen maar 
een gedachtenis. Met andere woorden: zich bewust worden van de 
hoogtepunten van Christus’ mysterie, en dat op zo’n manier dat dat 
tegenwoordig gesteld wordt in de vergadering in gebed, een soort 
gemeenschappelijke zelfbewustwording. 
 Deze nieuwe godsdienst is niets anders dan een gnosis. Dat 
woord karakteriseert haar perfect, want het is een godsdienst zonder 
zonde, zonder rechtvaardigheid, zonder barmhartigheid, zonder 
boetedoening, zonder bekering, zonder deugd, zonder offer, zonder 
inspanning, maar enkel en alleen een zelfbewustwording. Een totaal 
intellectualistische godsdienst, een zuivere gnosis.  
 
Laten we deze naturalistische, intellectualistische, niets met het 
katholicisme van doen hebbende godsdienst verwerpen!  
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 Laten we ons vasthouden aan het katholieke priesterschap van 
Jezus Christus, het priesterschap van iemand als Padre Pio, van alle heilige 
priesters, zoals de Pastoor van Ars, ons vasthouden aan het priesterschap 
van de Apostelen.” 
(Uit een preek van Mgr. Bernard Tissier de Mallerais op 27 juni 2002 te 
Écône) 
 
 
 

 
Afbeelding uit de 'Osservatore Politico' van 12 september 1978212 
 
 
------------------ 
 
 
MONSEIGNEURS VELLEN VERNIETIGEND OORDEEL OVER DE 
UITWERKING VAN VATICANUM II 
  
Het oecumenisch concilie Vaticanum II – Een debat dat geopend moet 
worden heet het onlangs (2009) verschenen geruchtmakende boek van 
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Mgr. Gherardini (verschenen in het Italiaans, Frans, en Engels bij de 
Congregazione dei Franciscani de Maria-Immaculata, Casa Mariana 
Editrice, Via Piana della Croce, 6-83040 Frigento (AV), Italië). 
. Deze priester uit Prato (Italië) is sinds 1960 in dienst van de Heilige Stoel, 
vooral als professor voor ecclesiologie en oecumene aan de Pauselijke 
Universiteit van Lateranen. Tegenwoordig is hij kanunnik van de 
Vaticaanse aartsbasiliek en directeur van het internationale theologisch 
tijdschrift Divinitas. 
 Het boek heeft een voorwoord van de bisschop van Albergo-
Imperia (Italië), en van Mgr. Ranjith, toenmalig secretaris van de 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en tegenwoordig aartsbisschop 
is van Colombo. 
 
Het boek is een evenement! Voor het eerst krijgen het concilie en zijn 
uitwerking kritiek van een zeer ‘officiële’ prelaat, die gesteund wordt door 
een niet minder officiële bisschop in functie en door een aartsbisschop in 
functie, die secretaris was van de Congregatie voor de Goddelijke 
Eredienst.  
 Het boek is eens te meer interessant omdat het aan de kritiek op 
het concilie de kritiek op de tijd na het concilie toevoegt. 
 Mgr. Gherardini onderzoekt hoe hij de uitspraak van Benedictus 

XVI (vgl. zijn toespraak aan de Curie op 22 december 2005) moet opvatten, 

dat er een doorlopende eenheid (continuïteit van de hermeneutiek) zit 
tussen de kerk van voor en na het concilie. Hij nam daarvoor de leer van 
de Kerk voor het concilie, de concilieteksten, en de uitwerking daarvan in 
de tijd na het concilie onder de loep. Het resultaat van zijn studie is 
wereldschokkend. 
 
De resultaten van het onderzoek van Mgr. Gherardini 

1. De tijd na het concilie heeft bijgedragen aan een totale omverwer-

ping van leer (de leer van de Rooms-Katholieke Kerk kán niet veran-
deren, aangezien dat de leer is die de onveranderlijke God Zelf heeft 
geopenbaard. Er moet dus iets heel erg mis zijn met Vaticanum II…, 
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nvdr), discipline, liturgie en pastorale zorg van de Kerk van voor het 

concilie (p. 76).  
2. Het concilie heeft bijgedragen aan deze omverwerping doordat ker-

kelijke autoriteiten zich steeds beroepen op de geest van het conci-
lie. Die geest is door het concilie met volle handen verspreid (p. 76). 

3. De geest, teksten en toepassingen van het concilie zijn zo verwant, 
dat Gherardini ertoe komt te spreken van ‘de “Copernicaanse revo-
lutie” die bewerkstelligd is door Vaticanum II en de onmiddellijke 
toepassingen ervan’ (p. 22). 

4. De continuïteit waarover Benedictus XVI het heeft, blijkt niet uit de 
geest, de teksten en de toepassingen van het concilie waar het gaat 
om de concilieteksten: de constitutie Sacrosanctum Concilsium over 
de Heilige Liturgie, de constitutie Lumen Gentium over de Kerk, het 
decreet Unitatis Redintegratio over de oecumene, en het decreet 
Dignitatis Humanae over de godsdienstvrijheid. 
 
De oecumene 

5. Het oecumenisme is gebaseerd op het bedrog om te zoeken wat de 
Kerk en de afgescheiden en ketterse kerkgemeenschappen verbindt, 
en niet: oplossen wat ertoe geleid heeft dat de anderen zich van de 
Rooms-Katholieke Kerk hebben afgescheiden (p. 105).   

6. Vandaar komt men met de mooi klinkende term ‘het verbrede mo-
del van eenheid’. Maar onder die term valt niet dat men een einde 
maakt aan het feit dat de anderen schismatiek of ketters zijn, en 
hoe, en waarom, maar dat ze blijven wat en hoe ze zijn (hervormd, 
anglicaans, orthodox). Dus door te blijven zoals men is wordt de 
verbrede eenheid gerealiseerd! Maar dat is dan een woordspelletje, 
om van eenheid te spreken. 

7. Een stapje verder gaat men, door te streven naar de eenheid in ver-
scheidenheid. Dat is een voordegekhouderij waaraan elke logica 
ontbreekt. Het is schaamteloos en absurd dat de vertegenwoordi-
ger van de Pauselijke raad voor de Bevordering van de Eenheid van 
de Christenen het bij de herdenking van veertig jaar Unitatis Redin-
tegratio waagde de Eenheid in verscheidenheid te presenteren als 
de enige manier waarop de gemeenschap tussen de christenen echt 
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volledig is. Hij noemde dat pas de echte ´catholiciteit in de oor-
spronkelijke betekenis, die niet met geloof te maken heeft, maar 
met kwaliteit… omdat die eenheid alle gaven realiseert die de bij-
zondere Kerken en kerkelijke gemeenschappen kunnen bijeenbren-

gen’ 
(
Osservatore Romano, 12 november 2004, p. 19). 

8. ‘Het is onmogelijk te raden waardoor die termen recht van gelden 
hebben. Het enige wat duidelijk is, is dat het duidelijk absurditeiten 
zijn: ze zijn in strijd met het gezond verstand, en helemaal met het 
geloof, en, als zodanig roepen zij tot God om wraak’(p. 207). 

9. In hoofdstuk VII, getiteld Oecumenisme of syncretisme? bestudeert 
de auteur in detail de oecumene met de protestanten. Hij conclu-
deert: ‘De theorie en de praktijk van de oecumenische dialoog, is de 
ontkenning van elke continuïteit met de tijd voor het concilie. 
Ze vormt een nieuw begin van een nieuwe Kerk, niet meer “rooms-
katholiek,” maar die van het oecumenisch concilie Vaticanum II (p. 
207). 

De godsdienstvrijheid  
1 In de conclusie van zijn hoofdstuk over de religieuze vrijheid con-

stateert de auteur: „De godsdienstvrijheid van het conciliedecreet Digni-
tatis Humanae (…) heeft heel weinig gemeen met encyclieken en pauselij-
ke verordeningen als bijvoorbeeld Mirari vos van Gregorius XVI, Quanta 
cura en de (...) Syllabus van de zalige Pius IX, Immortale Dei van Leo XIII 
(…), Pascendi dominici gregis van de heilige Pius X en het decreet Lamen-
tabile van het Heilig Officie, en met Humani generis van Pius XII. (…)  

2 Het verschil [tussen de tekst van het concilie en die van de pausen 
daarvoor] is wezenlijk, en dus kan men het niet ontkennen. Wat voor en 
na het concilie wordt geleerd is verschillend.‟ Er is hier dus ook geen con-
tinuïteit, geen doorlopende eenheid: „(De leer) van het voorafgaande 
Magisterium vindt geen continuïteit en geen ontwikkeling in die van Dig-
nitatis Humanae. Zijn er dan twee Magisteria? (…) Jammer genoeg: het 
duidelijke feit dat elk zijn eigen weg schijnt te gaan doet eerder denken 
aan een in tweeën gesplitst Magisterium.  

 
 



 

135 

 

 

 

 
 

Na het concilie: buiksprekermis213 
 

 
Andere oordelen over concilie en postconcilie  

Mgr. Gherardini heeft de gave zijn zinnen zó te formuleren dat ze in enke-
le regels een over het algemeen ingewikkeld aspect van de crisis in de 
Kerk kort samenvatten. Enkele voorbeelden:  

1 De collegialiteit: door de collegialiteit van de bisschoppen zijn er 
nu twee oppermachten in de Kerk (p. 29-30).  

2 De nieuwe mis: „De nieuwe misritus heeft het offerkarakter ge-
dempt. Zo is ze voor het volk van God geschikt gemaakt om „in vergade-
ring‟ bijeen te komen, waardoor weer de celebrant werd teruggebracht 
tot de rol van „voorzitter van de vergadering‟ (p. 80).  

3 Vaticaan II is verabsoluteerd: „Het is onweerlegbaar dat het Ma-
gisterium, de theologen en de pastoraal verantwoordelijken Vaticanum II 
verabsoluteerd hebben. Dat is een basisdwaling, waarop het postconciliai-
re gebouw gebouwd is, en waartegen men moet ingaan‟ (p. 26).  

4 Het relativisme: De stilzwijgende geloofsafval is niet enkel iets 
van de pastores en de theologen die de afbraak van de katholieke identi-
teit hebben uitgelokt. (…) Het relativisme (…) triomfeert. (…) Sommigen 
zien de ramp niet waar hij is, en hoe hij is: een ramp die voortdurend 

                                                 
213 z.a.w. 
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voortgaat vanaf Vaticanum II tot onze dagen,en die nu gigantische afme-
tingen heeft bereikt. Toch zou het voor een aandachtige toeschouwer (en 
vooral een trouw katholiek) niet moeilijk moeten zijn om de ramp op te 
merken en die te herkennen in het relativisme dat ik vergeleken heb met 
een modderige en alles verslindende tsunami‟ (p. 94-95).  

5 De katholieke religie wordt vervangen door ‘de religie van de 
mens’: Na een serie voorbeelden komt de schrijver met de volgende con-
clusie: „Het is een feit dat, volgens de christelijke visie op de dingen, de 
katholieke religie in steeds sneller tempo is vervangen door deze “religie 
van de moderne mens”, die kardinaal Ratzinger terecht heeft gelijkgesteld 
met het relativisme5. Omdat het een religie is „van de mens‟, is het wel 
een religie, maar een omvergeworpen religie.‟ (p. 97).  

6 Uit de as van de R.-K. Kerk stijgt een heidens bouwwerk op: Een 
nieuwe en echt heidense gnosis [de gnosis is ‘godsdienst’, die leert dat de 
mens door steeds diepere inwijding in mysteries God wordt of zijn eigen 
God-zijn inziet – opmerking van de vertaler] is bezig te ontstaan, en ze is 
zelfs al geboren, uit de as van de „oude inboedel‟ die is aangeveegd door 
de revolutionaire aspiraties van Vaticanum II. (Zie het onlangs verschenen 
boek Le crucifiement de Saint Pierre van Pascal Bernardin. Deze toont aan 
dat de leer en praktijk van Vaticanum II afgeleid zijn van de gnostieke en 
talloze malen door de R.K. Kerk veroordeelde dwaalleer van de vrijmetse-
larij. – Opmerking van de vertaler.)  

7 Het relativisme heerst als een tiran: Het directe gevolg van het re-
lativisme is dat men bij het gedeeltelijke en experimentele blijft. De enige 
zekerheid is dat men geen zekerheid heeft. Alles wordt, onder die tirannie, 
experimenteel en provisorisch (p. 98).  

8 De verborgen beschermheren van het concilie: „De geest van het 
concilie was geen kunstmatig redmiddel om uit Vaticanum II af te leiden 
wat er niet in te vinden was, of om de concilievaders dingen te laten zeg-
gen die ze nooit gedroomd zouden hebben te zeggen. Stel dat wat men 
afleidde uit de vermeende geest van Vaticanum II verschilde van de conci-
lieteksten, dan was dat toch nog afkomstig van de min of meer verborgen 
beschermheren van dat concilie, en het werd door hen geïnjecteerd in de 
boomstronk van het concilie en ingebracht tussen de instrumenten om Va-
ticanum II te interpreteren‟ (p. 78).  
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9 De illusie van de anti-Syllabus: „[Dat men door het concilie de Syl-
labus van Pius IX kon afschaffen is] een ongefundeerde illusie. Het is een 
illusie dat men eindelijk een bevrijdingshymne kan aanheffen omdat Gau-
dium et Spes en Dignitatis Humanae een anti-Syllabus zouden vormen, 
d.w.z. de veroordeling, of op zijn minst de rectificatie, van de Syllabus van 
Pius IX. [De Syllabus was een opsomming van alle eigentijdse hoofddwa-
lingen die door Pius IX in zijn geschriften bestreden werden. Het gaat dus 
om een leerstellig stuk.] Door zo te denken moest men het kerkelijke Ma-
gisterium volledig opzij zetten of afzweren. Men weigerde de veroordelin-
gen theologisch-historisch te analyseren. Men minachtte elke rechtvaar-
diging van de beroemde veroordelingen die in de Syllabus staan. Nee, men 
ging juist betrekkingen en samenwerking aanknopen met nu net diegenen 
die waren misleid door de dwalingen die Pius IX veroordeeld had! Een sa-
menwerking nog wel voor zowel het aardse goed als het eeuwig heil van 
de mensen‟ [en dat op grond van dwalingen!] (p. 72).  

10 Waartoe het gebrek aan helderheid van het concilie leidt: de 
volgende alinea’s zijn genomen uit hoofdstuk VI Vaticanum II en de litur-
gie, dat in het bijzonder handelt over de concilieconstitutie over de God-
delijke liturgie: „In feite waren de principiële verklaringen van trouw aan 
het Woord van God, trouw aan de leer van de grote concilies van het ver-
leden en vooral trouw aan de kerkelijke Traditie één ding. Maar een ander 
ding was de gewenste opening naar het aggiornamento. Juist het aggior-
namento was het terrein was waar de heersende ideeën opkwamen. (…) 
het gevaar kwam van het algemene karakter van de uitdrukking aggior-
namento, een ware open deur naar alle vernieuwingen‟ (p. 148). Die deur 
staat werkelijk wagenwijd open naar alle winden. En als iemand door de-
ze deur is binnengekomen om een liturgische hervorming in te voeren die 
(…) haar eigen natuur en haar allereerste doelen vernietigt, dan is daar-
voor, per slot van rekening, nu juist het gebrek aan duidelijkheid van het 
concilie verantwoordelijk‟ (p. 150).  
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Na het concilie: Hindoemis214 

 
 

Een smeekbede aan Benedictus XVI  
Het boek sluit af met een smeekbede aan de paus, die „als enige altijd in 
staat is om alles te herstellen zelfs als alles verwoest zou zijn‟ (p. 261-
262): „Moge enige helderheid geschapen worden door met autoriteit te 
antwoorden op de vraag naar de continuïteit van dit concilie (deze keer 
niet met mooie woorden, maar door een werkelijke bewijsvoering) met de 
andere concilies, op de vraag naar zijn trouw aan de Traditie van de Kerk‟ 
(p. 259).  
„Om te weten of, in welke zin en tot op welk punt het concilie Vaticanum 
II, en vooral de tijd na het concilie, uitgelegd kunnen worden:  
- als een echte doorlopende voortgang van de Kerk ervoor, zelfs als dat in 
de vorm van een evolutie gaat,  
- of dat integendeel het concilie en de tijd daarna vreemd zijn aan de Ka-
tholieke Kerk, dan wel of ze een obstakel ervoor zijn‟ (p. 262).  
 

Conclusie  
Nu er een officiële kritiek van het concilie en postconcilie bestaat, zouden 
de priesters die ongehinderd moeten gebruiken om vrijmoedig bij hun ge-
lovigen de verschillende aspecten van de crisis aan te kaarten.  

                                                 
214 z.a.w. 
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Het boek van Mgr. Gherardini heeft de stand van zaken veranderd. Daar-
om is het een gebeurtenis.  
We moeten de gebeurtenis niet voorbij laten gaan. Laten we dit boek zo 
breed mogelijk bekend maken (te meer omdat dit boek momenteel het 
voorwerp van een doodzwijgcampagne lijkt te zijn). Dat veronderstelt dat 
men zelf een exemplaar heeft en er minstens enkele hoofdstukken uit ge-
lezen heeft.  

(Het bovenstaande is een verkorte vertaling van Arnaud de Lassus, 
in: Action Familiale et Scolaire nr. 209, juni 2010, p. 47-56 ISSN 
0152-1977, Het boek is verkrijgbaar bij de AFS, BP 80833, F-75828 
Paris cedex 17, afs@wanadoo.fr, € 15,-) 

In schema: 
 

 
De Traditie van de Rooms-
Katholieke Kerk 
 

 
De geloofsgemeenschap van Vaticanum 
II  

Een priesteropleiding die haar 
principes baseert op de 
kerkelijke Traditie en in de 
bovennatuurlijke waarden van 
de Goddelijke Openbaring 

Een priesteropleiding die in een eeuwig 
worden open staat naar de 
schommelende beweging van de cultuur 

Een liturgie die haar krachtige 
basis en centrum heeft in de 
zogenaamde traditionele Mis  

Een liturgie met de mens en 
maatschappij als middelpunt, waar: 
- de gemeenschap meer waarde heeft 
dan het individu 
- het gebed geen aanbidding kent 
- de vergaderde menigte de hoofdrol 
speelt 
- God Zijn plaats afstaat aan de mens 

Een vrijheid die haar 
‘bevrijding’ baseert op de Tien 
Geboden, de Geboden van de 
Kerk, de plichten van staat, van 

Een vrijheid die alle godsdiensten 
goedkeurt, de wet van God verzwijgt, de 
individuen en de gemeenschap op 
ethisch en religieus vlak losmaakt, en de 
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de plicht God te kennen, 
beminnen en dienen 

oplossing van alle problemen overlaat 
enkel aan het geweten  

Een theologie die haar inhoud 
put uit specifieke bronnen 
(Openbaring-Magisterium-
Patristiek-Liturgie)  

Een theologie die dag na dag haar 
deuren opent naar alles wat zich op dat 
moment cultureel voordoet, zelfs voor 
wat in flagrante tegenspraak is met de 
links genoemde bronnen. 

Een Verlossingsleer die nauw 
verbonden is met de Persoon 
en het verlossingswerk van het 
vleesgeworden Woord, het 
handelen van de H. Geest 
verbonden aan de toepassing 
van de verdiensten van de 
Verlosser, de sacramentele 
tussenkomst van de Kerk en de 
samenwerking van de 
gedoopten 

Een Verlossingsleer die de eenheid van 
de mensheid beschouwt als gevolg van 
de Vleeswording van het Woord, waarin 
(vgl. conciliedecreet Gaudium et Spes 
22) iedere mens zijn eigen zelfwording 
vindt. [In GS 22 sluit Mgr. Gherardini 
niet de door de pausen van de R.K. Kerk 
tot 1958 veroordeelde panchristelijke 
dwaling uit] 

Een Kerkleer die de Kerk 
gelijkstelt aan het Mystieke 
Lichaam van Christus, en die in 
Zijn werkelijke 
tegenwoordigheid  het levende 
geheim van het zijn en doen 
van de Kerk ziet 

Een Kerkleer die de katholieke Kerk ziet 
als een van de vele delen van de Kerk 
van Christus, en die in deze 
spookachtige Kerk van Christus de geest 
van zending en missie laat inslapen, die 
dialogiseert maar niet evangeliseert, en 
vooral afziet van de bekeringsdrang, 
alsof die een doodzonde is 

Een verzoenende Offermis die 
het mysterie van het lijden, de 
dood en de verrijzenis van 
Christus viert, waarbij die Mis 
op sacramentele wijze de 
verzoenings-verlossing 
tegenwoordig stelt 

Een mis waarin de priester enkel 
voorzitter is en waarin iedereen een 
‘actieve’ rol in het sacrament heeft, 
dankzij het feit dat het geloof niet 
gebaseerd is op een God die Zich 
openbaart, maar dat het geloof een 
existentieel antwoord is op God die ons 
roept 
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Een Magisterium dat zich ervan 
bewust is dat het het heilig 
depositum van de Goddelijke 
Openbaring moet bewaren en 
bewaken, met de plicht om dat 
depositum uit te leggen en 
door te geven aan de 
toekomstige generaties  

Een pauselijk Magisterium dat verre van 
zich de stem van de onderwijzende Kerk 
te voelen, de Kerk zelf onderwerpt aan 
het college van bisschoppen, dat 
dezelfde rechten en plichten heeft als de 
Romeinse Pontifex 

Een religiositeit die de 
gezamenlijke roeping 
verwerkelijkt in de dienst aan 
God, en uit liefde tot Hem, aan 
de broeders in het mensdom 

Een religiositeit die deze in de 
linkerkolom genoemde natuurlijke orde 
omverwerpt, van de mens zijn 
‘brandpunt’ maakt en de mens in de 
plaats stelt van God – op zijn minst in de 
praktijk zo al niet in de theorie 

 
--------------- 
 

KARDINAAL OTTAVIANI (SECRETARIS VAN HET H. OFFICIE, DAT DE 
GELOOFSLEER BEWAAKT) KLAAGT DE GEEST VAN VATICANUM II AAN215 
 
Wij publiceren hier onze vertaling uit het Latijn van een schrijven van 
kardinaal Alfredo Ottaviani (29 oktober 1890-3 augustus 1979), gedateerd 
24 juli 1966 en gericht aan de Bisschoppenconferenties. Deze 
vertrouwelijke brief vroeg o.a. aan de Bisschoppenconferenties om de 
Congregatie in te lichten omtrent dwalingen inzake een tiental thema's. 
Aangezien deze brief echter uitlekte (zie voetnoot onderaan onze 
vertaling), werd deze gepubliceerd in de Acta Apostolica Sedis. 
 
De actuele waarde van deze brief heeft betrekking op het misbruik van de 
zielen van de gelovigen door nalatigheid en de dringende noodzaak van 

                                                 
215 http://summacatholica.blogspot.nl/2010_05_01_archive.html 
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een hermeneutiek van de continuïteit 
 
Om deze brief te situeren, geven we enkele feiten en teksten uit de 
onmiddellijke voorgeschiedenis. 
 
A) 11 oktober 1962, Gaudet Mater Ecclesia: Openingstoespraak van 
Vaticanum II van de Zalige Paus Johannes XXIII  
 
"Wat onze tijd betreft maakt de Bruid van Christus echter liever gebruik 
van het geneesmiddel der bamihartigheid dan van de wapenen der 
gestrengheid; meer dan door te veroordelen wil zij de noden van deze tijd 
tegemoet komen door te wijzen op de kracht van haar leer. Niet omdat er 
geen valse leer, geen gevaarlijke meningen en begrippen zouden bestaan, 
waarvoor men zich moet hoeden en die men moet bestrijden; maar 
omdat zij alle zo duidelijk in strijd zijn met de juiste zedelijke normen en 
zulke verderfelijke vruchten opleveren, dat de mensen deze thans reeds 
uit zichzelf veroordelen, namelijk vooral die levensvormen, die God en 
Zijn wetten verachten, die al teveel vertrouwen doen stellen in de 
technische vooruitgang en die naar een voorspoed streven, welke 
uitsluitend op de gemakken van het leven gericht is." 
 
Dit fragment riep bij velen het idee op dat veroordelingen door de Kerk 
niet meer van deze tijd waren en werd, ook door bisschoppen, 
ingeroepen als voorwendsel tot het zich niet kwijten van hun taak. 
 
B) 25 december 1964: Kersttoespraak van Paus Paulus VI tot de Curie: 
 
“Wanneer wij bij dit overzicht onze blik zouden moeten richten op andere 
feiten en aspecten van het kerkelijk leven, dan zou dit een zeer lange en 
niet altijd bemoedigende opsomming worden. kunnen wij bijv. zwijgen 
over onze bezorgdheid omtrent een zekere lichtvaardigheid waarmee 
sommigen, overigens goede katholieken overhellen naar een ideologisch 
en praktisch relativisme, dat de problemen van het christelijk leven meent 
te kunnen oplossen langs de gemakkelijke weg van een zich aansluiten bij 
gangbare wereldse opvattingen?” 

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=670&zoek=hermeneutiek&doc=1787
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Na het concilie: preek vanuit luie stoel216 

 
C) 3 september 1965: Encycliek Mysterium Fidei waarin Paus Paulus VI 
zijn “ernstige pastorale bezorgdheid en ongerustheid” uitdrukt over 
“verwarrende” en “afwijkende” meningen omtrent de H. Eucharistie 
 
D) 7 december 1965: Motu Proprio Integrae servandae: de naam en de 
regels van het Heilig Officie worden gewijzigd. Voortaan is de naam 
‘Congregatie voor de Geloofsleer’ met als taak o.a. : “Nr. 4. Zij onderzoekt 
de nieuwe leerstellingen en opinies, op éénder welke wijze verspreid; 
bevordert onderzoek in de materie en congressen van geleerden; zij 
veroordeelt echter de leerstellingen waarvan zij vaststelt dat ze in 
tegenstelling zijn met de principes van het geloof na echter de 
Bisschoppen van de regio aanhoort te hebben, indien zij er een bijzonder 
belang bij hebben. Nr. 5: Zij onderzoekt nauwkeurig de werken die haar 
overhandigt worden en, indien nodig, veroordeelt deze, na echter de 
auteur gehoord te hebben. Aan de auteur wordt de mogelijkheid gegeven 

                                                 
216 z.a.w. 
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zich te verdedigen, ook schriftelijk, en de veroordeling gebeurt niet 
zonder eerst de Ordinarius gewaarschuwd te hebben, zoals reeds 
vastgelegd is in de Constitutie ‘Sollicita ac provida’ van Onze Voorganger 
Benedictus XIV.” 
 
E) 3 januari 1966: Motu Proprio Finis Concilio : oprichting van de 
“Centrale Commissie voor de coördinatie van de werkzaamheden na het 
Concilie en de interpretatie van de decreten van het Concilie  
 
F) 14 juni 1966: Notificatie Post litteras apostolicas van Kardinaal 
Ottaviani, Pro-Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (de 
integrale tekst luidt:) 
 
"Immers, na ‘Integrae servandae’ –zo staat te lezen in de notificatie- zijn 
er vele vragen gekomen omtrent de status van de Index van verboden 
boeken. “Na de Apostolische Brief ‘Integrae servandae’, gegeven in de 
vorm van een motu proprio op 7 december 1965, zijn er niet weinig 
vragen gericht aan de Heilige Stoel omtrent de toestand van de Index van 
de verboden boeken, welke tot nu toe bewaard werd door de Kerk om, 
volgens goddelijk mandaat, de integriteit van het geloof en de zeden te 
bewaren. Om op vernoemde vragen te antwoorden, meldt de Congregatie 
voor de Geloofsleer dat, nadat het gesproken heeft met de Heilige Vader, 
de Index zijn morele kracht blijft behouden inzoverre deze het geweten 
van de christenen leert op de hoede te zijn, krachtens een eis van 
dezelfde natuurwet, voor deze geschriften die het geloof en de goede 
zeden in gevaar kunnen brengen. Maar tezelfdertijd meldt de Congregatie 
dat de Index de kracht van de kerkelijke wet heeft met de daarbij 
verbonden censuren.  
Daarom vertrouwt de Kerk in het volwassen geweten van de gelovigen, 
vooral van de auteurs en de katholieke uitgevers en zij die zich 
bezighouden met de opvoeding van de jongeren. Zij plaatst haar meest 
vaste hoop in de waakzame zorg van de afzonderlijke Ordinarii en van de 
Bisschoppenconferenties aan wie het recht en de taak toekomt 
schadelijke werken te onderzoeken en ook te voorkomen en indien dit het 
geval zou zijn, te laken en te veroordelen. 
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De Congregatie voor de Geloofsleer, volgens de geest van de apostolische 
brief ‘Integrae servandae” en de decreten van het Tweede Vaticaans 
Concilie deelt mee dat zij ter volledige beschikking staat, indien nodig, van 
de Ordinarii van de katholieke wereld om te helpen in hun ijver om 
gepubliceerde werken te beoordelen, in de bevordering van een gezonde 
cultuur tegenover een gevaarlijke cultuur en dit in verbondenheid met 
instituten en universiteiten. 
Indien echter leerstellingen en meningen, welke gericht zijn tegen de 
principes van geloof en zeden, alsnog verspreiding vinden en hun 
schrijvers, na welwillend uitgenodigd te zijn om deze te corrigeren, dit 
niet willen doen, dan zal de Heilige Stoel rechtens en vanuit haar taak 
zulke geschriften alsnog publiek veroordelen, om met billijke gestrengheid 
te voorzien in wat goed is voor de zielen. 
Vervolgens zal zij op gepaste wijze erin voorzien dat de christengelovigen 
bekend worden met het oordeel van de Kerk omtrent de gepubliceerde 
werken. 
 
Gegeven te Rome, vanuit de gebouwen van het H. Officie, op 14 juni 
1966." 
 
Hier volgt nu de vertaling van de brief van kardinaal Ottaviani, soms ook 
genoemd naar de openingswoorden "Cum Oecumenicum Concilium" 
 
Aan de Eerbiedwaardige Voorzitters van de Bisschoppenconferenties* 
 
Aangezien het Oecumenisch Concilie Vaticanum II, dat onlangs tot een 
gelukkig einde is gebracht, uiterst wijze documenten heeft afgekondigd, -
zowel wat betreft leerstellige als disciplinaire zaken-, om het leven van de 
Kerk met goed gevolg te bevorderen, rust op geheel het volk van God de 
ernstige taak om zich met alle kracht ertoe te bekommeren dat datgene 
gerealiseerd wordt wat, onder leiding van de Heilige Geest en door de 
zeer omvangrijke vergadering van Bisschoppen, onder het voorzitterschap 
van de Summus Pontifex, is voorgesteld en afgekondigd geworden. 
 
Aan de Hiërarchie komt echter het recht en de taak toe om de 
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vernieuwing die door het Concilie begonnen is te bewaken, te richten en 
te bevorderen zodat de Documenten en Decreten van datzelfde Concilie 
op juiste wijze geïnterpreteerd worden en met precisie worden toegepast 
in getrouwheid aan hun betekenis en geest. Want deze leer moet door de 
Bisschoppen bewaard worden, zij bezitten immers het ambt van het 
onderricht onder het hoofd van Petrus. Het is inderdaad lovenswaardig 
dat vele Herders reeds begonnen zijn de leer van het Concilie op gepaste 
wijze uit te leggen. 
 
Helaas bereiken ons uit vele delen van de wereld ongunstige berichten 
over toenemende misbruiken in de interpretatie van de leer van het 
Concilie als ook over vreemdsoortige en vermetele opinies die hier en 
daar opduiken welke de zielen van vele gelovigen niet weinig verstoren. 
Studies en inspanningen om de waarheid grondiger te onderzoeken zijn 
lovenswaardig op voorwaarde dat goed onderscheiden wordt tussen wat 
geloofd moet worden en wat een mening is. Uit de documenten die door 
deze Heilige Congregatie zijn onderzocht geworden, blijkt dat er niet 
weinig uitspraken zijn die de grenzen van de loutere opinie of hypothese 
makkelijk overschrijden en tot op zekere hoogte het dogma zelf en de 
fundamenten van het geloof lijken aan te tasten. 
 
Het is nuttig om uit deze uitspraken en dwalingen bij wijze van voorbeeld 
enkele te vernoemen zoals deze naar voren komen uit de rapporten van 
geleerde mannen als ook uit gepubliceerde geschriften. 
 
1)    Ten eerste is er de Heilige Openbaring zelf: er zijn er immers die een 
beroep doen op de Heilige Schrift met opzettelijke terzijdestelling van de 
Overleving, maar de reikwijdte en kracht van de Bijbelse inspiratie en 
foutloosheid beperken en de waarde van de historische teksten niet op de 
juiste wijze begrijpen. 
2)    Wat de Geloofsleer betreft: er wordt gezegd dat de dogmatische 
formuleringen dusdanig onderworpen zijn aan de historische evolutie dat 
de objectieve betekenis zelf van deze dogmatische formuleringen 
onderworpen is aan veranderingen. 
3)    Het gewone Leergezag van de Kerk, en vooral dat van de Paus van 
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Rome, wordt soms zodanig verwaarloosd en geringschat dat het ongeveer 
herleidt wordt tot het domein van wat een opinie is. 
4)    Sommigen erkennen nauwelijks de objectieve, absolute, zekere en 
onveranderlijke waarheid en onderwerpen alles aan een vorm van 
relativisme maar dit op basis van de valse grond dat elke waarheid 
noodzakelijkerwijze het ritme van de evolutie van het geweten en de 
geschiedenis volgt. 
5)    Zelfs de aanbiddenswaardige Persoon van Onze Heer Jezus Christus 
wordt aangevallen wanneer in het heroverwegen van de christologie zulke 
concepten over de natuur en de persoon worden gebruikt die nauwelijks 
kunnen verzoend worden met de dogmatische definities. Een soort van 
christologisch humanisme sluipt binnen wegens de reductie van Christus 
tot de toestand van een loutere mens die allengs het bewustzijn van zijn 
goddelijk Zoonschap verwierf. Zijn maagdelijke ontvangenis, Zijn 
wonderen, ja zelfs Zijn Verrijzenis worden met woorden toegegeven maar 
in werkelijkheid herleid tot de loutere natuurlijke orde. 
6)    Zo ook in het theologische traktaat over de Sacramenten worden 
sommige elementen ofwel niet behandeld ofwel verkrijgen ze 
onvoldoende aandacht, vooral wat de Allerheiligste Eucharistie betreft. 
Het ontbreekt niet aan diegenen die de werkelijke tegenwoordigheid van 
Christus onder de gedaanten van brood en wijn ter discussie stellen en 
een overdreven symbolisme voorstaan alsof brood en wijn niet door de 
transsubstantiatie veranderen in het Lichaam en Bloed van Onze Heer 
Jezus Christus, maar louter overgebracht worden tot een bepaalde 
betekenis. Er zijn er ook die voorstaan dat het begrip ‘agapè’ met 
betrekking tot de Mis méér gepast is dan het idee van het Offer. 
7)    Sommigen verkiezen het Sacrament van de Penitentie te verklaren als 
een middel van de verzoening met de Kerk en geven hierbij onvoldoende 
uitdrukking aan de verzoening met God zelf die beledigd is geworden. Zij 
beweren ook dat voor de viering van dit Sacrament de persoonlijke 
belijdenis van de zonden niet noodzakelijk is en dus bekommeren zij zich 
om enkel uitdrukking te geven aan de sociale functie van de verzoening 
met de Kerk. 
8)    Evenmin ontbreekt het aan diegenen die de leer van het Concilie van 
Trente over de erfzonde ofwel geringschatten ofwel zodanig 
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becommentariëren dat de erfschuld van Adam en de overdracht van de 
zonde zelf tenminste verduisterd worden. 
9)    Niet minder dwalingen worden uitgedragen in het gebied van de 
moraaltheologie. En inderdaad, niet weinigen durven de objectieve 
natuur van de moraliteit te verwerpen; anderen aanvaarden niet de 
natuurwet en verklaren dat de zogenaamde ‘situatie-moraal’ legitiem is. 
Schadelijke meningen worden verkondigd over de moraliteit en 
verantwoordelijkheid in zaken van seksualiteit en huwelijk. 
10)    Naast al datgene moet een opmerking toegevoegd worden over het 
oecumenisme. Gewis, de Apostolische Stoel looft diegenen die, in de 
geest van het Conciliaire Decreet over het oecumenisme, ondernemingen 
verrichten ter bevordering van de liefde voor de afgescheiden broeders en 
welke hen leiden naar de eenheid van de Kerk. Maar Zij is bedroefd omdat 
het niet ontbreekt aan diegenen die het Conciliaire Decreet op hun eigen 
wijze interpreteren en ijveren voor een bepaalde oecumenische activiteit 
die de waarheid van het Geloof en de eenheid van de Kerk beledigt door 
een gevaarlijk irenisme en onverschilligheid te verkiezen, welke volledig 
vreemd is aan de geest van het Concilie. 
 
Deze dwalingen en gevaren, welke afzonderlijk her en der verbreid zijn, 
maar in deze brief onder de vorm van een beknopte synthese verzameld, 
worden aan de locale Ordinarii aangeboden opdat elkéén volgens zijn 
ambt en taak zich bekommert om deze te beteugelen of te trachten te 
voorkomen. 
 
Dit Heilig Dicasterie vraagt echter met aandrang dat de Ordinarii van deze 
plaatsen, verenigd in hun Bisschoppenconferenties, deze behandelen en 
dit over te brengen aan de Heilige Stoel, samen met hun advies, vóór het 
feest van de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus van het lopende jaar. 
 
Deze brief, wier publicatie omwille van klaarblijkelijke redenen van 
voorzichtigheid niet geoorloofd is, dient onder strikt geheim gehouden te 
worden door de Ordinarii en door alle anderen aan wie zij oordelen deze 
met gegronde reden mee te delen. 
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Rome, 24 juli 1966 
 
A. Kard. Ottaviani" 
 
Bron: Acta Apostolica Sedis 58 (1966) pp. 659-661 (gepubliceerd: 30 
september 1966) 
 
* De tekst in AAS bevat ook volgende voetnoot:   
"We hebben de toelating gekregen om deze brief te publiceren zodat de 
echte inhoud ervan bekend wordt want, alhoewel de aard van de brief 
alle mogelijke discretie vereist, hebben sommige kranten niet geaarzeld 
om delen ervan te publiceren, zonder echter de eigen aard van het 
document gade te slaan. Aldus is er twijfel ontstaan over de werkelijke 
inhoud van de brief en het doel dat de Heilige Stoel voor ogen heeft." 
 
http://summacatholica.blogspot.nl/2010_05_01_archive.html 
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Bijlage 2: De pausen en de vrijmetselarij 

 
 
Al vlak na haar officiële ontstaan werd de vrijmetselarij ten sterkste 
veroordeeld door Paus Clemens XII (1837). De pausen zijn tot Johannes 
XIII-Roncalli niet opgehouden de vrijmetselarij te veroordelen. (Zie 
www.destroyfreemasonry.com) 
 
U moet hard en ijverig werken en ervoor oppassen dat het geloof bewaard 
mag blijven midden in deze grote samenzwering van goddeloze mannen 
die proberen het neer te halen en te verwoesten. Paus Gregorius XVI, 
Mirari Vos, 15 augustus 1832 

*** 
 
In zijn encycliek Humanum Genus (1884) beschrijft Paus Leo XIII de 
vrijmetselarij nauwgezet en veroordeelt hij haar. In zijn brief aan het 
Italiaanse volk van 8 december 1892 schrijft hij: Laten we niet vergeten 
dat Christendom en Vrijmetselarij essentieel incompatibel zijn. Zozeer, dat 
zich aansluiten bij de een, zich afscheiden van de ander is. Laten we 
daarom de Vrijmetselarij aan de kaak stellen als de vijand van God, van de 
Kerk en van ons Vaderland. 

*** 
 

Het is niet de kerk die het eerst ten strijde trok, ze deed dat alleen omdat 
de oorlog tegen haar was verklaard. … Declaraties, duizend keer 
gepubliceerd en opnieuw gepubliceerd in de pers, in congressen, in 
Vrijmetselaarsbijeenkomsten, zelfs in de hallen van het Parlement, 
bewijzen zelf dat aanvallen tegen de Kerk systematisch en steeds driester 
zijn gelanceerd. Paus Pius X, brief aan Frankrijk, 6 januari 1907 

 
*** 

We kennen maar al te goed die ateliers van de duisternis waarin die 
verderfelijke leerstellingen worden uitgewerkt . . . Heldere geesten zouden 
niet door ze verleid moeten worden. Paus Pius X, Notre charge apostolique, 
25 augustus1910. 

http://www.destroyfreemasonry.com/


 

151 

 

 

*** 
 

In de encycliek Pascendi toont Paus Pius X overduidelijk aan dat het 
modernisme (dat sinds 1962 door Rome officieel onderwezen wordt) 
duivels is en tot vernietiging van alle godsdienst leidt. Hij excommuniceert 
kort daarop alle modernisten. Hij laat alle aanstaande priesters voortaan 
ook de anti-modernisteneed afleggen. Wanneer eenmaal de modernisten 
hun eed breken en aan de macht komen, schaffen ze die anti-
modernisteneed af. Zoals bankrovers die als ze aan de regering komen de 
wet afschaffen die bankroof verbiedt en vervolgens hun handen in 
onschuld wassen... 
 

*** 
 

De wortels van de moderne geloofsafval liggen in het wetenschappelijk 
atheïsme, dialectisch materialisme, rationalisme, verlichtingsdenken, 
laïcisme en de Vrijmetselarij, die de moeder van hen allen is. Paus Pius XII, 
23 mei 1958. 
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Bijlage 3: De Vaticanum II-pausen en -prelaten en de vrijmetselarij 

 
…en andere rariteiten… 

 
 

De keuze van Johannes XIII [in1958] was illegitiem omdat ze gewild en 
gepland was door krachten waaraan de Heilige Geest vreemd is. Kardinaal 
Tisserant aan een priester-leraar kerkelijk recht, Vita 18 september 1977, 
p.4.  

*** 
 
Het Kerkelijk Wetboek van 1917 bestraft lidmaatschap van de 
vrijmetselarij met excommunicatie. Wanneer de modernisten na 1958 de 
troon van Sint Petrus bezetten, maken zij een nieuw kerkelijk wetboek, 
natuurlijk zonder dat artikel. 

*** 
  

 
  

Eerste dag van uitgifte envelop en postzegel ter gelegenheid van het 
opheffen van de ban op de vrijmetselarij, uitgegeven door het Vaticaan, 
met op de postzegel het woord 'philadelphia' ofwel 'broederliefde' en op 

de envelop de wapens van Johannes-Paulus II (met merkwaardig 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MHfQ1lZPVuPhDM&tbnid=qf9Pl2zBYyHoiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.whybaptist.com/free-masonery.aspx&ei=nLUxUuybHPHu0gXr_YH4DA&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNHaqkNaK9jpqINtN_tJVl6MY0wNSw&ust=1379075855450436
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uitgevoerd kruis en de letter M, die ook omgekeerd gelezen kan worden, 
en dan voor de W van Woytila staat – en met wapen van de vrijmetselarij) 

 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ongelovige-joodse revolutionair Saul Alinsky, schrijver van het 
gewetenloze revolutie-handboek 'Rules for Radicals' dat opgedragen is 
aan Satan, 'de eerste echte revolutionair,'  was twee weken lang de gast 
van de aartsbisschop van Milaan, Montini. Hij was ook de leermeester van 
de communist en Amerikaanse president Barack Obama 217 
 

*** 
 
Nog geen generatie zal voorbij gaan, en de twee groepen [Kerk en 
vrijmetselarij] zullen vreedzaam samenleven. Montini, de latere Paulus VI, 
tussen 1948 en 1950 tegen pater F.A. Morrillon O.P. (Christian Order, Vol. 
52, nr. 5, p. 37) 

 
*** 

                                                 
217 http://www.chiesaviva.com/441%20mensile.pdf 
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Paulus VI geeft vrijmetselaarshanddruk 

 
***  

 

We staan nu voor de grootste confrontatie waar de 
mensheid ooit doorheen gegaan is… We zien nu de 
slotconfrontatie tussen de Kerk en de anti-kerk, van 

het Evangelie tegen het anti-evangelie. De 
confrontatie ligt in de plannen van de Goddelijke 

Voorzienigheid.218
 

 

Kardinaal Karol Woytila op het 41e Eucharistische Congres in Philadelphia, 
V.S. (The Reign of Mary, Vol. XLII, No. 142, p. 200) 

  
*** 

                                                 
218 Merkwaardig voor een paus om zich te beroepen op een uit de 

Goddelijke Openbaring en uit de leer van het Kerkelijk Magisterium 
totaal onbekend plan van de 'Voorzienigheid.' De anti-kerk is een naam 
die de vrijmetselarij zichzelf graag geeft.  (nvdr) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a7jXcfsV9tSwCM&tbnid=tTGS-YTSmZ87hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cephasministry.com/news_pulse_2.2008.html&ei=krkxUoHWKaa10wXJtYGwDg&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNHaqkNaK9jpqINtN_tJVl6MY0wNSw&ust=1379075855450436
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Maar ík wil dat! Johannes-Paulus II-Woytila, met de vuist op tafel slaand, 
tegen kardinaal Pallazini die komt klagen dat er zoveel vrijmetselaars tot 
bisschop en kardinaal benoemd wordt. Ook: tegen een prelaat die hem 
komt zeggen dat zijn staatssecretaris Casaroli vrijmetselaar was: Dat weet 
ik, maar ik weet niet wie ik in zijn plaats moet stellen. 219 
  

*** 
 

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=JiSkc_DQIEw 
 

*** 

 

Heer en Grote Bouwmeester, wij werpen ons voor uw voeten neer en sme-
ken u om vergeving voor de heersende ketterij, in onze vrijmetselaars 
broeders van uw voornaamste vervolgers te herkennen. Wij streden altijd 
tegen het vrije denken omdat we niet begrepen hadden dat de eerste 
plicht van een godsdienst, zoals het concilie heeft erkend, hierin bestaat, 
dat zij zelfs het recht niet in God te geloven erkent. Wij hebben al diege-
nen vervolgd, die in de Kerk zelf van de weg der godsdienst afgeweken 
waren, doordat ze zich onder de geringschatting van alle beledigingen en 
bedreigingen in de loge inschreven. We hebben zonder nadenken laten 
geloven, dat een kruisteken hoger kon zijn dan de drie punten die een pi-
ramide vormen. Dat alles doet ons pijn en met uw vergeving smeken we u, 
dat u ons laat ondervinden dat een passer op een altaar evenveel kan be-
tekenen als ons oude kruisbeeld. Amen!220 

 

                                                 
219 Christian Order, Vol. 52, nr. 5, p. 16 
220 Gebed van Johannes XXIII, gepubliceerd in Giornale di Genova, 9 augustus 1966 
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Passer en rechthoek, symbolen van de vrijmetselaars 
 

*** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kardinaal Brandaõ, die van de vrijmetselaars de titel van 'Grote 

Weldoener' kreeg, met Antonio Carlos Portale, Eerbiedwaardige van de 
loge 'Libertade' en met Grootmeester Florival Ferreira.

221 

                                                 
221 http://www.chiesaviva.com/441%20mensile.pdf 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HaVS9H7-KgMarM&tbnid=tzAan2LKToeA4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry&ei=4LoxUqaLFOrJ0QWVkIGQCg&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNHaqkNaK9jpqINtN_tJVl6MY0wNSw&ust=1379075855450436
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Astona, Cinema 'Astor,' 15 juni 1969. De eerste publieke en officiële bij-
eenkomst van exponenten van de Katholieke Kerk en de vrijmetselarij. 

Derde van links: Grootmeester van de Italiaanse vrijmetselarij, Giordano 
Gamberini, stichter van de satanistische Gnostische Kerk van Italië. Derde 
van links pater Rosario Esposito, die in zijn boek 'De grote overeenkom-

sten tussen de vrijmetselarij en de Kerk' stelt dat de bilaterale dialoog tus-
sen beide groepen duurde van 1966 tot 1977222 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

                                                 
222 http://www.chiesaviva.com/441%20mensile.pdf 
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Vijfpuntige vrijmetselaarsster op de 
hand van Paulus VI op de nieuwe deu-
ren van de Sint-Pieter223 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

 
Paulus VI met kardinaal Benelli en vrijmetselaar kardinaal Villot, wiens 

ouders lid waren van de rozekruizersloge, en die staatssecretaris was on-
der Paulus VI en Johannes-Paulus I en II224  

                                                 
223 z.a.w. 
224 z.a.w. 
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Onderkant van grafzuil met 
vrijmetselaarssymbolen op het graf 
van de moeder van Paulus VI225

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het concilie: dansmis226 

                                                 
225 z.a.w 
226 z.a.w 
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Na het concilie: drummende bisschop227 

 

                                                 
227 z.a.w. 
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Om niet te vergeten: hierboven de enige H. Mis die volgens de bul ´Quo 
Primum´ van de Heilige Paus Pius V voor de Heilige Rooms-Katholieke Kerk 
is toegestaan. '… Wij stemmen er mee in en staan in eeuwigheid toe dat 
voor het zingen of lezen van de Miss in welke kerk ook dit Missaal [van de 
zogenaamde Tridentijnse Mis] hierna absoluut moet worden gevolgd, 
zonder enig gewetensbezwaar of vrees om een boete (…) op te lopen, en 
wettig en vrij mag worden gebruikt. Geen enkele superieur, administrateur, 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XD9L8Yp2PE2g9M&tbnid=r6ydS2NVt4fnNM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.catholictradition.org/Eucharist/roman-mass3.htm&ei=adAxUu2GB7Ku7AayxYHYDQ&psig=AFQjCNGUlexj0tI1FpiN0f3uBUr04XeezQ&ust=1379082729219526
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kanunnik, kapelaan, en andere wereldheren of religieuzen van welke titel 
ook mag de Mis anders lezen dan door ons opgedragen. Zo verklaren en 
bevelen wij ook dat niemand, wie dan ook, mag worden gedwongen of 
verplicht dit Missaal te veranderen, en dat dit huidige document niet kan 
worden veranderd, maar altijd geldig blijft en zijn volle kracht houdt 
ondanks eerdere wetten en decreten van de Heilige Stoel… Het is niemand, 
wie dan ook, toegestaan verandering aan te brengen in deze 
aankondiging van Onze toestemming, deze richtlijn, dit regeringsbesluit, 
dit bevel, voorschrift, deze permissie, dit indult, deze verklaring, wil, dit 
decreet en verbod. Laat hij weten dat hij de toorn zal oplopen van God 
en van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus.' - Quo Primum stond sinds 
de afkondiging in 1570 voorin elk Romeins Missaal. Rond 1950 verdween 
het daar plotseling… 

 

 

 

Het 'kruis' boven de tafel in de nieuwe, naconciliaire kerk ter ere van Padre 
Pio, een kerk vol vrijmetselaarssymboliek228 

                                                 
228 Zie http://chiesaviva.com/templesatanique%20padrepio.pdf 
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Tafel met de ´Rechten van de Mens´, die 
voor Paulus VI de ´Eeuwige Rechten van 
Christus´ moesten vervangen door een 
´nieuwe evangelisatie.´229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na het concilie: is de 'priester' in nachtjapon misschien ook vrijmetselaar? 
 
 
Toen Roncalli nuntius voor Frankrijk was benoemde hij een 33e graad 

                                                 
229 z.a.w. 
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vrijmetselaar en naaste vriend, Baron Yves Marsaudon, tot hoofd van de 
Franse tak van de Ridders van Malta. 10 Dit leverde een groot schandaal 
op voor het pausschap van Pacelli (Pius XII). Dezelfde Marsaudon zou later 
met duivels leedvermaak zeggen: Als er nog enkele overblijfselen zijn van 
gedachten die doen denken aan de Inquisitie, dan zullen die verdronken 
worden in een rijzende vloed van oecumenisme en liberalisme. Een van de 
meest tastbare gevolgen zal de verlaging zijn van de spirituele barrières 
die de wereld verdelen. Met heel ons hart wensen we de revolutie van 
Johannes XXIII succes.230 
  

*** 
 

De opdracht en het voorwoord van Marsaudons boek werd geschreven 
door Charles Riandley, Sovereign Grand Commander van de Supreme 
Council van Frankrijk (Schotse Ritus). Riandley schreef:  Ter herinnering 
aan Angelo Roncalli, ... Paus onder de naam van Johannes XXIII, die zich 
verwaardigd heeft ons zijn zegen en zijn bescherming te geven, … [en] aan 
zijn verheven opvolger, Zijne Heiligheid Paus Paulus VI. Riandley voorzegde 
vertrouwelijk hoe de politiek van Roncalli en Montini de vrijmetselaars-
agenda in de kaart zou spelen: Wij zijn overtuigd van de nauwheid van de 
spirituele, culturele, wetenschappelijke, sociale en economische structuren 
die tot op onze dagen de daden en gedachten van de mens hebben ver-
hinderd...  Maar deze structuren zijn al ten dele verwoest. Enkele pauselij-
ke besluiten hebben hieraan bijgedragen. Wij zijn er zeker van dat ze uit-
eindelijk allemaal verwoest zullen worden... Het is waar, niet alles moet 
verworpen worden: maar wat niet gered kan worden zal niet gered wor-
den tenzij het vernieuwd wordt. 231 

 
*** 

 

                                                 
230 L'oecumenisme vu par un Franc-Maçon de Tradition, Yves Marsaudon, 1964, 
Paris, p. 26. 
231 a.w., p. 15, 16. 
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De geloofsafval  van de stad Rome en van de Plaatsbekleder van Christus 
en zijn vernietiging door de Antichrist mogen gedachten zijn die heel 
nieuw zijn voor dele katholieken, maar ik denk dat het goed is teksten van 
theologen van de grootste reputatie te noemen. Eerst noemt Malvenda, 
die expliciet over dit onderwerp schrijft, het de mening van Ribera, Gaspar 
Melus, Biegas, Suarrez, Bellarminus en Bosius dat Rome zal afvallen van 
het geloof, de Plaatsbekleder van Christus zal verjagen en zal terugkeren 
naar haar oude heidendom... Dan zal de Kerk verbrokkeld worden, de 
wildernis ingejaagd, en een tijdlang, net als in het begin, onzichtbaar zijn 
verborgen in catacomben, in holen, in bergen, in schuilplaatsen. Een 
tijdlang zal zij als het ware van het aanschijn der aarde gevaagd zijn. Dat 
is het universele getuigenis van de Vaders van de vroege Kerk232 
 
 
 

 
 
Tafel voor Novus-Ordo-mis door Johannes-Paulus II tijdens zijn bezoek 
aan Zamosciu, Polen. Let op de grote driehoek met bovenin het Alziend 
Oog, en de twee kleinere driehoeken aan weerszijden van de grote 
driehoek – alles favoriete vrijmetselaarssymbolen. 
 

                                                 
232 Henry Edward Cardinal Manning, The Present Crisis of the Holy See, 
1861, Londen, Burns and Lambert, pp. 88-90) 
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Fragment van het kerkraam (vorige afbeelding) op de plaats waar de pijl 
heen wijst. Onder andere vrijmetselaarssymbolen de passer en rechthoek, 
favoriete symbolen van de vrijmetselarij. 
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Fragment van hetzelfde kerkraam met bekende symboliek. 
 
 

 
 
Verdere vrijmetselaarssymboliek in de Kerk van Ste-Radegonde, Poitiers 
 
 
 
 

 

Vrijmetselaarssymboliek in de plattegrond van 
de aanbiddingkapel in de nieuwe kerk ter ere 
van Padre Pio233 
 
 

                                                 
233 http://chiesaviva.com/templesatanique%20padrepio.pdf 



 

168 

 

 

 
 

Kerkraam met citaat uit psalm 161 onder vrijmetselaarspyramide met 
losse top, en vaandel waarop Novus Ordo Seclorum, de Nieuwe 
Wereldorde, doel van alle werk van de vrijmetselarij. 
 

*** 
 

In zijn boek uit 1964, L'oecumenisme vu par un Franc-Maçon de Tradition 
(Oecumenisme zoals gezien door een Vrijmetselaar) stelt Yves Marsaudon, 
een  prominente vrijmetselaar: De tendens naar universalisme die dezer 
dagen in Rome de grote mode is, is zeer nabij aan onze bestaansreden. We 
kunnen dus onmogelijk doen alsof het Tweede Vaticaanse Concilie en zijn 
gevolgen niet bestaan... Uit heel ons hart steunen we de Revolutie van 
Johannes XXIII... Dit moedige concept van de Vrijheid van Denken dat de 
kern uitmaakt van onze vrijmetselaarsloges heeft zich op een waarlijk 
schitterende manier verspreid pal onder de dom van de Sint Pieter. 
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Carlos Vazquez Rangel, Grootcommandeur van de Hoogste Raad van de 
vrijmetselaars van Mexico, heeft in het openbaar al lang bestaande 
verdenkingen gesteund dat Roncalli and Montini niet slechts "fellow 
travelers" waren van de vrijmetselaars. In een interview met het politieke 
weekblad Processo stelde Vazquez in 1993 dat binnen de 8 blokken die de 
Staat van het Vaticaan vormen niet minder dan vier loges van de Schotse 
Ritus functioneren. Vele van de hoogste Vaticaanse personen zijn 
vrijmetselaar en in bepaalde landen waar de Kerk niet werkzaam mag zijn, 
is het de loge die de Vaticaanse affaires clandestien regelt. 
Vazquez maakte er aanspraak op dat de poging om de straffen van de 
Kerk op het lidmaatschap van de vrijmetselarij, waar vooral de latere  
Aartsbisschop Mendez Arceo of Cuenavaca voor pleitte (zelf ook een 
vrijmetselaar), uiteindelijk vrucht droeg door de vroege samenwerking 
tussen Johannes XXIII en Paulus VI, die beide vrijmetselaar waren 
geworden voor hun respectievelijke usurpatie van de Stoel van Petrus: Op 
dezelfde dag werden in Parijs de profaan Angelo Roncalli en de profaan 
Giovanni Montini geïnitieerd in de verheven mysteries van de 
Broederschap. En zo komt het dat veel van wat op het concilie bereikt was 
gebaseerd was op vrijmetselaarsprincipes. 
 

*** 
 

Hij die het Heilig Misoffer wegneemt van de Kerk veroorzaakt geen 
mindere ramp dan wanneer hij probeerde de zon weg te halen uit het 

universum.234 

                                                 
234 Paulus VI nam het Misoffer weg van de Kerk en verving het door een 

tafeldienst, gecomponeerd door de vrijmetselaar Bugnini en 6 
Kerkvijandige protestanten. Hij verminkte ook het priesterschap door er 
de wijding tot offerpriester uit weg te nemen. Pas toen bijna alle 
originele offerpriesters gestorven waren, stond Benedictus XVI de 'oude 
mis' weer toe, nu dus opgedragen door mensen die evenveel 
offerpriester zijn als de bakker en slager op de hoek. Om deze gruwel 
nog te verergeren, verklaarde Benedictus XVI (volgens joodse bron de 
eerste paus met 7 rabbi's als voorvader, zie 
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Beeltenis van St. John Fischer met daaronder(na Vaticanum II 

aangebracht): passer met rechthoek... 

  

                                                                                                                                                                  

http://aronbengilad.blogspot.nl/2011/01/pope-benedict-xvis-jewish-
ancestry.html) dat de H. Mis zoals die voor eeuwig is vastgelegd door de 
H. Paus Pius V een gelijkwaardig product is aan de vrijmetselaarsmis van 
Bugnini. (nvdr) 
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Portret van Paulus VI vol vrijmetselaarssymboliek 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TOaedbH9zF-uMM&tbnid=iXF8Jd-SlV6-mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://christorchaos.com/InDeathAsInLifeTheAntithesisOfChristTheKing.htm&ei=lOAxUvOWNsSb0QWb9IDACQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNGIKJI5qB6P9HZ9l1iPjzoTZ0U0YA&ust=1379086447353880
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Bijlage 4: Iets over de aartsvijanden van de Kerk 
 

 

Van oudsher worden als aartsvijanden van de Kerk beschouwd: Satan, het 
aan hem onderhorige joodse volk,235 en de aan de leiders van dat volk 
onderhorige vrijmetselarij. Denk erom: wij moeten op bevel van Christus 
onze vijanden beminnen en vergeven! 
 
 
Het jodendom 
 
In de oude sumerische cultus van Shaitan [Satan], verbreid in het oude 
Egypte en Babylon, bewaard en doorgegeven door het rabbijnse 
onderricht in de vorm van de 'tradities van de Wijzen.' Deze rabbijnse 
mondelinge traditie zou bekend worden onder de naam van de Talmud 
van Babylon en van de Kabbala, (…), bewaard als geheime leer, onder het 
mom van orthodoxie en van vrome commentaren op de Mozaische teksten 
van de eerste vijf bijbelboeken, die de basis zou worden voor het judaïsme, 
totaal verschillend van de leer van het Oude Testament.236 
 

*** 
 
De meeste joden geven het niet graag toe, maar onze god is Lucifer.237 
 

*** 
 

Volgens de joodse religie is de paus de vijand van het joodse volk door het 
feit alleen al dat hij het hoofd is van de Katholieke Kerk. De joodse 

                                                 
235 Dat zijn niet noodzakelijk alle joden. Voor de onbekeerde joden blijft wel staan 

wat Jezus zei: Wie niet voor mij is, is tegen mij. 
236 C. Heimbichner, Blood on the Altar, p. 8-9, geciteerd in: P. Ploncard d'Assac, La 

Maçonnerie, p. 13 
237 Harold Wallace Rosenthal, voormalig topassistent van senator Jacob Javits, in een 

interview met Walter White Junior, gepubliceerd als The Hidden Tyranny (te 
downloaden op www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmyth_Rosental.html 
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godsdienst is tegenovergesteld aan het christendom en aan de Katholieke 
Kerk in het bijzonder.238 

 
*** 

 
De jood is er niet tevreden mee het christendom te verwoesten, maar hij 
preekt het evangelie van het jodendom. Hij valt niet alleen het katholieke 
of protestantse geloof aan, maar hij steekt aan tot ongeloof, en dat legt hij 
diegenen wiens geloof hij ondermijnd heeft zijn eigen concept van de 
wereld op, van moraliteit en van het leven. Hij gaat op in zijn historische 
zending, de vernietiging van de religie van Christus.239  
  

*** 
 
Wij zijn de Vaders van alle Revoluties – zelfs van die revoluties die zich 
soms tegen ons keren. Wij zijn de Opperste Meesters van Vrede en Oorlog. 
Wij kunnen erop groot gaan de scheppers van de REFORMATIE te zijn! 
Calvijn was een van onze kinderen; hij was van joodse afkomst, en kreeg 
van de joodse autoriteit de opdracht en werd met  joods geld 
aangemoedigd zijn plan uit te werken in de Reformatie. 
 
Martin Luther boog voor de invloed van zijn joodse vrienden, en weer, 
door het joodse gezag en met joods geld, oogstte zijn complot tegen de 
Katholieke Kerk succes... 
 
Dankzij onze propaganda, onze theorieën van Liberalisme en onze 
verkeerde interpretaties van Vrijheid waren de geesten van velen onder de 
Volkeren klaar om de Reformatie te verwelkomen. Ze scheidden zich af 
van de Kerk om in onze val te trappen. En zo is de Katholieke Kerk gevoelig 
verzwakt, en haar autoriteit over de Koningen van de Volkeren is 
                                                 
238  Zie de New-Yorkse joodse krant Freiheit, 10 januari 1937. Geciteerd in: D. Fahey 
CSSP, The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Natiuon, Dublin, (1953), 
p. 50 
239 Aldus de joodse schrijver Benard Lazare, Antisemitism: It's History and Causes, 
Britons Publishing Co., London (1967), p. 158. 
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gereduceerd tot bijna niets. 
 
Wij zijn de Protestanten dankbaar voor hun loyaliteit jegens onze wensen 
–  zo goed als de meesten van hen zijn zich, in de oprechtheid van hun 
geloof, niet bewust van hun loyaliteit jegens ons. We zijn ze dankbaar voor 
hun schitterende hulp in ons gevecht tegen de vesting van de Christelijke 
beschaving, en in onze voorbereidingen voor de komst van onze 
overheersing over de hele wereld en over de Koninkrijken der Volkeren. 
 
Tot nog toe hebben zijn we erin geslaagd de meeste Tronen van Europa 
omver te werpen. De rest zal volgen in de nabije toekomst. Rusland heeft 
onze heerschappij al aanbeden, en Frankrijk, met zijn 
vrijmetselaarsregering, is onder onze duim. Engeland, met zijn 
afhankelijkheid van het geld, is onder onze hiel: in zijn protestantisme ligt 
onze hoop op de vernietiging van de Katholieke Kerk. Spanje en Mexico 
zijn niet meer dan speelgoed in onze handen. En veel andere landen, 
inclusief de VS, zijn al gevallen onder onze intriges. 
 
Maar de Katholieke Kerk leeft nog... 
 
We moeten haar vernietigen zonder het minste uitstel en zonder de 
geringste genade. De meeste media van de wereld zijn onder onze 
heerschappij. Laten we onze activiteiten intensiveren om de moraal van de 
Volkeren te vergiftigen. Laten we de geest van de revolutie verspreiden in 
de geest van de volkeren. Ze moeten zo ver gebracht worden dat ze 
Vaderlandsliefde en de liefde voor hun gezin verachten, dat ze hun geloof 
als onzin beschouwen, en hun gehoorzaamheid aan de Kerk als een 
onterende slaafsheid, zodat ze doof worden voor de roep van de Kerk en 
blind voor haar waarschuwingen tegen ons. Laten we het, bovenal, 
onmogelijk maken voor de Christenen buiten de Katholieke Kerk om te 
worden herenigd met die Kerk, of voor niet-Christenen om lid te worden 
van die Kerk. Anders zal de grootste tegenwerking tegen onze 
overheersing versterkt en al ons werk ongedaan gemaakt worden. Ons 
complot zal worden onthuld, de Volkeren zullen zich tegen ons keren in de 
geest van wraak, en onze overheersing over hen zal nooit gerealiseerd 
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worden. 
 
Laten we eraan blijven denken dat zolang er nog actieve vijanden van de 
Katholieke Kerk zijn, we mogen hopen de Meesters van de Wereld te 
worden... En laten we altijd ons herinneren dat de toekomstige Koning der 
Joden nooit zal in de wereld zal heersen voor de Paus in Rome onttroond is, 
evenzeer als de andere heersende monarchen over de Volkeren op 
aarde.240 
    

*** 
 

 

1 Wij bevelen dat elke jood drie keer per dag het hele christenvolk 
vervloekt en God bidt het te verwarren en het te verdelgen met zijn 
koningen en prinsen; maar dat vooral de priesters dit gebed bidden in de 
synagoge, uit haat jegens Jezus. 
2 God heeft de joden bevolen zich de goederen van de christenen toe te 
eigenen zo vaak zij kunnen, door bedrog of geweld, door woeker of door 
diefstal. 
3 Alle joden moeten de christenen beschouwen als beesten, en niet 
anders behandelen dan dieren. 
4 Laat de joden geen goed noch kwaad doen aan de heidenen, maar met 
alle middelen de christenen doden. 
5 Als een jood die een christen probeert te doden per ongeluk een jood 
doodt, verdient hij vergeving. 
6 Als een jood een christen aan de rand van een afgrond ziet staan, moet 
hij hem zo snel mogelijk daarin storten. - Sixtus van Siena, een bekeerde 
jood, over de plichten van de Talmud, geciteerd in Gougenot des 

                                                 
240 Aldus de London Catholic Gazette van februari 1936. Het blad citeerde 

toespraken tijdens geheime Joodse bijeenkomsten in Parijs. Enkele 
weken later publiceerde het Parijse weekblad Le Reveil du Peuple een 
gelijkluidend verslag, en voegde eraan toe dat de uitspraken waren 
gedaan op een recente vergadering van B'Nai B'rith, de exclusief joodse 
vrijmetselaarsorganisatie, (Geciteerd naar www.henrimakow.com - nvdr) 

http://www.henrimakow.com/
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Mousseaux, Le juif, le Judaisme et la Judaïsation des peuples chrétiens, 
Parijs, 1869   
 
Zie ook http://loveforlife.com.au/content/08/02/21/video-oprah-winfrey-
interview-rachael-jewish-god-satan-ritual-sacrifice-babies-wors 
 

 

 

De vermoedelijk joodse241 Kardinaal Bea (1881-1986), eerste president van 
het nieuw ingestelde (1960) Secretariaat voor de Eenheid van de 

Christenen. De exclusief joodse vrijmetselaarsorganisatie  B'nai Brith, die 
als hoofddoel heeft de vernietiging van de Katholieke Kerk, heeft om hem 

te eren haar onderafdeling de Anti Defamation League een aantal jaar 
een Cardinal Bea Interfaith Award laten uitreiken – alle sporen daarvan op 

het internet zijn echter uitgewist... (nvdr) 

 
 
De vrijmetselarij 
 

                                                 
241Zie http://en.metapedia.org/wiki/Augustin_Bea en How the Jews Changed 

Catholic Thinking by Joseph Roddy. Look Magazine, Volume 30 No. 2, 25 January 
1966. Retrieved on 6 June 2010. 

 

http://en.metapedia.org/wiki/Augustin_Bea
http://www.fisheaters.com/jewsvaticanii.html
http://www.fisheaters.com/jewsvaticanii.html
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De vrijmetselarij lijkt van buiten een humanitaire instelling, die 
zogenaamd hoge idealen als tolerantie en vrijheid preekt. Dat is een 
zorgvuldig gekoesterd beeld, dat van toepassing kan zijn op de laagste 
graden. Hoe hoger men echter opklimt, hoe meer men verstrikt raakt in 
de vakkundig gelegde vallen, die van de mens een monster maken. 
 
Enige voorbeelden van wie in werkelijkheid de leider van de vrijmetselarij 
is en waar zij naar streeft: 
 
Op 14 juli 1889 gaf de Amerikaanse jood Albert Pike, Souverein 
Grootcommandeur van de Schotse Ritus van het Zuiden van Amerika, en 
'paus' van de vrijmetselarij, zijn instructies uit voor de 23 Hoogste Raden 
van de wereld: 
 
Wat wij tegen de massa moeten zeggen is: 'Wij aanbidden God, maar dan 
de God die men aanbidt zonder bijgeloof.' Tegen jullie, Soevereine 
Grootinspecteurs Generaal zeggen we dit, maar u mag het herhalen tegen 
de Broeders van de 32e, 31e en 30e graad: 'De Maçonnieke godsdienst 
moet door ons allen, ingewijden in de hoogste graden, vastgehouden 
worden in de zuiverheid van de Luciferische leer.' 
 
Als Lucifer niet God was, zou dan Adonai (de God van de christenen), 
wiens daden zijn wreedheid bewijzen, zijn trouweloosheid, zijn 
mensenhaat, zijn barbarij en zijn afkeer van de Wetenschap, zouden dan 
Adonai en zijn priesters hem (= Satan) dan niet belasteren? 
 
Ja, Lucifer is God, en helaas, Adonai is God. Want de eeuwige wet is dat er 
geen licht is zonder schaduw, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen 
zwart zonder wit, want de Absolute kan slechts bestaan in twee Goden, 
omdat de duisternis noodzakelijk is voor het licht, om hem als drevel te 
dienen, zoals het voetstuk noodzakelijk is voor het standbeeld en de rem 
voor de locomotief... 
 
De leer van het Satanisme (let wel: 'de leer die Satan ziet als een 
slechterik') is een ketterij, en de ware en zuivere filosofische religie is het 
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geloof in Lucifer, de gelijke van Adonai. Maar Lucifer, de God van het Licht 
en van het Goede, strijdt voor de mensheid tegen Adonai, de God van de 
duisternis en van het kwaad.242   
 

*** 
  
 
O Lucifer, mijn  beul van morgen, ik eer je en ik bemin je.243 
 

*** 
 
 

 
Onvoorstelbaar voor het concilie 

 
Ik wil vandaag Satan verdedigen, onze broeder in de ellende, de 
verworpene van alle tijden, de Grote Ontkenner van de goddelijke 
goedheid, Satan, broer van de mensen (…). Ah Satan, we kennen je goed, 
je bent de woede van de mensen, je bent de opstand van de mensen, je 

                                                 
242 J.-C. Lozac'Humeur, Fils de la Veuve, Recherches sur l'Ésotérisme Maçonnique, 

Chiré-en-Montreuil, (2002), p. 154 
243 De hoge vrijmetselaar en satanist Stanislas de Guaïta, geciteerd in a.w., p. 30 
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bent het Mensdom zelf.244 
 

*** 
 
Satan is God, de enige God. Satan is niets anders dan één met de Logos, 
en als de Kerk Satan verwenst, verwenst zij God, de Wijsheid die zich heeft 
geopenbaard als het Licht en de Schaduw, het Goed en het Kwaad in de 
Natuur.245 

*** 
 
U moet een nieuw dogma hebben, een nieuwe religie, een nieuw 
priesterschap, en nieuwe ritussen die zeer nabij zijn aan die van de Kerk, 
die zich overgegeven heeft. De goddelijke eredienst die door de liturgie 
gerealiseerd wordt, het ceremonieel, het ritueel, en de reglementen van 
de Rooms - Katholieke Kerk zal binnenkort een grote verandering 
ondergaan als gevolg van een oecumenisch concilie.246   

 

*** 

 Er zal een dag komen dat de paus... zal verklaren dat alle 
excommunicaties zijn opgeheven en alle anathema's ingetrokken. Waarop 
alle christenen verenigd zullen zijn in de boezem van de Kerk, waarop de 

                                                 
244 Zo het vrijmetselaarstijdschrift Acacia, geciteerd in a.w., p. 30 
245 Madame Blavatsky, geciteerd in a.w. p. 125; Madame Blavatsky was de eerste 

vrouwelijke 33e-graads ingewijde van de vrijmetselarij. Zij stichtte de 
Theosofie, haalde Krishnamurti als door haar zelf benoemd orakel van de 
goddelijke wijsheid naar het Westen, en was de lerares van Rudolf Steiner, die 
weer de antroposofie stichtte. Overigens was ook Luther de mening toegedaan 
dat Satan en Christus twee zijden van een en dezelfde godheid was (Zie voor dat 
laatste T. Beer, Der fröhliche Wechsel, Grundzüge der Theologie Martin Luthers, 
1980) (nvdr). 

246 Kannunik Roca (een afvallige) (1830-1893) in Piers Compton, The Broken Cross, p. 
42 (te downloaden op 
http://www.watchmenfaithministries.com/images/Broken_Cross_-
_The_Hidden_Hand_in_the_Vatican.pdf) 
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joden en moslims zullen worden gezegend en tot haar geroepen zullen 
worden... Zij zal alle sekten toestaan haar te benaderen en zij zal heel de 
mensheid omhelzen in de gemeenschap van haar liefde en gebeden. De 
protestanten zullen niet meer bestaan. Waartegen zouden zij moeten 
protesteren? De soevereine paus zal dan werkelijk koning van de religieuze 
wereld zijn en hij zal doen wat hij wil met alle landen van de wereld. 247 

 

 

Wat wij moeten vragen, wat we zouden moeten zoeken en verwachten 
zoals de joden de Messias verwachten, dat is een paus naar onze 
behoeften. We hebben behoefte aan een paus voor onszelf, als zo'n paus 
mogelijk zou zijn. Met zo'n man zullen we veel zekerder naar de inname 
van de Kerk marcheren dan met alle boekjes van onze Franse en Engelse 
broeders. … Over honderd jaar... zullen de bisschoppen en priesters 
geloven dat ze lopen achter het vaandel van de sleutels van Petrus, terwijl 
ze nu juist óns vaandel volgen... De hervormingen moeten worden 
uitgevoerd in naam van de gehoorzaamheid.248 

 

*** 

We zullen tot het hart van dat pauselijk hof doordringen, waar niets ter 
wereld ons van zal kunnen verjagen, tot we de macht van de paus 
vernietigd hebben.249 

*** 

 

Twee eeuwen lang was onze gevaarlijke vijand de Kerk. Het lijkt er nu op 

                                                 
247 Vrijmetselaar Eliphas Levi in 1862, voorspellend wat Benedictus XVI deed op 3 
december 2012 toen hij opriep tot de eenwereldregering. Geciteerd in Dr. R. 
Coomaraswamy, The Destruction of the Christian Tradition, p. 133 
248 Vrijmetselaar met schuilnaam Nubius, lid van de Italiaanse 

vrijmetselaarsorganisatie Carbonari, in DEL 35 
249 Verklaring gedaan op de 17e zitting van het Geheime Congres van Basel, 1897. 
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dat zij erkent zich vergist te hebben in de weg. Kardinaal Gasparri 
probeert een modus vivendi te vinden met de [Franse] Republiek en een 
nieuw concordaat met haar te sluiten, waar de loges niet alleen zich niet 
tegen zullen verzetten, maar waarvan zij het succes verhopen.250 

*** 

 

Ik heb die vrouw (Bella Dodd, bestuurslid van de Amerikaanse 
Communistische251 Partij, die zich op het eind van haar leven bekeerde tot 
de katholieke kerk en in 1953 over haar vroegere activiteiten getuigde 
voor de Amerikaanse Senaatscommisie voor On-Amerikaanse Activiteiten) 
gedurende 4 uur aanhoord en tot het eind is ze erin geslaagd mij te 
verbijsteren: alles wat ze gezegd heeft is tot op de letter uitgekomen. Je 
zou geloofd hebben dat ze de grootste profetes van de wereld was... Maar 
ze was geen profete, ze legde alleen maar stap voor stap het aanvalsplan 
van de communistische omverwerping van de Kerk uit. Ze verklaarde dat 
van alle religies ter wereld de Katholieke Kerk de enige was die de 
communisten vreesden, want zij was zijn enige doeltreffende 
tegenstandster.252 

  

'In de jaren 1930 hebben we een honderdtal mannen binnengeleid in het 
priesterschap, om de Katholieke Kerk van binnenuit te kunnen verwoesten. 
We wilden dat die infiltranten priester gewijd zouden worden, en 
tenminste voor een deel, monseigneurs en bisschoppen zouden worden. 
Op dit moment bekleden zij de hoogste plaatsen in de Kerk. Ze werken aan 
het veranderen van de Kerk opdat die niet langer doeltreffend tegen het 
communisme is. U zult de Kerk niet meer herkennen!' – Dat was zo'n tien 

                                                 
250 Vrijmetselaar Brenier in een lezing op 26 maart 1925 te Mulhouse. La Voix des 
Francs Catholiques, p. 25, nr. 31, januari 2014 
251Het communisme is een dochter van de vrijmetselarij. Zie 

http://www.iamthewitness.com/books/George.F.Dillon/Grand.Orient.Freemasonr
y.Unmasked.pdf 

252Broeder Jozef Natale, stichter van het klooster Most Holy Family Monastery, die in 
het begin van de jaren vijftig een lezing van Bella Dodd hoorde, geciteerd in DEL 13 

http://www.iamthewitness.com/books/George.F.Dillon/Grand.Orient.Freemasonry.Unmasked.pdf
http://www.iamthewitness.com/books/George.F.Dillon/Grand.Orient.Freemasonry.Unmasked.pdf
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jaar voor Vaticanum II! Broeder Natale vervolgde met te vertellen wat 
Bella Dodd zei: 'Het idee was niet om het instituut van de Kerk te 
verwoesten, maar eerder het geloof van de mensen, om het instituut van 
de Kerk te gebruiken om het geloof te vernietigen door een pseudo-religie 
te bevorderen: iets dat leek op het communisme zonder het in 
werkelijkheid te zijn. Als eenmaal het geloof verwoest zou zijn door een 
serie veranderingen, die radicale verandering, dan zou er een soort 
schuldcomplex worden geïntroduceerd in de Kerk... om “de Kerk van het 
verleden” te kritiseren, als onderdrukkend, autoritair, vooroordelen 
veroorzakend, arrogant als ze er aanspraak op maakte de enige te zijn die 
de waarheid bezat, en verantwoordelijk voor de scheidingen in het 
lichaam van de Kerk door de eeuwen heen. Dat zou noodzakelijk zijn om 
de recalcitrante Kerkleiders zich te laten schamen en ze te drijven naar een 
“opening naar de wereld,” een meer soepele houding jegens alle religies 
en filosofieën. De communisten zouden dan die opening gebruiken om de 
Kerk te ondermijnen.253 

 

*** 

Niemand zal in de Nieuwe Wereldorde binnengaan of hij moet minstens 
zich eraan verbinden Lucifer te aanbidden. Niemand zal in de Nieuwe 
Wereldorde binnengaan zonder een Luciferische initiatie te ondergaan.254 

 

*** 

 

O Adonai, vervloekte God, de eerste plicht van de intelligente en vrije 
mens is jou te ver jagen uit zijn geest en uit zijn geweten... Leugengeest, 
imbeciele God, je rijk is geëindigd; zoek maar andere slachtoffers onder 
de beesten... Eeuwige Vader, Adonai of Jehovah... waarom bedrieg je 
ons?... De fouten waarvoor de ongeschikten je vergeving vragen, dat zijn 
fouten die jij ze hebt laten begaan;...  De vervloekte die ons belaagt, de 
                                                 
253 DEL 34 
254 David Spangler, directeur I.P. van de VN, geciteerd in DEL 38 
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ware Satan, dat ben jij!... Je naam... voortaan bestemd voor de 
minachting en uitsluiting, zal uitgejouwd worden onder de mensen; want 
God, dat is dwaasheid en lafheid; God, dat is tirannie en ellende; God, dat 
is het kwaad! … Kom, Satan, kom, jij, gelasterd door priesters en koningen, 
dat ik je omhels, dat ik je aan mijn borst druk. Ik ken je al lang en jij mij. Je 
werken, o, gezegende van mijn hart, zijn niet altijd mooi of goed, maar ze 
geven zin aan het universum, en beletten het absurd te zijn. Jij alleen 
bezielt en bevrucht het werk; jij veredelt de rijkdom; jij geeft de essentie 
van de autoriteit, je bezegelt de deugd. - Proudhon, vrijmetselaar, 
Geciteerd in Mgr. Léon Meurin S.J., La Franc-Maçonnerie, Synagogue de 
Satan, Parijs, 1893 
 

*** 
 
Satan is ons hoofd. Hij is de geest van het herstel van het mensdom, de 
wraakkracht van de geest. - Vrijmetselaarsblad Ateo, geciteerd idem p. 
215 
 
Groet de vernieuwingsgeest! U allen die lijdt, verheft uw hoofden, mijn 
broeders, want hij komt, hij, Satan de Grote! - Vrijmetselaar Seraffina, 
idem p. 215 
 
Naar u, onmatigen, gaan mijn verzen. Ik roep je aan, o, Satan, koning van 
het feestmaal... Ik groet, je, Satan, o rebellie, o onzichtbare kracht van het 
verstand! Moge de wensen en de heilige wierook naar jou opstijgen! 
Satan, je hebt de Jahweh van de priesters overwonnen! - 
Vrijmetselaarsgrootmeester Lemmi, idem 
 
Satan, mijn meester, wellust van de bok! De slang Satan is niet de vijand 
van de mensen, maar hij die van ons ras goden maakt! Vrijmetselaar 
Aleister Crowley 
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Initiatie in de 18e graad van de vrijmetselarij. Bovenaan Baphomet, de 
duivel  



 

185 

 

 

Bijlage 5 Ooggetuigen 

 
Ik was gepensioneerd priester en assisteerde geregeld in verschillende  
kerken.  Op een avond was er een dekanale priestervergadering. De deken 
stond achter een lezenaar en vertelde de verzamelde priesters, 
waaronder mij, dat het helemaal fout was te denken dat de priester de 
mis opdroeg. Niet de priester droeg de mis op, maar de gelovigen, en de 
priester was enkel voorganger, hij vertolkte de stem van de gelovigen. Ik 
dacht toen bij mezelf: 'Als dat dekentje (hij had ongeveer  de helft van 
mijn leeftijd) me deze onzin wil doen geloven, heb ik hier niets te zoeken. 
Hij gaat dwars in tegen wat de Kerk leert, zoals paus Pius XII nog gesteld 
heeft in Mediator Dei, waarin hij de stelling veroordeelt die beweert dat 
het eucharistisch offer een authentieke concelebratie is van de priester en 
het aanwezige volk (AAS, 1947, p. 553).' De priesters rondom mij knikten 
goedkeurend naar de deken. Ik ben weggelopen en kreeg al snel een 
hulpje van hem aan de deur, die me namens de bisschop verbood verder 
nog bij de H. Mis  te assisteren. Ik was dat overigens toch al van plan… 
- een gepensioneerd priester 
 

*** 
 

Ik droeg nog steeds de enige echte H. Mis van Alle Tijden op, die 
gecodificeerd en voor altijd voorgeschreven is door paus Pius V in de strijd 
tegen protestantse ketterijen. Vanuit het bisdom was me al vaak 
opgedragen daarmee te stoppen. Uiteindelijk hebben ze gedreigd: 'Als u 
niet ophoudt met de oude mis te lezen, dan zullen we op de koudste dag 
van december uw moeder uit het bejaardenhuis zetten.'  Mijn moeder zat 
toen in een bisschoppelijk tehuis voor zwaar hulpbehoevende bejaarden. 
Ik ben maar snel opzoek gegaan naar een nieuw tehuis voor mijn moeder, 
dat geheel buiten de invloedssfeer van het bisdom stond.  En doorgegaan 
met de ene ware H. Mis, temeer omdat het me leek dat het bisdom daar 
grote behoefte aan had. - een priester 
 

*** 
Ik ben geëxcommuniceerd, en dat zonder gehoord te zijn, zoals het 



 

186 

 

 

Kerkelijk Wetboek voorschrijft, omdat ik weigerde de Nieuwe Mis op te 
dragen en alles wat ik vlak voor het concilie op het seminarie had geleerd 
af te zweren. Ik heb met giften van geloofsgetrouwe katholieken een 
nieuwe kerk kunnen bouwen en daar komen nu gelovigen uit drie, vier 
landen om de enige ware H. Mis van Alle Tijden bij te wonen en het enige 
ware katholieke geloof van alle tijden te leren en te belijden. 
- een priester 
 

*** 
 
Toen ik voor de oorlog in Nederlands Oost-Indië, het tegenwoordige 
Indonesië, op de Hogere Burger School zat, kregen we geschiedenisles van 
de geschiedenisprofessor van het Grootseminarie. Hij had zijn hele leven 
geheime genootschappen bestudeerd. Op een dag zei hij: 'Jongelui, er 
komt een dag, en ik hoop het niet meer mee te maken, maar jullie zullen 
het meemaken, dat je naar de H. Mis gaat, en eenmaal binnen in de kerk 
zie je dat de priester de H. Mis anders leest dan normaal. Sta dan op, loop 
naar het uiteinde van de bank, kniel niet, en verlaat het gebouw (hij zei 
niet meer: de kerk, en kom er nooit meer terug. -een geloofsgetrouwe 
katholiek 
 

*** 
 
Zes jaar na de verandering van de doop door de modernistenkerk (ze 
lieten onder andere het exorcisme weg, de duiveluitdrijving, klaagden de 
onderwijzers dat er met de eerstejaarsleerlingen opeens geen land meer 
te bezeilen was. Ze waren onuitstaanbaar, en ongehoorzaam. Wij wisten 
wel waardoor dat kwam. - een geloofsgetrouw echtpaar 
 

*** 
 

Op de radio hoorden we een gesprek met een modernistische bisschop. 
De sacramenten mochten weer in de oude vorm van voor het concilie 
toegediend worden. Maar het priesterschap niet, en daar snapte hij niets 
van. Nou, wij snapten het perfect. Als het priesterschap ook weer werd 
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toegediend zoals voor het concilie, en dan door geldig gewijde 
bisschoppen, dan zouden de sacramenten ook weer geldig zin. En dat was 
absoluut niet de bedoeling van de satanisten in het Vatikaan. De hele 
operatie was een schijnmanoeuvre om de geloofsgetrouwe katholieken 
ter paaien, om ze alsnog te bederven. - een geloofsgetrouw echtpaar 
 

*** 
 
 

Ik ging tien jaar na het concilie naar het seminarie. Daar leerden we hoe je 
een condoom om moest doen. Ik moest daar niets van hebben en ben 
naar een ander seminarie gegaan. Daar waren de leraren woest op me, 
omdat ik steeds vroeg waarom zij een mening verkondigden die 
tegengesteld was aan die van Thomas van Aquino. Op het derde 
seminarie idem. Op Sinterklaasmiddag kreeg ik van de rector een papier 
voorgelegd, dat ik moest tekenen. Het was een overeenkomst: ik zou me 
opstellen achter de theologie van Karl Rahner, en dan zou de rector 
ervoor zorgen dat ik na het seminarie door kon studeren in Rome. Ik zei 
dat mijn geweten mij verbood te tekenen. De rector: 'Dan zeg ik vanavond 
dat je uit eigener beweging vanmiddag besloten hebt deze opleiding te 
staken.' Ik moest binnen een uur wegzijn… - een seminarist, nu islamiet… 
 

*** 
 
Ik krijg nog steeds het blaadje van mijn congregatie. Daar staat 

bijvoorbeeld in dat evangeliseren betekent: naar de ander luisteren. De 

ander, vooral de arme, vertelt óns het evangelie. Hij ís het evangelie. In 

het Rode Boekje van Mao staat dat de leger- en partijkaders naar de 

massa moeten luisteren. De massa ís de revolutie. Ik denk dat de top van 

mijn congregatie het Rode Boekje intensief heeft bestudeerd. Voor studie 

van het Evangelie bleef geen tijd over. - - een gepensioneerde missiepater 
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Ons viel na het concilie op dat meteen alle kerken gewijd aan de 

martelaren van Gorcum werden afgebroken. Die stoorden de oecumene 

maar. Later werd de doop vernieuwd, geen exorcismes meer. Zes jaar later 

klaagden de onderwijzers: er was nú een generatie aangetreden, daar was 

geen land mee te bezeilen. Toen we in X waren, zijn we bij het 

bisschoppelijk paleis langsgegaan. We stonden erop de bisschop te 

spreken te krijgen. Die was weg, we konden wel de vicaris-generaal te 

spreken krijgen. We vroegen hem wat hij vond van abortus. Hij draaide 

om de hete brij heen, zei dat het van geval tot geval beoordeeld moest 

worden. 'Dus abortus is geen moord?', vroegen we. 'Nee, dat moest je 

van geval tot geval beoordelen.' We wisten genoeg, dat bisdom was ook 

ten dode opgeschreven. Later hoorden we de bisschop op de radio. Hij 

kon niet begrijpen dat alle sacramenten weer op de oude manier van voor 

het concilie mochten worden toegediend, behalve het priesterschap. Wat 

een domme man. Als je de oude sacramenten door een ongeldig gewijde 

priester laat toedienen, zijn ze nog steeds ongeldig en onwerkzaam, 

precies zoals satan wil. Die bisschop kende zijn eigen geloof niet. -een 

geloofsgetrouw echtpaar 

*** 

Ik moest voor de exportfirma waarvoor ik werkte vaak naar Polen. Ik ging 

daar elke dag naar de H. Mis, vaak in de kapel van het seminarie van 

Warschau. Rector Miziolek vond het bar interessant,  een gelovige uit het 

Vrije Westen, en we raakten bevriend. Mijn vrouw en ik werden 

uitgenodigd  voor zijn bisschopswijding in Chestochowa. Een andere keer 

was ik alleen in Warschau en werd ik als eerbewijs uitgenodigd op de 

bisschoppenvergadering. Daar werd tegen me gezegd:  We hebben nu een 

nieuwe bisschop in Krakau, hij denkt heel anders dan wij. Die man was 

Karol Woytilia, de latere paus Johannes-Paulus II. - een geloofsgetrouwe 

vertegenwoordiger 
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*** 

Ik vond die Johannes-Paulus maar een vreemde figuur. Tot hij op 

staatsbezoek ging naar Frankrijk. Daar trad hij op in het voetbalstadion 

van Parijs. Op de plaats waar normaal de reclames staan, op de rand van 

de tribunes, stond nu met koeieletters: 'Jean-Paul II, le monde vous aime.' 

Nu wist ik zeker dat hij niets met de Rooms-Katholieke Kerk te maken had. 

In het evangelie staat het tegenovergestelde: 'De wereld zal u haten.' 

Later las ik een uitspraak van een hoge Franse vrijmetselaar: 'De 

katholieken zijn zo debiel, als er iemand uit Polen komt, denken ze 

meteen dat hij katholiek is.' - een geloofsgetrouwe priester 

*** 

Een katholieke medewerker van de Militaire Inlichtingendienst vertelde 

me ooit dat een militair inlichtingenagent op Schiphol Alfrink zag 

instappen in een vliegtuig naar Stalingrad. Alfrink moest daarvoor als 

legeraalmoezenier toestemming hebben van Buitenlandse Zaken, voor 

reizen naar vijandige landen, zoals achter het ijzeren gordijn. De agent 

controleerde dat en zag dat Alfrink geen toestemming had gevraagd. De 

agent belde meteen onze man in Stalingrad. 'Alfrink komt om x uur aan, 

volg hem en kijk waar hij heen gaat.' Onze man deed dat en zag tot zijn 

verbijstering Alfrink rechtstreeks naar het hoofdkantoor van de KGB 

stappen. Na een half uur liep hij weer naar het vliegveld en vloog weer 

terug. Dat ritueel heeft zich vele malen maandelijks herhaald... Ik denk er 

het mijne van: Alfrink illegaal, stiekem overleggen met de vijandige, 

satanische Russische geheime dienst... 

- een geloofsgetrouwe katholiek 
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12 februari 2013, enige uren nadat Benedictus XVI zijn aftreden heeft 
bekend gemaakt. Nooit onweert het in februari, en zeker niet bij heldere 

hemel. Neemt Satan bezit van het Vatikaan? 
 

 

--------- 
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Bijlage 6 De antichristelijke revolutie in schema 
 

 

13e 
eeuw 

Christendom = realisme 
+ 
 

God 
+ 
 

O.H. 
Jezus 
Christus 
+ 

Kerk 
+ 

vurig boven- 
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=  
 

vervreemding (van erf, huis, gezin, 
eigen baas zijn, geslacht, taal, dorp, 
land, denkvermogen) 
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Vrijmetselarij Conciliekerk 

vrijheid godsdienstvrijheid (verzaken aan de ene ware God) 

gelijkheid bisschoppelijke collegialiteit (paus naast 
bisschoppenconferenties) 

broederschap oecumenisme (alle godsdiensten gelijk en broeders 
van elkaar op zoek naar de waarheid (die RK Kerk in 
Christus al bezit…)) 

 

 
Schema's ontleend aan Abbé G.-M. Tam, Notes sur la révolution dans 
l'église, Escurolles, (1986)   
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Bijlage 7: Gebeden 

 
 
Gebed voor de bekering van de joden 
 
God van goedheid en Vader vol Barmhartigheid, wij smeken U door het 
Onbevlekt Hart van Maria en door de voorspraak van de Aartsvaders en 
Heilige Apostelen, zie genadevol neer op de rest van Israël, opdat zij moge 
komen tot de kennis van onze enige Verlosser Jezus Christus, en delen in 
de kostbare genaden van de Verlossing. Amen.255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Laurens van Brindisi, die vele, vele joden bekeerde 
 
 

*** 
 
 
  

                                                 
255 Uit de Raccolta, de officiële verzameling aflaatgebeden 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EMw9ZkvxXao68M&tbnid=fpg69BkE41W_PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_of_Brindisi&ei=MesxUpG0IOmc0QXT8YGwCQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNFl-rt8iiGCMJiLtE65LVdKkeMnRg&ust=1379089575909195
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Gebed voor de bekering van de vrijmetselaars 
 
Heer Jezus Christus, Die Uw Almacht het duidelijkst toont als U vergeeft 
en medelijden heeft, en die gezegd hebt Bid voor hen die u vervolgen en 
belasteren, wij smeken de goedertierenheid van Uw Heilig Hart af voor de 
zielen die geschapen zijn naar Gods beeld, maar allerellendigst bedrogen 
zijn door de verraderlijke valstrikken van de vrijmetselaars, en die steeds 
meer verdwalen op de weg van de verdoemenis. Laat Uw Bruid, de Kerk, 
niet langer door hen verdrukt worden, maar, gekalmeerd door de 
voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Uw Moeder, en de gebeden van 
de rechtvaardigen, gedenk uw oneindige barmhartigheid, en sla geen acht 
op hun perversiteit, maar doe deze mensen terugkeren naar U, zodat ze 
de Kerk troost mogen brengen door een zeer overvloedige boete, hun 
misdaden mogen goedmaken, en zich mogen verzekeren van een 
glorieuze eeuwigheid. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.256 
 

*** 
 

HET OORSPRONKELIJKE GEBED TOT DE HEILIGE MICHAEL VAN PAUS LEO 
XIII 

 
 

O roemrijke leider van de hemelse legerscharen, heilige Aartsengel 
Michael, verdedig ons in deze verschrikkelijke strijd tussen koninkrijken en 

machten, tegen de heersers van deze duistere wereld, en tegen de boze 
geesten. Kom de mensheid, die God naar Zijn beeld onsterfelijk 

geschapen heeft, en tegen een zeer hoge prijs uit de tirannie van de 
duivel heeft vrijgekocht, te hulp. 

 
Sla vandaag opnieuw met het leger van de heilige Engelen, de slag van de 
Heer, zoals U eens tegen Lucifer, de heerser van de trotse rebellen en zijn 

aanhang van afvallige engelen, gestreden heeft! Ze hadden noch de 

                                                 
256 a.w. 
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kracht U te weerstaan, noch langer een plaats te hebben in de Hemel. 
 

Die wrede oerslang, die ook duivel of Satan genoemd wordt, en de hele 
wereld verleid, werd samen met zijn aanhang in de afgrond gestort. 

 
 

 
 

 
Zie, deze oervijand en mensenmoordenaar vanaf het begin, heeft weer 
moed gevat. Vermomd als een engel van licht overvalt hij de aarde en 
trekt met een veelvoud van boze geesten rond, om de Naam van God en 
Zijn Christus uit te roeien, en om hen voor wie de kroon van de eeuwige 
roem bestemd is, te grijpen, hen te doden en in de eeuwige verdoemenis 
te stoten. 
 

 

Als het smerigste rioolwater giet deze boze Draak het gif van zijn boosheid 
uit, namelijk de geest van de leugen, de goddeloosheid en kwaadsprekerij, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBYWsV-W6LSwhM&tbnid=ByOpuESGGwbwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marypages.com/ArchangelSaintMichael.htm&ei=pOsxUuT2M-bX0QXhh4CICg&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNGs0axmsDDO3cN9sFFMKa83dpcYlg&ust=1379089664226844
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de vieze adem van onkuisheid en elke vorm van zonde en gemeenheid, op 
mensen van bedorven geest en hart. Deze sluwste vijanden hebben de 
Kerk, de onbevlekte Bruid van het Lam, met gal en bitterheid vervuld en 
doordrenkt, en hun misdadige hand op hun heiligste schatten gelegd. 
Zelfs op de heilige plaats, waar de zetel van de heilige Petrus en de troon 
der waarheid tot verlichting van de wereld, opgericht werd, hebben ze 
hun troon van de huiveringwekkende misdaad opgesteld, met de 
boosaardig opzet om de herders te slaan, opdat de schapen in alle 
richtingen uiteen gaan. 257 
 
Daarom verhef u, O onoverwinnelijke vorst der hemelse legerscharen, en 
kom het volk van God te hulp bij de aanvallen van de gevallen geesten, en 
geef het de overwinning. Het vereert u als zijn beschermheilige. U brengt 
de Heilige Kerk de roem, waarin u haar tegen de kwade machten van de 
hel verdedigt. Aan u heeft God de zielen van de mensen, die de eeuwige 
vreugde zullen binnengaan, toevertrouwd. O, bid tot de God van Vrede, 
dat Hij Satan onder onze voeten legt, opdat hij zodanig overwonnen moge 
zijn, dat hij de mensen niet langer meer in zijn gevangenschap kan 
houden en de Kerk niet kan schaden. 
 
Breng onze gebeden tot bij het Aangezicht van de Allerhoogste, opdat 
spoedig de grote barmhartigheid van onze Heer op ons neer moge komen, 
en u toestaat de Draak, de oerslang, die niets meer is dan de duivel en 
Satan, te verslaan en geboeid met kettingen in de hel te werpen, opdat hij 
de volkeren niet langer kan misleiden. Amen. 
 
V. Zie het kruis van de Heer, wees verbrijzeld, jullie vijandige machten. 
A. De leeuw uit de stam van Juda heeft de wortel van David veroverd. 
 
V. Laat Uw genade ons ten deel vallen, O Heer. 
A. Wij, die op U hopen. 
 

                                                 
257 Het was paus Leo XIII dus bekend dat de vrijmetselarij al zeer hoog in de Kerk was 
binnengedrongen… (nvdr) 
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V. O Heer, verhoor ons gebed. 
A. En laat ons roepen tot U komen. 
 
Laat ons bidden: 
O God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, wij roepen tot U, en 
smeken dringend om Uw barmhartigheid, opdat op voorspraak van Maria, 
altijd Maagd en onze Moeder, en de roemrijke Aartsengel Michael, U ons 
hulp wilt verlenen tegen Satan en alle andere onreine geesten, die tot het 
beschadigen van de mensheid en het te gronde richten van de zielen, 
rondtrekken. Amen. 
 

*** 
 

Gebeden door paus Leo XIII voorgeschreven aan het einde van de H. 
Mis258 
 

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; 
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. 
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; 
tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
in dit dal van tranen. 
Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen; 
en toon ons, na deze ballingschap, 
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. 
 
V. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. 
A. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

 

                                                 
258 En door de modernisten weer daarvandaan weggehaald (nvdr). 
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Laat ons bidden: O God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neder 
tot het volk dat tot u smeekt, en verhoor goedgunstig de gebeden die wij 
storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de 
verheffing van onze Moeder, de Heilige Kerk. Dat vragen wij U op 
voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte Maagd en Moeder van 
God, – van de heilige Jozef, haar bruidegom, – van Uw heilige apostelen 
Petrus en Paulus – en van alle heiligen. Door dezelfde Christus, onze Heer, 
Amen. 
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Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; 
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. 
Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. 
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze 
geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, 
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. 
 
Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. 
Zoet Hart van Jezus, ontferm U over ons en over onze dwalende broeders. 
 

*** 
 

 

De Dogmatische Constitutie van Vaticanum II Lumen Gentium ('Licht der 
Volkeren') wordt ook in 2012 nog driftig uitgevoerd. Hier sneuvelt de kerk 
van Sint-Peters' Banden in het Franse Gesté, dat op 5 februari 1794 door 
de helse colonnes van de antichristelijke Franse revolutionairen werd 
platgebrand, waarbij 300 katholieken afgemaakt werden.259

 

                                                 
259 http://www.katholisches.info/2013/06/21/bilder-die-wehtun-kirchenabbruch-in-
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Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226 
 
Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, 
waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei: 
"Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. 
Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en 
gevaren van wereldse en geestelijke aard de overhand zullen hebben, de 
liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen elke maat zal 
overschrijden.  De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij 
spel krijgen. De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer 
worden misvormd, dat slechts zeer weinigen onder de Christenen de ware 
Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen liefde zullen 
gehoorzamen." 
"Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het 
hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde 
de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif 
van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich 
vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden 
zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, 
maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal 
tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer 
die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets 
mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht." 
"Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze 
worden bestreden. Er zullen onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan 
voldoende standhouden, zullen de kroon des levens ontvangen. Wee 
echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw 
worden, en in de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving 
van de uitverkorenen, die toegelaten zal worden.Eenieder, die met 
gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid 
vasthoudt, zal als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en 
onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, 
beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God 

                                                                                                                                                                  

geste/ 
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dergelijke verderfelijke mensen te doden en van de aarde te verwijderen. 
Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal 
iedereen redden die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door 
vele predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en 
verloochend. 
 
 
 Profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen  
 
In 1950 profeteerde deze gezegende bisschop als volgt: 
"We leven in de dagen van de Apocalyps - de laatste dagen van ons 
tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en 
het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te 
stippelen voor de catastrofale strijd. " 
"De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie 
zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. 
Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de 
Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, 
oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. 
En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een 
wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle 
goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist 
zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot 
hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van 
onder de bisschoppen. (Flynn T & L. The Thunder of Justice. Maxkol 
Communications, Sterling, VA, 1993, p. 20) 
 
 
Profetie van satan aan de pastoor van Ars 
 
Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke 
heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar 
heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, 
van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk 
hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem 



 

202 

 

 

zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk 
waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, 
van broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen 
een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De mens kan van de aarde 
een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij in 
zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt.  
De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, 
waarin de mens zal heersen, de beste mens. Die mens zal geen 
beperkingen meer mogen ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal zijn 
daden niet laten afhangen van zijn geweten, dat in relatie staat met 
hogere machten. Nee! Dat is egoïsme! Deze mens zal zijn daden toetsen 
aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal gebroken hebben met 
alle overleveringen en met de traditie van de kerk. De mensen zullen vrij 
zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de 
boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal 
nog eens het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het 
lijden op aarde willen verhelpen.260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
260 H.A.  Lunshof,  De duivel in het wondere leven van de pastoor van Ars, Elsevier, 
1953 
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Wat te doen? 
 
Onder meer: 
- Nooit de moed verliezen, altijd op God vertrouwen 
- Nooit bang zijn, angst is het sacrament van de duivel 
- Naar de Heilige Mis van alle tijden gecelebreerd door een geldige 
offerpriester gaan zolang het kan 
- De Rozenkrans bidden 
- De katechismus van voor Vaticanum II zoveel mogelijk verspreiden en 
ernaar leven 
- De devotie tot Maria aanmoedigen, waar Maria is kan de duivel niet zijn 
- De devotie tot de H. Aartsengel Michael aanmoedigen 
- De devotie tot Sint Jozef, patroon van de Kerk, aanmoedigen 
- Een voorbeeldig en deugdzaam katholiek leven leiden tegen alle stromen 
in - woorden wekken, maar voorbeelden strekken. 
 


