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Ik zal opgaan naar het altaar des Heren, naar God, die mijn jeugd verblijdt 

 

 

 

 

 

 
Juli, maand van het H. Bloed 

 

 

 

 

 

 

Adoro Te 
 

Eerbiedvol aanbid ik U, verborgen God, 

die onder tekens waarlijk hier schuilt. 

Aan U onderwerpt zich heel mijn hart, 

want zie ik U, dan weet ik dat dat niets vermag. 

 

Oog, smaak, gevoel wordt in U misleid, 

het geloof steunt enkel veilig op ‘t gehoor. 

Al wat Gods Zoon verkondigd heeft, geloof ik, 

niets is méér waar dan het woord der Waarheid zelf. 
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Op het kruis ging slechts uw heil'ge Godheid schuil, 

Maar hier blijft ook Uw mensheid diep verhuld. 

Toch belijd ik beide met een vast geloof, 

En vraag U wat berouwvol U de rover vroeg. 

 

‘K zie niet uw wonden, als eens Thomas deed, 

toch wil ik belijden: U bent mijn God; 

doe mij in U geloven, steeds méér en meer, 

doe mij op U hopen, enkel U beminnen. 

 

O, teken dat ‘s Heren dood gedenkt, 

levend Brood,dat aan de mens ‘t leven geeft, 

geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt, 

dat hij U als zijn zoetheid smaakt, steeds. 

 

Pelikaan vol goedheid, Jesus, onze Heer, 

reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed, 

waarvan één druppel zelfs heel het wereldrond 

verlossen kan van al zijn zondigheid. 

 

Jesus, die ik hier nu gesluierd zie, 

moge mijn grote dorst zich lessen, bid ik. 

Dat ik Uw aangezicht ongesluierd ziend, 

zalig zij door 't schouwen van uw heerlijkheid. Amen. 
- H. Thomas van Aquino 



 

 

 

Het geloof is één, en alles wat buiten deze eenheid valt is niet het geloof. 

        - St. Hilarius van Poitiers 

 

Alleen de waarheid is tolerant. Ze vervolgt nooit iemand. Ze beperkt 

zich ertoe om het doen van kwaad te verhinderen. De dwaling is 

essentieel intolerant. Zodra ze zich krachtig voelt, of het in school is, 
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partij of sekte, staat ze erop haar macht te uiten door haar tegenstanders 

te onderdrukken, door ze te beledigen, en vooral door ze te verhinderen 

te spreken.     Mgr. Fèvre, Histoire critique du catholicisme libéral 

 

 



 

Boekbespreking 

 
Véronique Hargot-Deltenre, Un miracle eucharistique à Bruxelles méconnu 

 

Het eens zo katholieke Vlaanderen en Nederland zijn op katholiek vlak 

een woestijn geworden. Op sommige geestelijke eilandjes na, wordt het 

katholieke geloof nog nauwelijks overgebracht, de priesterroepingen zijn 

op één hand te tellen, kerken en kapellen worden ontwijd en als 

concertzalen (of erger) gebruikt, het discours van de bisschoppen is 

platvloers en gebruikt de valse woordenschat van de politiek correcte 

progressieven… In Franstalig België is dit enigszins anders. Vooral in 

Brussel, maar ook in Wallonië vindt men heel wat groepen, die uitkomen 

voor hun katholiek identiteit en er zijn ( in tegenstelling tot Vlaanderen) 

nog katholieke intellectuelen die zeer actief zijn en weigeren zich te laten 

marginaliseren, soms ten koste van hun reputatie en hun functie in het 

openbare leven, zoals Professor en filosoof Stéphane Mercier, die 

hardnekkig en met succes het katholieke standpunt over abortus 

verdedigt. 

Er is ook de beweging die ontstaan is rond de strijd voor het behoud van 

de Sint-Katelijnekerk, tegen de wil van de plaatselijke kerkelijke 

hiërarchie in. Die wou de kerk gewoon verkopen om er een markthal 

van te maken… Een van de voorvechtsters van de strijd om deze 

symboolkerk is de schrijfster Véronique Hargot-Deltenre, wier boek Ne 

désacralisons pas nos églises (‘Laten we onze kerken niet ontheiligen’) het 

verhaal brengt van de mobilisatie van de buurtbewoners (gelovigen en 

niet-gelovigen…) rond deze actiegroep. Zij brengt ook de argumenten 

van degenen die uiteindelijk de redding van de met ontwijding 

bedreigde Sint-Katelijnekerk hebben mogelijk gemaakt. Dezelfde groep 



5 

 

gelovigen heeft ook, met een enorm doorzettingsvermogen en veel 

verbeelding, getracht de door ‘aartsbisschop’ Leonard opgerichte 

Fraterniteit van de Heilige Apostelen te verdedigen tegen het schandalige 

en achterbakse optreden van ‘kardinaal’ De Kesel. Ze is echter moeten 

zwichten voor het dictaat van de door ‘paus’ Franciscus bliksemsnel 

benoemde ‘kardinaal’, die heel onlangs de ontbinding van de 

Fraterniteit, met de officiële goedkeuring van dezelfde ‘paus’, heeft 

aangekondigd. En dit, terwijl het beroep ertegen voor het Tribunaal van 

de Apostolische Signatuur nog gaande was. Dit was eerder tot nu toe 

nog nooit gebeurd! 

Véronique Hargot-Deltenre heeft nu een nieuw boek uitgebracht: Un 

miracle eucharistique à Bruxelles méconnu, een historisch werk, dat veel 

onderzoek gevergd heeft en het objectieve relaas brengt van alle 

gebeurtenissen rond het eucharistische wonder van Brussel. Waar gaat 

het om? 

Op 4 oktober 1369 worden op aanstoken van een zekere Jonathas, een 

jood uit Edingen, 16 geconsacreerde hosties gestolen uit de vroegere 

Sint-Katelijnekerk en naar een synagoge niet ver van de huidige Sint-

Michielskathedraal gebracht. Daar worden zij op 10 april 1370 met 

dolken doorstoken en… de hosties beginnen te bloeden! Een dienster, 

die in het geheim christen geworden was, zag dit en was zo onder de 

indruk, dat zij het ging opbiechten aan de plaatselijke pastoor. Zo ging 

de zaak aan het rollen, juist zoals in een hedendaagse thriller. 

Dit eucharistisch wonder werd, na grondig onderzoek, door de Kerk 

plechtig als mirakel erkend. De verhalen errond worden uitgebeeld op 

de glasramen van het schip van de kathedraal en van de kapel van het 

Allerheiligste sacrament van het Mirakel, waar de hosties 600 jaar lang 

vereerd werden en veel genade en genezingen bewerkstelligden. In 1999 

werd de kapel ontwijd en tot museum omgevormd. Ook in de mooie 

Sint-Niklaaskerk van Edingen wordt het verhaal van het mirakel op een 

groot glasraam uitgebeeld. Een bezoek meer dan waard… 

Deze wonderbaarlijke hosties werden tot 1870 als nationaal symbool 

beschouwd en vereerd in prachtige jaarlijkse processies, waar zowat de 

hele Brusselse bevolking en haar burgerlijke en kerkelijke overheden aan 
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deelnamen. Ook pelgrims uit heel België en uit de omliggende landen 

reisden daarvoor speciaal naar Brussel. 

De post-conciliaire generaties van ‘bisschoppen’ hebben bewust deze 

pagina’s uit onze heilige geschiedenis weggegomd, zogezegd om het 

antisemitisme niet aan te wakkeren. Op een zeker ogenblik was er zelfs 

sprake van deze prachtige historische glasramen weg te halen… Hoever 

kan de politieke correcte waanzin1 niet gaan?.. 

De auteur heeft met haar boek dit eucharistisch wonder en de vruchten 

ervan opnieuw onder de aandacht willen brengen Het is niet enkel 

bestemd voor degenen die interesse hebben in geschiedenis. Door de 

uitstraling van het Brusselse eucharistisch wonder wil het op de eerste 

plaats het geloof en de eucharistische godsvrucht stimuleren en 

bijdragen tot de hernieuwing van het geloofsleven van de Kerk en van 

de priesters.2 

 

 

Er zijn geen grotere obstakels voor het eeuwig heil dan religieuze 

onwetendheid en de pervertering van de geesten.  - Paus Benedictus X 

 


 

 

Gebed van de Heilige Vader voor de lijdende Kerk 
 

Heer Jezus, koning van de martelaren, troost van de bedroefden, steun 

en toeverlaat van al degenen die lijden omwille van Uw liefde en van 

hun trouw aan Uw Bruid, onze moeder de H. Kerk, 

verhoor goedgunstig de vurige gebeden die wij storten, 

voor onze broeders van de ‘Kerk der Stilte’,  

opdat zij niet alleen nimmer mogen versagen in de strijd 

en nimmer mogen wankelen in het geloof, maar dat zij 

veeleer mogen waardig worden de zoetheid te 
                                                                 
1 Ofwel de haat van de conciliekerk jegens de Rooms-Katholieke Kerk 
2 Bewerkt na overname van http://www.katholiekforum.net/2018/04/30/nieuw-boek-

over-eucharistisch-mirakel-van-brussel/ 
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ondervinden, welke U heeft voorbehouden aan die zielen, die Gij U 

verwaardigt uit te nodigen U gezelschap te houden, hoog aan het kruis. 

 

Voor hen die folteringen en geweld moeten ondergaan, honger en zware 

inspanning, oh Gij, onwankelbare kracht, wij smeken U, geef hun sterkte 

en vervul hen van de zekerheid van de beloning, welke is toegezegd aan 

hem, die ten einde toe volhardt; 

Voor hen die onder zware morele druk worden gesteld, welke dikwijls 

zo veel gevaarlijker is naarmate zij listiger en sluwer is, oh Gij, Licht dat 

de geesten verlicht, wij smeken U: laat hun duidelijk de rechte weg 

van de waarheid zien - verleen kracht aan hun wil, laat hen iedere crisis, 

weifeling en vermoeienis te boven komen; 

Voor hen, die in de onmogelijkheid verkeren hun geloof openlijk te 

belijden, regelmatig het christelijke leven in de praktijk te brengen, de 

H.H. Sacramenten veelvuldig te ontvangen, kinderlijk contact te 

onderhouden met hun geestelijke leider, oh Gij, die zelf een verborgen 

altaar zijt, onzichtbare tempel, overvloedige genade en vaderlijke stem, 

wij smeken U: help hen, beziel hen, lenig de smart van hun ziel en geef 

hun vreugde en vrede. 

 

Moge ons vurig gebed hun tot steun zijn - moge onze broederlijke 

solidariteit hun doen gevoelen dat zij niet alleen staan en moge hun 

voorbeeld strekken tot stichting van de gehele Kerk en in het bijzonder 

voor ons, die met zoveel liefde aan hen denken. 

Geef, Heer, dat de dagen van de beproeving verkort worden en dat 

spoedig zij allen - tezamen met hun tot inkeer gekomen vervolgers - in 

vrijheid U moge dienen en aanbidden, die met de Vader en de H. Geest 

leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.    

       - Paus Pius XII, 19 juli 1957, 3 j. afl. 

 

 
 
 

Bloed van Christus, verblijd mij 
- H. Ignatius van Loyola 
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Wat is de katholieke houding ten opzichte van Vaticanum II? 
 

De Franse priester H. Belmont werd priester gewijd door Mgr. Lefebvre. 

Hij heeft afstand genomen van de conciliekerk en gaat voort het éne, 

onveranderlijke Rooms-Katholieke geloof te belijden. Hij schreef een zeer 

behartigenswaardige tekst over de enige mogelijkheid die het Katholieke 

geloof biedt inzake Vaticanum II: volledige verwerping.  

 

1. Vaticanum II is een volgens de regels samengeroepen concilie. Het is 

dus een samenkomst van de lerende Kerk in heel haar omvang en, uit 

dien hoofde onderwijst het onfeilbaar de waarheden die God in de Heilig 

Schrift en in de Apostolische Overlevering heeft geopenbaard, evenals 

elke andere waarheid die noodzakelijk is om de geopenbaarde 

geloofsschat te kennen, zekerheid erover te hebben, ze te begrijpen of 

juist toe te passen. 

 

2. Welnu, Vaticanum II heeft de facto leerstellingen onderwezen die 

tegengesteld zijn aan de leerstellingen die voordien onfeilbaar 

onderwezen zijn door de heilige katholieke Kerk, of die daar 

onverenigbaar mee zijn. 

  

3. Deze leerstellingen zijn vreemd aan het Katholieke geloof. Ze zijn niet 

beperkt tot enkele afzonderlijke ideeën, maar vormen een 

samenhangend geheel. Zij brengen een totale liturgische hervorming met 

zich mee, zij inspireren tot nieuwe praktijken, zij verspreiden een nieuwe 

geestesgesteldheid. Het geheel komt voor als een nieuwe godsdienst, die 

tegelijkertijd vaag herinnert aan de Katholieke godsdienst, en 

tegelijkertijd een diepe breuk is, die de geest van geloof vernietigd heeft 

en de eredienst voor God ontheiligd. 

 

4. Hoe kan een Katholieke gelovige – en dat is zijn diepste natuur en zijn 

meest directe plicht - geconfronteerd met zulke feiten het katholiek 

geloof volledig en in zijn geheel beoefenen, zonder dat hij iets ervan 

afneemt, verdraait, overdrijft ? 
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5. Laten we om te beginnen de pretenties, de drogredenen, de 

fantasievolle oplossingen weghalen die niet met de feiten kloppen, noch 

met de leer: ‘Vaticanum II heeft zich “pastoraal” genoemd…’ ‘De beslissing 

van Johannes XXIII werd in haast genomen…’ ‘Zijn oproep was heel 

onvoorzichtig…’ ‘De inaugurele rede is zeer zorgwekkend met zijn aanval op de 

onheilsprofeten en met zijn vaste wil niet meer te veroordelen…’ ‘De 

tussenkomst van kardinaal Liénart, die de voorbereiding en het voorstel van 

groepen volgens vooraf vastgestelde lijsten verwierp, was een echte 

staatsgreep…’ - al deze ondoordachte, tot vervelens toe herhaalde 

redenen om de wettigheid (en onfeilbaarheid) van Vaticanum II te 

ontkennen houden geen stand tegen een onderzoek dat steunt op de 

aard van de zaak, en niet op gevoelens of omstandigheden. Wij moeten 

ons licht elders opsteken… 

 

6. Dit elders kan, met het oog op de katholieke leer, nergens anders zijn 

dan bij het pauselijk gezag. Want de Paus is de meester van het Concilie 

en de bron van de autoriteit ervan. Het is de samenroeping door de Paus 

en zijn goedkeuring van de decreten die aan deze decreten de waarde 

geven van daden van het opperste leergezag van de Kerk, met heel de 

onfeilbare autoriteit die daar aan vastzit. Niets kan daar iets aan 

veranderen, intern gesjoemel niet, noch uiterlijke omstandigheden.  

 

7. Dan verschijnt het probleem in heel zijn omvang en scherpte, en zitten 

wij tussen de wal en het schip. Van de ene kant: als je Vaticanum II 

aanneemt, met al wat het in zijn zog meesleurt, dan belijd je leerpunten 

die eerder veroordeeld zijn en die haaks staan op de altijddurende leer 

van de Kerk. Dan gebruik je een liturgie doortrokken van 

protestantisme, dan stel je je bloot aan het verliezen van het katholieke 

geloof, zoals meer of minder zichtbaar gebeurd is met zoveel arme 

drommels. Aan de andere kant, als je de verdachte nieuwigheden van 

Vaticanum II en al wat het in zijn zog meesleurt afwijst, dan ontken je de 

onfeilbaarheid van het kerkelijke leergezag, ontken je dat kerkelijke 

wetten geen schade kunnen toebrengen, ontken je de sacramentele en 

hiërarchische eenheid van de Kerk, en betwist je de directe rechtsmacht 
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van de Paus over elke gelovige. Conclusie: dan kom je tot net zo veel en 

even erge dwalingen als die je wilde ontvluchten. 

 

8. De enige weg om aan dit dilemma te ontsnappen, is zowel inwendig 

in ons oordeel als uitwendig in ons handelen te beseffen dat Paulus VI – 

met al zijn navolgers – verstoken is van alle pauselijke gezag, of anders 

gezegd, dat zij geen Pausen zijn. Hiertoe ben je wel gedwongen om de 

integriteit van de leer volledig te bewaren, en de verkeerde, 

aanstootgevende en verdachte nieuwigheden serieus te verwerpen. Maar 

zitten wij daar niet alweer in een nieuw slop, onaanvaardbaar voor een 

katholiek? 

 

9. Want we zijn nog niet aan het einde van onze exercitie. Het pausschap 

– het feit dat deze bepaalde mens Paus is, de Pontifex maximus, de 

plaatsbekleder van Jezus Christus, de geldige opvolger van de heilige 

Petrus, het zichtbare hoofd van de heilige Katholieke Kerk – dit feit dus 

wordt niet aan het vrije oordeel van iedereen overgelaten. Het is niet 

eens een kwestie van opinie: het is een kwestie van een dogmatisch feit. 

Zo’n feit is een contingent feit (een feit dat ook niet zou kunnen hebben 

bestaan), maar een feit dat valt onder het licht van het geloof, omdat het 

noodzakelijke verbonden is met de beoefening van het geloof. En wel het 

volgende verband: de Paus is de levende en naaste regel van het 

katholieke geloof, de opperste bezitter van de volheid der macht van het 

leergezag, de bron van het universele leergezag van de Kerk van Jezus 

Christus. 

 

10. Hoe kunnen wij dan oordelen dat Paulus VI en zijn opvolgers geen 

Paus zijn? Hoe kunnen wij dat doen zonder een dogmatisch feit te 

ontkennen? Zonder het licht van het geloof te doden? Zonder, 

anderzijds, in een derde soort dwaling te vallen? Hoe kunnen wij een 

volledige, aan anderen overdraagbare zekerheid brengen, een licht 

brengen dat in verhouding staat tot dit oordeel, dat ingaat tegen de 

feitelijke, universele en onmiddellijke constatering? Hoe kan deze 

ontkenning op en top katholiek zijn ? 
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11. Het antwoord is eenvoudig: het ís geen oordeel, zelfs als het niet 

anders kan worden uitgesproken dan in de vorm van een oordeel. Wij 

staan feitelijk voor de strikte onmogelijkheid het katholieke geloof te 

beoefenen, dat ons krachtig verplicht om vooral niet in te stemmen met, 

of juist wel een aanhanger te zijn van, deze constatering, die tóch lijkt 

overeen te komen met de waarneembare werkelijkheid: Paulus VI (of 

zijn opvolgers) is Jezus Christus’ plaatsbekleder, hij is de Paus van de 

Heilige Kerk. Dus het is onmogelijk tegelijkertijd in te stemmen én met het 

gehele katholiek geloof én het pauselijk gezag van Paulus VI (en zijn opvolgers) 

te erkennen. Ofwel wij ontkennen wat Vaticaan II ontkent of afbreekt of in 

twijfel trekt, ofwel wij ontkennen de onfeilbaarheid van de Kerk en de 

voorrechten van de Paus. Wij kunnen niet het ene omwille van het 

andere opofferen. 

 

12. Wij moeten dus twee belangrijke preciseringen aanbrengen. Het 

pausschap van deze of die persoon is in zich een dogmatisch feit. Maar… 

a)  het moet vooraf een openbaar vastgesteld en erkend feit zijn 

(natuurlijk !); niet alleen wereldlijk erkend, maar uitdrukkelijk erkend in 

die zin dat de gelovigen iemand moeten aanhangen die erkend is als 

Paus, als levende en naaste regel van het katholiek geloof, als houder 

van de opperste en directe rechtsmacht over het lichaam van de 

Katholieke Kerk; 

b)  het Katholiek geloof, nauwgezet beoefend, mag deze instemming 

niet radicaal beletten. 

 

13. Om dat alles te kunnen vaststellen, nemen wij niet de toevlucht tot 

theologische studies die over het geval van een ketterse Paus gemaakt 

zijn. Die studies zijn van de hand van kerkgeleerden (Heilige Robertus 

Bellarminus, Heilige Alfonsus van Liguori) of grote theologen 

(Cajetanus, Garrigou-Lagrange), en dat maakt het onmogelijk hen die 

daaraan waarde hechten te beschouwen als schismatiek of schandalig. 

Zo’n toevlucht stuit toch op twee beletselen, die onoverkomelijk blijken 

in de tegenwoordig toestand: 

a)  deze studies ontvouwen leerstellingen die door de katholieke Kerk 

zijn toegelaten, maar die zij niet belijdt; ze kunnen dus geen conclusie 
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opleveren die een evenredige zekerheid biedt om wat zich voordoet als 

een dogmatisch feit te ontkennen ; 

b)  formele ketterij vaststellen is lastig, zowel wegens het (medeplichtig) 

zwijgen van de gezamenlijke bisschoppen, als wegens de gevolgen van 

het modernisme voor het verstand. 

 

14. Wij moeten hetzelfde zeggen over grijpen naar het boek Apocalyps in 

de huidige situatie. Het is niet afgrijselijk, noch schismatiek, te beweren 

dat wij de tijd meemaken van de grote verleidelijke afvalligheid, maar 

ook hier is het nog niet de heilige Kerk zelf die deze woorden toepast. Er 

is geen evenredige zekerheid. 

 

15. De sleutel van het probleem is aangegeven door Pius XII in zijn 

Encycliek Mystici Corporis: ‘De goddelijke Verlosser bestuurt Zijn 

mystiek lichaam zichtbaar en gewoonlijk door middel van Zijn 

plaatsbekleder op aarde.’  

Het hoofd van de katholieke Kerk is Jezus Christus. De Paus is soeverein 

ten opzichte van het Lichaam van de Kerk en van ieder van ons, maar hij 

is Plaatsbekleder ten opzichte van Jezus Christus, van Wie hij zijn hele 

autoriteit heeft. 

 

Welnu, sinds Vaticanum II is, zichtbaar en gewoonlijk, het bestuur van 

degenen die de apostolische opvolging bezitten, niet en niet meer, het 

bestuur van Jezus Christus. Deze zware beschuldiging gaat terug op het 

vroegere, zekere en onveranderlijke onderwijs van de Kerk, en niet op 

welke  geest van opstand ook tegen deze instelling, of van verbittering 

tegen personen. 

Bedekt door een waanzinnige woordenvloed – typisch een beproefde 

truc van het modernisme – is er een geheel dat vreemd is aan de 

katholieke leer: 

–– het mysterie van de Verlossing (en van het begrip zonde en straf) zijn 

afgeschaft ten ‘bate’ van de Menswording, die voldoende zou zijn voor 

een heilzame band met Jezus Christus; 
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––  er is een nieuw Kerk begrip, dat de Kerk oplost (het fameuze subsistit 

in), wat weer de liturgische revolutie met zich meesleept, de 

verpulvering van het huwelijk, en de waanzin  van de oecumene; 

–– een van de twee bronnen van de Openbaring, de apostolische 

Overlevering, wordt zo goed als verlaten, wat resulteert in een 

protestantse opvatting van de Heilige Schrift ; 

–– het doel van de mens en zijn natuur, en ook van de maatschappij, 

wordt verdraaid; er wordt beweerd dat er een recht op burgerlijke 

vrijheid in religieuze zaken zou bestaan, onafhankelijk van de waarheid 

en de goddelijke oorsprong van de godsdienst. 

  

16. De uitbarsting van deze vreemde nieuwigheden, die ook nog eens 

tegenstrijdig zijn aan het geloof, met een plechtigheid die uit zichzelf een 

theologale toestemming eist, maakt het onmogelijk in te stemmen met 

het pauselijk gezag van Paulus VI en de erkenning van het dogmatisch 

feit dat een voorwaarde daarvoor is en die haar begeleidt. 

 

17. Maar de constatering van deze onmogelijkheid, anders gezegd van 

de onverenigbaarheid van de nieuwigheden van Vaticanum II en de 

pauselijke onfeilbaarheid, zegt niets (niets dat kerkelijk zeker en 

proclamabel is) erover of Paulus VI en zijn opvolgers eventueel 

persoonlijk de zonde van ketterij of schisma hebben bedreven. Deze 

kwestie blijft dus buiten het strikte geheel dat hier voorgesteld wordt, en 

van het getuigenis van het geloof. 

 

18. En toch schenkt Jezus Christus altijd het bestaan en het leven aan zijn 

Kerk: 

–– de voortdurende en ongewijzigde Constitutie van de Kerk 

(inbegrepen en in eerste instantie de overdracht van de bisschoppelijke 

macht) ; 

–– het leergezag van de Kerk, altijd wezenlijk actief en regel van het 

geloof (zelfs als er niets nieuws gebeurt) ; 

–– de wet van de Kerk, altijd van volle kracht (zelfs als er niets nieuws 

gebeurt), en de bijbehorende noodzaak gehoorzaam te zijn aan de 

geldige overheid. Want, stelt Pius XI: ‘In deze énige Kerk van Christus 
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bevindt zich niemand, en blijft niemand, tenzij hij het gezag en de macht 

van Petrus en van diens rechtmatige opvolgers gehoorzaam erkent en 

aanvaardt.’ (Mortalium animos, 6 januari 1928). 

  

19. De terugkomst en het herstel van het pauselijk gezag, en van de 

autoriteiten die daarvan afhankelijk zijn, zal gebeuren in volmaakte 

overeenstemming met de goddelijke en onveranderlijke wet van de 

Katholieke Kerk (door bekering, opvolging, of iets anders) en het is op 

deze wijze dat wij moeten wachten en verlangen.   – H. Belmont 

 

 

 
 

‘haaks staan op de leer van de kerk’… ‘verdachte nieuwigheden’…: 

Het Vaticaan verklaart zélf dat het de essentie van de sacramenten veranderd heeft -

en daardoor zichzelf heeft vervloekt! Canon XIII van het Concilie van Trente bepaalt 

dat elkeen die de Sacramenten verandert in nieuwe, vervloekt is. 
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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 hemel3, 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. 

 

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 

                                                                 
3Mattheus 16, 19 
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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. 

 

Ja, Paulus VI had gelijk toen hij zei: De rook van Satan is door een kier de 

Tempel van God binnengedrongen (Toespraak, 29 juni 19724). 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. 

 

Het is werkelijk een revolutionair proces, dat stap voor stap het Mystiek 

Lichaam gestort heeft in de ergste crisis van heel zijn geschiedenis5. De 

                                                                 
4 Zie Abbé G. de Nantes, Liber Accusationis in Paulum Sextum, p. 71 
5 D. von Hildebrand, Trojan Horse in the City of God, Chicago, 1967, p. 7. Het boek beschouwt 
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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'6 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 

Contrarevolutie7 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.8 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 de Revolutie9 dat zij vorderingen maakt door zich nooit 

volledig te laten zien in haar echte bezieling, of haar einddoelen.10 We kunnen 

naar waarheid zeggen dat zelfs al werden de doelen van Vaticanum II in 

                                                                                                                                                                                                        

de huidige crisis als de meest serieuze in de hele kerkgeschiedenis 
6 D. von Hildebrand, Trojan Horse in the City of God, Chicago, 1967, p. 80 
7 Te lezen op http://www.tfp.org/tfp-home/books/revolution-and-counter-revolution.html 
8 Correa de Oliveira, Revolution and Counter Revolution, Fullerton (Ca), 1972, 40-41(verder OLI) 
9De 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. 
10 OLI 74; zie ook noot 19 



18 

 

de openingstoespraak publiek gemaakt, en zelfs al werd dit concilie 20 

jaar11 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.12 

 

Hoe juist Ursula Oxfort de dingen zag bleek naderhand: 'In een andere 

brief schreef kardinaal Tisserant13 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.'14 

 

Aangezien de ultieme bron15 van de revolutie moet gezocht worden in 

'wanordelijke tendensen,16 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 gewoonten17, 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 begrip18 van echte spirituele vooruitgang is? 

 

                                                                 
11Nu 50 jaar! (nvdr) 
12Leo XIII in Humani Generis: De vrijmetselarij is niets anders, in ieder geval de hoge graden, dan de verborgen 

religie van Satan. (nvdr) 
13Deken van het conclaaf dat Johannes XXIII tot paus koos 
14Vita, 18 sept. 177, p. 4 
15OLI 74 
16 OLI 32 
17 OLI 30 
18 OLI 71 
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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 krijgen19. 

 

Moge dan met Gods hulp de contrarevolutie slagen in haar uiterst 

belangrijke taak die zaken expliciet maken, die impliciet zitten in het 

revolutionaire proces 20 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 haalt21. 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 brengen22. 

 

Is het niet bewaarheid dat wat Vaticanum II heeft voortgebracht aan 

vooruitgang 23niet anders was dan uiterlijke vertoning24? 

 

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…25. 

 

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 
                                                                 
19 OLI 75 
20OLI 97-80 
21OLI 80 
22OLI 74 
23OLI 71 
24OLI 71 
25OLI 79 
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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 

programma moest uitvoeren26. 

 

Hoe juist Zr. 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. 

  

                                                                 

26 Een 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 Centenaire, pp. 426-

469. 
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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 

zoeken naar genot en vrijheid.27 Het is met deze betekenis dat het 

concilie vraagt om aanpassing aan de moderniteit,28 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,29 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.30 

 

Bovendien zullen we in deze studie ontdekken dat de voornaamste 

schietschijf31 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 taak32 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 boom33, volledig haar omvattend en 

verstrengelend, om haar te verstikken en af te maken.34 
                                                                 
27OLI 78 
28Documenten van Vaticanum II p. 635: … de hele preoccupatie van deze historische 

vergadering is geweest het aanpassen van het Christelijk denken aan de moderne wereld 
29OLI 100 
30D. von Hildebrand, Trojan Horse in the City of God, Chicago, 1967, 61 
31OLI 98 
32 D. von Hildebrand, Trojan Horse in the City of God, Chicago, 1967, 61 
33OLI 69 
34OLI 69 
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Welaan dan, vertrouwend op Gods hulp gaan wij aan de slag met deze 

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.     Vertaling: redactie 

 

(Hierboven ziet u het eerste hoofdstuk uit De Revolutie van paus Johannes, 

door Eerwaarde Zuster Ursula Oxford, karmelietes. Als koorleidster 

stuitte zij op onoverkomelijke problemen bij het uitvoeren van de 

nieuwste kerkelijke instructies, en wendde zich om een beslissing tot 

Rome. Nooit kreeg zij antwoord… Zij constateerde dat Rome zich bij 

wijze van spreken zich bezighield met de kleinste details over de 

revolutie in de Derde Wereld, maar dat het zingen van Gods lof geen 

enkele prioriteit had, ja zelfs, geen enkele aandacht. Zij zette zich neer 

om aan de hand van de geschriften van Johannes XXIII na te gaan welke 

geest in Rome heerste, en legde die naast de leer van de heilige 

kerkleraar Johannes van het Kruis over de mystiek. Haar conclusies 

waren verbijsterend. De Revolutie van paus Johannes zal als pocket worden 

uitgegeven bij Trouw Katholiek. Meer nieuws in het nummer van oktober.) 

 
 

 

Waar vind ik een goede priester? 

 

 

Een lezeres vraagt: waar vind ik een goede priester? Met die vraag 

zullen meer katholieken zitten, en daarom gaan wij er hier in Introibo op 

in. 

Een vijftiental jaren geleden ging een Belgische priesterstudent, die een 

grote, diepe en warme verering had voor Thomas van Aquino, naar een 

Nederlands seminarie dat als ‘conservatief’ bekend stond. Daar stelde hij 

steeds weer in de colleges de vraag: ‘Maar eerwaarde, hoe kan dat nu, 

want Thomas van Aquino beweert juist het tegengestelde!’, en dan 
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citeerde hij uit zijn hoofd de betreffende tekst van de heilige Thomas. De 

leraren klaagden, de directie werd het zat, en hij werd ontslagen! 

Hij verhuisde naar een ander als ‘tamelijk traditioneel’ bekend staand 

Nederlands seminarie. Het viel hem daar meteen op dat het beeld van 

sint Thomas verplaatst was naar een hoekje ergens achter in de 

bibliotheek. De geschiedenis herhaalde zich, en weer stond hij op straat. 

Hij gaf de moed niet op en ging naar het derde Nederlandse seminarie. 

Weer herhaalde de geschiedenis zich. Nu zei de rector tijdens het 

gesprek: ‘Hier ligt een verklaring die je kunt tekenen. Als je dat doet 

garandeer ik je dat je in Rome kunt verder studeren. Als je dat niet doet, 

zal ik vanavond tijdens het Sinterklaasfeestje aan je collega’s zeggen dat 

je deze middag uit eigener beweging bent opgestapt.’ De student las de 

verklaring, waarin hij verklaarde afstand te doen van de theologie van 

Thomas van Aquino, en zich helemaal te schikken naar de theologie 

zoals die op het seminarie werd onderwezen. De student verklaarde: 

‘Maar eerwaarde, dat kan ik voor mijn geweten niet doen.’ En hij kon 

vertrekken. De arme jongen is van zijn geloof gevallen… 

Deze waargebeurde historie35 maakt ons enkele dingen duidelijk: 

- de huichelachtigheid van de verantwoordelijken. Thomas van Aquino 

wordt als gids en voorbeeld voorgeschreven door Vaticanum II36. In 1970 

wordt hij aanbevolen als een van de hoogste leiders van de kerk.37 In 

1975 wordt hij geprezen als de hoeksteen van de theologische 

opleiding.38 Dat blijken woorden te zijn, enkel woorden. De 

werkelijkheid is geheel anders, zoals we zien in drie (!) Nederlandse 

seminaries. Let ook op het huichelachtige ‘uit eigener beweging.’39 

- de radicale verandering van de theologie door Vaticanum II. Vóór dat 

concilie was Sint Thomas de leidende theoloog in de priesteropleidingen. 

Helder als de volle maan, stralend als een ster, duidelijk als een nieuwe 

bril. Dan weet de aartsvijand van de Kerk door meer dan honderd jaar 
                                                                 
35 Naam en adres van de student bij de redactie bekend. 
36 Optatam Totius decreet n. 16. Gravissimum Educationis declaratie n. 10 
37 H. Congregatie voor Katholieke Opvoeding, Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis(1970), n. 86 
38 Apostolische Brief Lumen Ecclesiae 
39 Zie voor de volledige citaten: https://stpeterslist.com/vatican-ii-did-away-with-

aquinas-4-references-that-prove-otherwise 
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infiltratie, omkoping, en psychologische oorlogsvoering een van zijn 

leden op de troon van Petrus te krijgen: Johannes XXIII. Nu kan de 

‘revolutie in tiara en koormantel’40 plaatsgrijpen, waarnaar de 

aartsvijand van de Kerk al eeuwen heeft gesmacht. Een revolutie van 

boven. Vanaf nu zullen we geen revolutionairen op straat zien zwaaien 

met vlaggen terwijl ze hun leuzen schreeuwen, nee, nu komt de 

revolutie voortaan van boven. In de Kerk, maar ook in de staat. Pausen, 

kardinalen, bisschoppen, seminarierectoren – allemaal zullen ze 

meewerken om onder het zingen van Alleluja en het zwaaien met 

rozenkransen de Kerk tot de grond toe af te breken. Want dat is wat de 

revolutionairen willen. Geen spoor van Christus en Christendom en zijn 

deugden mag overblijven. Pas dan kan de Messias van de aartsvijand, 

Satan, komen. 

Met deze gegevens in het achterhoofd zal het duidelijk zijn dat een 

goede priester zoeken is als het zoeken naar een naald in een hooiberg. 

Laten we eerst kijken wat een goede priester is. In Introibo Extra 2 kon u 

lezen dat de modernisten de sacramenten ontkracht hebben. Het zijn nu 

geen kanalen van genade meer, maar rites de passage, rituelen die 

aangeven dat een mens van de ene levensfase in de andere overgaat.  

 

 

‘De Messias zal alleen komen als Edom, Europa, 

Christendom, volledig gevallen is. Dus ik vraag 

u: is het goed nieuws dat de moslims Europa 

binnenvallen? Het is uitstekend nieuws! Het 

betekent dat de Messias komt! Schitterend 

nieuws!’  

(De franse rabbi Rav Touitou in een preek, te 

zien op YouTube sinds 20 november 2013) 

 

Een voorbeeldje ter verduidelijking: de doop is in de Katholieke Kerk de 

wegwassing van de erfzonde en de instorting van de Heiligmakende 

Genade, die ons doet deelnemen aan het Goddelijk leven. Sinds Paulus 

VI de sacramenten wijzigde, is het doopsel enkel en alleen nog maar: 

                                                                 
40 Zie bijvoorbeeld https://onepeterfive.com/revolution-in-tiara-and-cope-a-history-

of-church-infiltration/ 
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opname in het ‘Volk van God.’41 Het priesterschap is niet langer de 

wijding om ‘het Heilig Misoffer op te dragen voor de levenden en de 

doden’, maar om ‘voor te gaan in de vergadering van de gelovigen.’  

Dat betekent dat de priesters die gewijd zijn volgens de nieuwe ritus42 

niet de H. Mis van Alle Tijden kunnen opdragen, al zal hun bisschop ze 

dat waarschijnlijk niet vertellen, want zijn opleiding is evenmin die van 

de Katholieke Kerk. Die nieuwe, modernistisch/humanistische bisschop- 

en priesterwijdingen gingen in op 18 juni 1968. 

Niet alleen hebben de bisschoppen die sinds die datum gewijd zijn de 

macht niet meer om Offerpriesters te wijden, en de priesters de macht 

niet meer om het Misoffer op te dragen, ze zijn ook misvormd door hun 

opleiding. De neo-modernistische theologie die ze voorgeschoteld 

krijgen is een dochter van het modernisme, dat is veroordeeld als 

‘vergaarbak van alle ketterijen’ door de H. Paus Pius X. Het is een 

opeenhoping van vage, goedbedoelende maar slecht uitpakkende, 

mistige, rammelende waanideeën die als uitwerking (bedoeling wellicht 

zelfs) hebben het scepticisme aan te wakkeren en zo tot geloofsafval te 

leiden. Kijk maar om u heen. 

Een eenvoudig voorbeeld van die misvorming: in een parochie moesten 

de gelovigen de priester ervan overtuigen dat de maand Mei gewijd was 

aan Maria, en dat er dan de hele maand bloemen voor haar beeltenis 

moesten staan. De priester reageerde ongelovig en verbood zelfs dat de 

gelovigen bloemen voor het Mariabeeld zouden zetten.43 

Hoe kunnen wij verwachten dat priesters die een opleiding hebben 

gevolgd waarin moedwillig met de theologie van de Katholieke Kerk 

gebroken is en die vervangen is door een ketterse fluttheologie, dat zulke 

priesters goed zijn waar het het Katholieke Geloof betreft? Ja, ze kunnen 

ongetwijfeld vroom bidden en gezellig praten, maar kennen ze het 

verschil tussen een doodzonde en een dagelijkse zonde? Zelfs de oudere 

priesters, constateerde Pater H. Vernooy+ tot zijn schrik bij zijn mede-

gepensioneerde confraters, kenden tien jaar geleden de drie 

gronddogma’s van de Katholieke Kerk niet meer: Zondeval, 
                                                                 
41 Ook zo’n uitvinding van Vaticanum II: tot een kerk hoor je alleen na de doop, tot 

het ‘Volk van God’ kan iedereen behoren. 
42

 https://novusordowatch.org/2013/06/unholy-orders-invalid-bishops/ 
43

 Namen van parochie en priester bij de redactie bekend. 
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Menswording. Verlossing. Hoe zullen zij dan weten dat wij door het 

Bloed van Onze Mensgeworden Verlosser verlost zijn, en dat dat 

Lichaam en Bloed onmisbaar zijn om het Eeuwig Leven in te gaan – en 

dat we voor ons eeuwig heil dus niets hebben aan alle vroomheden en 

tegeltjeswijsheden van Boeddha, Brahman, Gandhi en Mohammed 

tesamen? Overigens: alle vier lid van de Geheime Club van Vrienden 

van de Aartsvijand van de Katholieke Kerk… 

De breuk met het verleden die de modernisten van Rome, Mechelen en 

Utrecht hebben gemaakt is definitief. Toen de oudere priester-

professoren aan de Katholieke Theologische Hogeschool van 

Amsterdam (na Vaticanum II de opvolger van de gesloten seminaries 

van bisdommen, ordes en congregaties) gestorven waren, konden de 

vijanden hun gang gaan. Er verschenen containers langs de 

Amsterdamse grachten, en die werden volgestort met katholieke 

theologische en filosofische boeken die de professoren uit hun 

bibliotheken hadden meegenomen. Het gerucht ging rond in 

Amsterdam, en binnen de kortste tijd stonden groepen mensen te rukken 

en te trekken om ook wat van die grote, dikke, oude, gratis boeken te 

kunnen bemachtigen. En u verwacht dat de priesters van tegenwoordig 

nog weten wat de priesters uit onze jeugd wisten? 

Aan een goede priester mogen we dus vragen dat hij aan alle drie 

voorwaarden voldoet: 

- Dat hij geldig gewijd is tot Katholiek Offerpriester (dus geen 

priester na 1968, tenzij hij gewijd is door een geldige bisschop). 

- Dat hij gewijd is door een Katholieke Bisschop die door de 

kerkelijke hiërarchie geroepen is44 en de macht heeft Offerpriesters 

te wijden (dus geen bisschop gewijd na 1968, tenzij hij op een 

traditioneel seminarie studeerde waar het modernisme niet 

onderricht wordt en gewijd is door Katholieke Bisschoppen die de 

                                                                 
44

 Hier stuiten wij op een probleem. Het sinds 1958 modernistische Rome roept geen 

katholieke bisschoppen meer, enkel modernistische. Reden voor enkele katholieke 

bisschoppen om na 1968 katholieke bisschoppen te wijden, ook al leverde hun dat 

een excommunicatie op van de kant van het modernistische Rome. Hun wijdingen 

worden betwist omdat zij geen toestemming hadden/hebben van Rome. 
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macht hebben Bisschoppen te wijden volgens de oude ritus van 

voor 1968). Zulke seminaries worden door Rome gehaat. 

- Dat hij de filosofie en theologie van Sint Thomas goed kent en die 

van het modernisme afwijst. 

 

U weet nu wat u aan uw priester kunt vragen, om te beoordelen of hij 

goed is. Ik vrees dat er weinig priesters aan deze maatstaven voldoen. 

Wat dan? Het beste zou zijn als u een priester kon vinden die wel aan die 

criteria beantwoordt. Wij hebben de adressen van enkele van zulke 

priesters en kunnen die aan u verstrekken, een mailtje aan tk@ziggo.nl is 

genoeg. Al zou u er maar één keer per jaar een bezoeken, dan kunt u in 

ieder geval dán biechten en te communie gaan. 

En als dat niet kan? Als u toch bij uw parochiepriester wilt blijven? Tja, 

dan zult u, die de leer van de Katholieke Kerk kent, die aan de 

parochiepriester moeten leren. Daarbij kan onze heruitgave van de 

Haarlemse Catechismus een hulpmiddel zijn. En de boeken die wij hierna 

vermelden.  

 

Vrees niet. De Katholieke Kerk wordt al 2000 jaar lang gehaat en met de 

ondergang bedreigd. Altijd is zij weer opgeveerd, volgens een Engelse 

auteur omdat zij een Heer heeft, Die weet wat verrijzen is. Hoe meer u 

zich toelegt op de kennis en verbreiding van de leer en de liturgie van de 

Katholieke Kerk (dus niet de modernistenkerk die de wrange vrucht is 

van Vaticanum II), hoe eerder zij zal heropleven. En het omgekeerde is – 

helaas, maar al te waar – ook van toepassing.     
          P. van Isselt 

 

 




Katholieke boeken - op internet hoeft u niet ver te zoeken 

 

Op internet vind U alles  - behalve wat U nodig hebt! We kunnen aan 

onze omgeving goed zien dat internet een geestelijke catastrofe 

mailto:tk@ziggo.nl
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teweegbrengt: iedereen heeft er toegang tot alles, maar zonder te hebben 

geleerd onderscheid te maken tussen waar en onwaar, tussen essentieel 

en toevallig, tussen het fundamenteel en bijkomstig. Desondanks brengt 

internet een voordeel: je kunt er boeken vinden die wij niet altijd kunnen 

betalen bij een boekhandelaar.  Het is de moeite waard  om geld te 

steken in boeken (eerder dan in al allerlei elektronica die duurder is dan 

een boek), maar voor wie de middelen daarvoor (nog) niet heeft, volgt 

hier een lijst. We hebben bewust gezocht naar boeken met Imprimatur of 

Nihil Obstat, etiketten die ze voor Vaticanum II meekregen als ze de toets 

der kritiek konden doorstaan . Sinds de modernist Paulus VI is men zelf 

aangewezen op het beoordelen van een boek, alsof iedereen volleerd 

theoloog is. Dat dat niet zo is, blijkt alleen al uit het feit dat in de 

boekwinkel katholieke boeken vervangen zijn door boeddhistische, 

islamitische, joodse, New Age, en occulte hutspot, die de scherp 

onderscheidende blik van een goed gevormde katholiek, verlicht door 

het Geloof, niet kunnen verdragen.  

 

Alphonsus de Liguori, Volledig Meditatie- en Gebedenboek45 

Augustinus, Belijdenissen46 

Augustinus, De Stad Gods47,  

Augustinus, Preken naar Mattheüs, en Over de H. Driëenheid48 

Bijbel, vertaald in opdracht van de Apologetische Vereniging Petrus 

Canisius,49 

Bijbelatlas (in Engels)50 

Bijbelse geschiedenis51 

Catechismus van Trente52 

                                                                 
45

 

https://books.google.nl/books/download/Volledig_meditatie_en_gebedenboek.pdf?id=st5Gef

afU4cC&output=pdf&sig=ACfU3U0K-TGLzGoarH6fyHw5blY5QaNFqg 
46 https://www.deboog.nl/belijdenissen 
47 

www.theologienet.nl/documenten/AUGUSTINUS%20de%20stad%20Gods%20COMPLEET.

pdf 
48 http://www.theologienet.nl/documenten/Augstinus,%20Drie-eenheid2.pdf 
49 Te downloaden op http://gelovenleren.net/portfolio/petrus-canisiusbijbelvertaling/ 
50 Te downloaden op https://www.holyhome.nl/bible-atlas.pdf 
51 Te downloaden op https://www.holyhome.nl/bij002bijb01_01%20%281%29.pdf 
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Katechismus ten gebruike van het bisdom Haarlem (1930)53 

Grote Catechismus van de H. Paus Pius X54 

De Mechelse katechismus55 

Cochem, Pater M. von, De Heilige Mis56 

Cochem, Pater M. von, Het leven van onze Heer en Zaligmaker Jezus 

Christus en Zijn Heilige Moeder57  

Goffine, L., Volledig handboek om de Zon- en feestdagen van het geheele jaar te 

heiligen58 

Keulers, Dr. Jos., De Katholieke Brieven en Openbaring59 (uitleg bij de 

Brieven van Jacobus en het boek Openbaring) 

Lemius, J. B., Catechismus over het modernisme60 

                                                                                                                                                                                                        
52 Te downloaden op https://books.google.nl/books?id=665UAAAAcAAJ; ook als app 

verkrijgbaar in de google store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=patristicpublishing.piuscat&hl=nl 
53 Te downloaden op 

http://www.dbnl.org/arch/aeng003kate01_01/pag/aeng003kate01_01.pdf 
54 Kan gratis besteld worden bij Providentia vzw, Vijfstraten 55, 9100 Sint-Niklaas 

(België) 
55 https://trouwkatholiek.wordpress.com/; te downloaden op 

https://restkerk.files.wordpress.com/2014/09/mechelse-catechismus-van-1954.pdf; 

ook als app verkrijgbaar: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.credomobiel.mechelsecatechismu 
56 https://books.google.nl/books?id=PHZfAAAAcAAJ 
57 https://books.google.nl/books?id=gJRfAAAAcAAJ 
58 Deel 1: https://books.google.nl/books?id=w42rIOJvt1sC Deel 2: 

https://books.google.com/.../Volledig_handboek_om_de_Zon_en_feestdage.html? 

Deel 3: https://books.google.nl/books?id=w42rIOJvt1sC 
59 http://www.dbnl.org/arch/keul016boek14_01/pag/keul016boek14_01.pdf 
60 https://books.google.nl/books?id=8i1rHQAACAAJ 

https://books.google.nl/books?id=665UAAAAcAAJ
https://trouwkatholiek.wordpress.com/


30 

 

Ponte, L. da, Overwegingen over het lijden van Onzen Heer Jezus Christus61 

Ponte, L. da, Overwegingen van de voornaamste waarheden van ons H. Geloof 

en van het leven onzes Heeren Jezus Christus62 

Poppe, E., Bloemlezing63 

J. Roothaan, Handleiding voorde meditatie, overeenkomstig de voorschriften 

van het boek ‘Geestelijke Oefeningen’ des H. Ignatius64  

Sales, Franciscus van, Inleiding tot het godsvruchtig leven65 

Sales, Franciscus van, Den geestelyken onderwyzer der godvruchtige zielen 

(bloemlezing)66 

Sales, Francisus van, Kort onderwys ghetrocken uyt [...] Franciscus de Sales, 

[...] Joannes Taulerus [...] raeckende de waerachtighe penitentie, end' het 

behoorelyck biechten der daeghelycksche sonden. Seer profijtigh voor alle 

godtminnende sielen67 

                                                                 
61 Te downloaden op https://books.google.nl/books?id=Qs9V9eLqO_8C 
62 

https://books.google.nl/books/download/Overwegingen_van_de_voornaamste_waar

hede.pdf?id=wnZTAAAAcAAJ&hl=nl&output=pdf&sig=ACfU3U0sJePttC1Uelu5Ua

Q29ErxAATuXA 
63 https://www.deboog.nl/edward-poppe 
64 Te downloaden op: https://books.google.nl/books?id=v1VnAAAAcAAJ 
65 

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qae7Bussg_ppp0JPN

2IXL5olV-w0X-2XqRD5dvRMPD1KO3CPdEspg3G0iMJsLaW-iSRE-

e17YmYTZtZlmCVnxNxHGDnWkPnacpt-

ErWkBNQgCWmQSoCeEf6o3qfs8P8ewv4aAH-

sATad7a1lRCdcfBB9l7gd3yrzejUE65aeJx62WNq_RbXcKcTRmmnCpYr1f_YEL9Yrerr

RdoYLHpMgMy07NgJMGEjgyJbVmWx8F7x89WZIDgrjbnWhlEaOJkVp5Rbjr5vJ6M8

z7BrvyKUh9mk_oE-vgw 
66 

https://books.google.nl/books/download/Den_geestelyken_onderwyzer_der_godvru

cht.pdf?id=t0FQAAAAcAAJ&hl=nl&output=pdf&sig=ACfU3U1Qr6_M3Ip0qSxobhe5

0DEiGUQbSQ 
67 

https://books.google.nl/books/download/Kort_onderwys_ghetrocken_uyt_Franciscus

.pdf?id=jjUUAAAAQAAJ&hl=nl&output=pdf&sig=ACfU3U3BQRpE5ve54crHAKZp

2SaiViuiww 



31 

 

Siena, Catharina van, De dialoog68 

Google Books biedt vele Rooms-Katholieke boeken, naast de boven al 

genoemde onder ander van/over de H. Theresia van Avila en de H. 

Theresia van Lisieux. Het loont de moeite daar eens goed rond te kijken.
          Red. 
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68 https://www.deboog.nl/de-dialoog 
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Colofon 

 

Trouw Katholiek, uitgever van Introibo,  bewaart, verkondigt en verspreidt de 

leer van Onze Lieve Heer Jesus Christus en Zijn enige Kerk, de Rooms-

Katholieke Kerk. Het wijst alle ketterijen af, dus ook de ‘vergaarbak van alle 

ketterijen’ zoals de H. Paus Pius X het modernisme noemt, dat via een 

machtsgreep tijdens het Tweede Vaticaans Concilie nu de leidende ‘theologie’ 

is van ‘Rome’ en zijn ‘paus,’ ’bisschoppen,’ en steeds meer ‘priesters.’ Hun 

allen houden wij deze woorden voor van de Heilige Paulus in zijn Tweede 

Brief aan de Thessalonicenzen, 2,10-11: ‘... en met allerlei misdadige misleiding 

voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet 

hebben aangekweekt tot hun redding. En daarom zendt God hun een kracht 

ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven…’ En van het 4e Lateraans 

Concilie: ‘Zij die Geloof hechten aan de leer van ketters, en zij die hen 

ontvangen, verdedigen of steunen, zijn geëxcommuniceerd.’ Ook die van Paus 

Pius XII: ‘Geen zonde, hoe zwaar ook, scheidt de mens zozeer van het 

Lichaam van de Kerk, als schisma of ketterij of Geloofsafval (Mystici Corporis). 

 

Deze uitgave verschijnt met goedkeuring van  

Priesters uit de Traditie 

 

Introibo met zijn bijlage Introibo Extra is het kwartaalblad van Trouw Katholiek, 

Docterskampweg 2-8512, 5222 AM ’s-Hertogenbosch,  tk@ziggo.nl, webstek 

trouwkatholiek.wordpress.com, @romancatholicsnonunacum. 

Losse nummers (excl. Verzendkosten, incl. Extra) €4, abonnement (inclusief 

Extra) in Nederland, België en Frankrijk €22,50, voor studenten en lage 

inkomens €11,25. Bankrekening NL19ASNB0933168853 t.n.v P. van Isselt o.v.v 

‘Trouw Katholiek.’ Gedenk ons in uw gebed en giften! Druk: 25 juni 2018 
 

Abonneer u nu! Het oktobernummer zal het laatste nummer zijn dat niet-abonnees 

krijgen toegezonden. Wij kunnen niet bestaan zonder uw abonnement en/gift 

 

Op Eerste Vrijdag 6 juli wordt een H. Mis opgedragen voor al onze abonnees en 

weldoeners 
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