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Onder het Gerafelde Kleed  
 gaat Christus schuil… 

 
Schildering van Roulieta van de sloppenwijken der verdrukten en rechtelozen 

 
 Wij zondaars en zwakkelingen, die de Heer zo vaak verraden hebben, moeten thans in deze 
vastentijd aantreden voor de beslissende slag.  (…) Uit zondaars werd de jonge Kerk gerecruteerd 
en uit zondaars zal zij tot het einde der tijden bestaan. Eens stierf zij in de catacomben en tussen de 
tanden van roofdieren. Maar desondanks zegepraalde zij. (…) Ook nu lijdt zij nederlaag op neder-
laag. Zij wordt gehoond door haar vijanden en geblameerd door haar kinderen. Telkens opnieuw is 
zij de schreiende bruid van de Man van Smarten. Maar zij zegepraalt.  Zij zegepraalt! Want onder 
het gerafelde kleed van haar geringheid gaat Christus schuil, de aanvoerder van de martelaren, ver-
drukten, rechtelozen en gevangenen, die de elitetroepen van het Godsrijk op aarde vormen. En al-
tijd opnieuw wordt het zwakke en dwaze van de wereld door Hem uitverkoren om het sterke en het 
wijze te beschamen. 
 Deze woorden waren van Pater Werenfried van Straaten in zijn vastenmeditatie van het jaar 
2000. (1) Dat was zeer kort na het verschijnen van een anoniem geschreven en opzienbarend boek. 
(2) Daarin werden de machinaties en onverkwikkelijkheden binnen het Vaticaan uit de doeken 
gedaan. De auteur was waarschijnlijk de conservatieve Kardinaal Luigi Marinelli, die naar aan-
leiding daarvan voor een Vaticaans tribunaal moest verschijnen. Maar het vogeltje is toen niet gaan 
zingen. Van Straaten moet dat boek in gedachten hebben gehad toen hij zijn vastenmeditatie hield. 
 Dit leek mij een passend begin voor dit artikel over verontrustende ontwikkelingen binnen de 
Kerk. Hiermee zijn wij onlangs weer geconfronteerd in de “Bekentenissen van een Kardinaal”. (3) 
In anonimiteit doen daarin een aantal prelaten hun zegje onder eindredactie van waarschijnlijk 
Kardinaal Achille Silvestrini, de primus van het ultra-liberale kamp, in tandem, zo lijkt het, met 
Kardinaal Walter Kasper, die regelmatig met Kardinaal Jozef Ratzinger in de clinch lag, toen hij 
nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ze zullen gedacht hebben: “Wat Marinelli 
deed, kunnen wij ook.” 
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1 – De bezetting van het Vaticaan 

De rook van satan is de Kerk binnengedrongen, maar dat wisten we al. Uit de publicatie onder-
meer van “ES-1025”. (4) De notities van agent 1025 - ze zijn eigenlijk geen echt dagboek maar 
eerder een soort terugblik - werden in de zestiger jaren door een Franse verpleegster gevonden op 
een dodelijk verongelukt verkeersslachtoffer van ongeveer vijftig jaar oud. De identiteit van 
“1025” werd niet prijsgegeven. Gezien het belang van de inhoud besloot zij tot publicatie over te 
gaan. De notities geven aan dat hij de 1025e agent was van de Russische geheime dienst die op 
een seminarie werd toegelaten. Een groot aantal van deze mannen zal tot priester zijn gewijd. 
Inmiddels moeten het duizenden zijn die als een soort vijfde colonne de Kerk hebben geïnfilt-
reerd. Sommigen zullen het tot bisschop hebben gebracht, misschien zelfs tot kardinaal, en enke-
len staan nu ongetwijfeld aan het hoofd van een seminarie. (5) Naast andere aspecten leggen de 
notities op een gestructureerde en intelligente manier bloot hoe onder valse voorwendsels de 
kerkleer en riten moesten worden afgekalfd. Dat is pas later werkelijkheid geworden en thans dui-
delijk zichtbaar. De publicatie vond in 1972 plaats, het jaar waarin Paus Paulus VI zei dat hij de 
indruk had dat de rook van Satan de Kerk van God was binnengedrongen. Het boekje zal op zijn 
nachtkastje hebben gelegen… Dat van een systematische subversieve actie sprake is, die de Kerk 
van binnenuit probeert uit te hollen, is nu veel geloofwaardiger geworden dan destijds. 
 
Deze imense perversiteit volgt een plan dat veel ouder is dan het communisme zelf. Er is “de 
permanente instructie van de Alta Vendita Loge” uit 1819, die naar voren komt in de vorm van 
een briefwisseling van en aan een zekere Nubius. De bekende schrijver Jacques Créti-
neau-Joly heeft deze op verzoek van Paus Pius IX in zijn naslagwerk besproken uit 
1861: “De Roomse Kerk tegenover de Revolutie”. (6) De instructie van de Alta 
Vendita is een breed plan om tot ondermijning van de Roomse Kerk te 
komen; een plan van lange adem, dat in onze eeuw zijn beslag heeft 
gekregen. De documenten pre- senteren de diabolische strategie 
om de Kerk via haar eigen leden te vernietigen, na ze eerst met vrij-
denkersidealen te hebben gecor- rumpeerd. Zo zouden welmenende 
Katholieken onder de schijnbare le- gitimiteit van het Katholicisme de ma-
çonnieke idealen helpen verspreiden. Het vreemde verschijnsel doet zich daarbij voor 
dat velen uit innerlijke overtuiging handelen, zich niet bewust zijnde van een complot. Vrijmet-
selaars noemen dat soort mensen “broeders zonder (werk)schort”. Want ze zijn geen lid van de 
vereniging, maar werken er wel aan mee. Zij menen de goede zaak te dienen en hoewel ze maar 
al te goed beseffen dat ze van de traditionele leer afwijken, willen ze het moederinstituut niet de 
rug toekeren wel wetend dat deze, nu in deze tijd, de vitaliteit mist om de schismatici uit te stoten.   
 
De mens is een vreemd wezen. Alleen God kan zien wat iemand beweegt. Gebrek aan nede-
righeid? In ieder geval gebrek aan gebed. Onze priesters bidden niet meer en er wordt niet voor 
hen gebeden. We moeten de priesters in ons hart dragen, vooral onze eigen parochiepriester(s). 
Het is niet aan het kerkvolk, zelfs niet aan een enkele bisschop of kardinaal, om de schismatici 
aan te wijzen, want dat leidt tot heksenjacht en tot nog meer afbraak en tweespalt. We mogen wel 
observeren en het goede voorbeeld geven. Laat de feiten maar voor zichzelf spreken en laat ons 
niet door defaitisme ontmoedigen. Defaitisme is een wanhopen aan Gods victorie en daarom een 
acte van ongeloof. Dat kan niet anders dan tot verkeerde daden leiden. 
 

2 – Het oude liberale Katholicisme op zijn stoel gezet 
Wij zullen ons in dit en het volgende hoofdstuk beperken tot een analyse van “De Bekentenissen 
van een Kardinaal”, zoals door Abbé Claude Barthe becommentarieerd in de “L’Homme Nou-
veau” van 17 januari 2009 (No1437). Zonder enige twijfel is het boek door een kenner van de 
Vaticaanse organisatie geschreven, iemand die vertrouwd is met alle belangrijke personen en 
verwikkelingen en volgens het boek een voormalig Curielid. (7) Doel van de publicatie is de con-
touren van het na-Benedictus tijdperk te tekenen, waarin de Kerk zich definitief zou moeten ont-
doen van haar beklemmende starheid en verouderde denkwijzen. De naoorlogse openheid van de 
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Kerk naar de wereld toe is, zo heet het, er welis-
waar in geslaagd afstand te nemen van het Con-
stantijnse en Tridentijnse kerkmodel, maar on-
danks de “goede bedoelingen” van het laatste 
concilie is het niet gelukt deze te ontwortelen. 
De reden dat de Kerk na het Tweede Vaticaans 
Concilie in een ongekende crisis is beland, vindt 
zijn grond, zo zegt het boek, in het onvoldoende 
volgen van de conciliaire richtlijnen. Het echte 
werk moet nog worden gedaan, wat inhoudt dat 
een nieuw kerkmodel dient te worden “uitge-
vonden” die aan de noden van de tijd beant-
woordt waarin wij thans zijn beland: “Aangezien de ontgoocheling van de wereld een natuurlijke 
ontwikkeling is en voor de mensheid onvermijdelijk en onontbeerlijk (…), heeft de Kerk nu de 
taak om voor deze ontgoochelde wereld een nieuwe manier uit te vinden om trouw aan zijn 
boodschap te blijven.” In feite is dit ‘nieuwe’ slechts een heropleving van het oude liberale 
Katholicisme. Alle ingrediënten daarvan zijn aanwezig: de ‘realistische’ constatering van de 
definitieve overwinning van het Modernisme, waar de Katholieken zich slechts bij hoeven aan te 
sluiten; het slechte geweten waar de kerkmensen mee zouden worstelen (wegens de veroordeling 
van anticonceptie, die een nieuwe Galileo-affaire wordt genoemd). Uit de wijze van brengen 
blijkt de verbazingwekkende miskenning van de wezenlijk antichristelijke en tegennatuurlijke 
natuur van deze moderniteit, vooral in de politieke versie daarvan: de liberale democratie. 
 

De elite moest worden ingezet om het Westen te ondergraven 

Bij de Alta Vendita zaten niet meer dan veertig meestal aristocratische leden. Hun doel was 
om van binnenuit alle menselijke verhoudingen te verstoren, waarmee de massa’s een 
makkelijke prooi zouden worden voor manipulatie. Het grote streven was de mens van zijn 
gezin en familie los te weken en als een ontheemde eenling zijn fatsoensnormen weg te 
nemen, om zonder vast baken of hoger doel te worden voortgedreven door de maatschap-
pij-politieke winden van het moment. Dit idee is verder uitgewerkt op het Marx-Engels 
Instituut in Moskou dat begin jaren 1920 werd opgericht. Een belangrijke coryfee van dat 
instituut was Willi Münzenberg, die het idee bracht om het Westen te veroveren niet door 
de opstand van het proletariaat, maar door zich over een lange periode op de intellectuele 
en bestuurlijke elites te richten. Dit was een soort vervolg op het Alta Vendita initiatief. De 
elite moest worden ingezet om het Westen te ondergraven, want men besefte heel goed dat 
de Christelijke bastions van de westerse beschaving te sterk waren om rechtstreeks aan te 
vallen. Met de oprichting in 1923 van het “Institut für Sozialforschung te Frankfurt” kreeg 
dit plan een semi-wetenschappelijke basis. In de jaren zestig is de Frankfurter Schule stro-
ming gelanceerd onder Theodor Adorno en Herbert Marcuse. Adorno was vanaf 1958 direc-
teur van het instituut en Marcuse was daarmee verbonden, alhoewel hij in de Verenigde 
Staten woonde. Deze in feite neomarxistische stroming heeft internationaal grote invloed 
gehad op de ‘zachte sectoren’ in de wetenschap, zoals de sociologie en politicologie. Via 
deze weg is een generatie studenten verpest geworden en hebben de nefaste denkbeelden 
ingang gevonden in allerlei partijpolitieke programma’s, zoals dat van het CDA (Christen 
Democratisch Appèl), destijds de grootste politieke partij in Nederland. Onder de kabi-
netten van Jan-Peter Balkenende (2002-2010) is deze partij tenslotte verschrompeld tot 
onbetekenend niveau. In Balkenende-II zat de uiterst progressieve socioloog Abraham (Ab) 
Klink, de CDA-minister van Volksgezondheid, die het kwade genius was achter de Mexi-
caanse griepprik, die in 2009 massaal werd toegediend. Ab Klink werd spottend de partij-
ideoloog van het CDA genoemd. Inderdaad is hij er de oorzaak van dat het CDA in 1996 de 
Bijbel als richtsnoer voor de politiek vaarwel heeft gezegd. Daarvoor in de plaats bracht 
Klink via het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, waar hij van 1999 tot 2007 direc-
teur was, de communitarianistische ideologie van New-Age-goeroe Amitai Etzioni naar 
binnen. Dergelijke patronen hebben zich in welhaast alle landen herhaald.  
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Het kerkmodel van de anonieme kardinaal is de bevrijdingstheologie van de jaren tachtig en vol-
gens Abbé Barthe gelijkt deze tot in de details op het disciplinaire en dogmatische keurslijf van 
de marxistische bevrijdingsideologie, die zoveel aantrekkingskracht uitoefende op de paters Boff 
en Sobrino en op zoveel Braziliaanse bisschoppen. Deze ideologie is nu bij de moderne liberalen 
in een postmarxistische maatschappijvisie gemuteerd. Overigens staat Silvestrini (indien hij het 
is) niet alleen in zijn opvattingen. De voorstellen zijn aan het kerkideaal van de Jezuïet Kardinaal 
Carlo Maria Martini ontleend, die in 2002 met emeritaat is gegaan (en in 2012 is overleden). Mar-
tini kan als het intellectuele genie achter de liberale beweging binnen de Kerk worden beschouwd. 
De voorstellen in “De Bekentenissen” lijken een exacte copie van het programma dat Martini aan 
het eind van de Europese bisschoppensynode van 1999 heeft gepresenteerd. De “knopen die (zou-
den) moeten worden doorgehakt”, zien er als volgt uit: 

a) Het dramatisch gebrek aan wijdelingen kan slechts worden opgelost door de toelating van  
 getrouwde priesters tot het ambt. 
b) De plaats van de vrouw in de Kerk moet worden geëntameerd door ze tot het presbiteriaat  
 toe te laten. 
c) De problematiek rond de seksuele geaardheid dient te worden opgelost door een beroep te  
 doen op het individuele geweten om zo het catastrofale effect dat Humanæ Vitæ op het 
 beeld van de Kerk had te kunnen opheffen. 
d) De huwelijksdiscipline dient opnieuw onder de loep te worden genomen, zodat hertrouwd  
 gescheidenen weer toegang tot de Eucharistie krijgen. 
e) De oecumenische hoop dient weer nieuw leven te worden ingeblazen. 

 
Opmerking - 1 febr. 2016 (het voor u liggende artikel dateert uit 2009):  
Het is opmerkelijk dat het Martiniplan exact zo door medejezuïet Jorge Mario Bergoglio (die in 
2012 paus werd) ten uitvoer wordt gebracht. Interessant detail is dat Martini de gedoodverfde 
opvolger was van Paus Johannes Paulus II. Zelfs toen hij reeds de ziekte van Parkinson had wist 
hij tijdens het conclaaf van 2005 in de eerste ronde veertig stemmen verzamelen, twee meer dan 
Kardinaal Ratzinger, die toen paus werd. (bron Wikipedia) Enkele uren na Martini’s dood in 2012 
publiceerde de Corriere della Sera zijn laatste interview waarin hij de Kerk schetste als twee-
honderd jaar ‘out of date’. Welnu, dat brengt ons bij de Franse Revolutie. Martini en zijn con-
frater Bergoglio zijn dus zonen van de Verlich-
ting! Het hoeft ons niet te verbazen dat ze Mo-
dernistische ideeën koesteren. Daarin wordt een 
persoonlijke God ontkend, ontkend ook dat God 
rechtstreeks tot ons zou kunnen spreken al ware 
het alleen maar door de Bijbel. 
 

3 – Kardinaal Martini 
Martini heeft zijn ideeën onlangs in een inter-
view weergegeven met zijn Duitse vriend Georg 
Sporschill, dat in 2008 in het boek “Jerusalemer 
Nachtgespräche” (Nachtelijke Gesprekken in Je-
ruzalem) is verschenen, dat ook in het Spaans, 
Italiaans en Frans is uitgegeven. De schokkende 
mededeling komt daarin voor – alsof de epifanie op de Sinaï nooit heeft plaatsgevonden: “We 
mogen God niet Katholiek maken. God staat boven de grenzen en definities die wij vaststellen. In 
het leven hebben wij daar behoefte aan, dat is evident, maar wij moeten ze niet met God ver-
warren.” Met andere woorden, God heeft het te druk om zich met de inrichting van onze maat-
schappij bezig te houden. Samengevat: We moeten de hand aan de ploeg slaan en een eigentijdse 
religie boetseren. Nadat God Adam heeft geboetseerd, is het aan ons om onszelf te boetseren. En 
dat durft men religie te noemen!  
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Martini doet een frontale aanval op de encycliek Humanæ Vitæ. (8) De veertig jaar die sindsdien 
zijn verstreken, worden door hem vergeleken met de veertig jaar die de Hebreeën in de woestijn 
hebben doorgebracht. Hij propageert vooral een ondogmatische vorm van Katholicisme waarin 
tenminste het dogma het zwijgen moet zijn opgelegd. Opvallende uitspraak is ook: “Wij zijn de 
godsdienst van de Vleeswording en daarom moet de priester niet meer van het concrete leven 
worden gescheiden.” Maar vooreerst moet volgens hem worden gebroken met de defensieve 
logica tegenover de moderniteit van deze wereld. En hij windt zich op over hoe de Kerk wordt 
geleid, een manier die voor altijd verdwijnen moet: 

«« Altijd maar weer die wetten! Dat is een poging om het leven binnen tekstkaders te 
dwingen. Dat is een overdadige centralisatie uit angst voor ontsporingen – het is altijd die 
angst voor ontsporingen die ons verlamt. Dat is zich als een monarch gedragen, welwillend 
in het beste geval, autoritair in het ergste. Om kort te gaan betekent dat vóór alles Romeins te 
zijn en een systeem in stand te houden in deze moderne tijd, bij een rijk passsend dat rondom 
aan het instorten is, omdat het zich van één hoofd afhankelijk heeft gemaakt. Dat is een 
uitzinnige autoriteitsverheerlijking en het keurslijf opdringen van de correcte liturgie in een 
ontkenning van de uitdrukkingvaardigheid van de gevoelens, een inteugeling van de 
spontaniteit, omdat die gevaarlijk zou zijn. Het is dus een willen beheersen, steeds maar 
beheersen, altijd maar beheersen onder een niet aflatende controledrang. »» 

 

4 – De zuiverheid van de Kerk, een onneembare veste 
Dat Paus Benedictus het gewaagd heeft de banden met de Pius X broederschap aan te halen, is 
hem duur te staan gekomen. Zijn motief was duidelijk: een terugkeer naar de bronnen. Maar dat is 
juist wat men wil voorkomen. Het kan nauwelijks toeval zijn dat op de dag dat het decreet door 
de Paus werd ondertekend om de excommunicatie van vier bisschoppen van de broederschap op 
te heffen, dat precies op die dag het televisie-interview plaatsvond met Richard Williamson, een 
van de vier, waarin hij de Joodse genocide ontkende (pas drie dagen later werd het decreet 
openbaar). Dat ontketende toen een enorme rel, waarin de Paus, geheel ten onrechte, van 
antisemitisme werd beticht. Zie ook het artikel “Holocaust Ontkenner William Richardson”. Het 
moge duidelijk zijn dat de Paus onder zeer grote druk staat van zijn naaste medewerkers. Het 
meeste van wat zich binnen de muren van het Vaticaan 
afspeelt, ongaat ons. Politiek gemanoeuvreer verdraagt 
het daglicht niet. Laten we dus uiterst voorzichtig zijn 
met eventuele kritiek op de Paus. 
 
Het is in dezen uitermate triest dat de Kerk door haar 
eigen kinderen in de steek wordt gelaten, door juist die 
mensen die op de bressen hadden moeten staan. Niets 
echter kan haar triomf stoppen, want waar het kwaad 
woekert, daar heerst de genade mateloos, want mateloos 
is Gods Liefde. (Rom. 5:20) En meen niet dat het kwaad 
de Kerk in haar wezen aantast, want de vorst van deze 
wereld, de boze, vermag niets tegen haar. (Joh. 14:30) 
Daar toont zich de dwaasheid van haar vijanden. De 
priester Dr. Martin Lugmayr vertelde in een interview (9) 
dat toen in 1988 de groep rond Kardinaal Lefebvre steeds 
meer op een schisma aanstuurde – op wiens seminarie hij 
zat – hij zich in de heiligen ging verdiepen die in tijden 
van verwarring niet hadden toegegeven aan de verleiding 
een zogenaamd zuivere en van misstanden ontdane vrije 
Kerk op te richten, maar zich in plaats daarvan toelegden 
inniger verbonden te zijn met het hart van de Kerk in een konsekwente navolging van Christus, 
dit ten behoeve van en samen met de kerkleden. Meer in het bijzonder verwees hij naar de H. 
Catherina van Siena en haar werk “De Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid”, ook wel het 

  

 
Catherina van Siena 
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“Boek van de Goddelijke Leer” genoemd. Volgens een traditie zou deze haar in vervoering zijn 
ingegeven in de week van 9 tot 14 oktober 1378. Zij leefde in een tijd van kerkscheuringen en 
heeft daarin een actief bemiddelende rol gespeeld. Dat verklaart ook het accent hierop in “De 
Dialoog” dat in brede zin over het geestelijke leven van de mens handelt. Samen met Fransiscus 
van Assisi is zij de patroonheilige van Italië. Zij is niet de minste. Net als Theresia van Avila is zij 
tot “Leraar van de Kerk” benoemd, een voor vrouwen unieke onderscheiding. Aan het eind van 
het twaalfde hoofdstuk schrijft ze: 

«« Voorwaar, Ik zeg u, des te meer kwellingen het mystieke lichaam van de heilige Kerk 
bezoeken, des te meer verzachtende troost. En waar zal deze troost uit bestaan? Het zal de 
hervorming en heiligheid van haar dienaren zijn, die zullen openbloeien ten gunste van de 
heerlijkheid en eer van Mijn Naam, en zij zullen de geur van alle deugden naar Mij doen 
opstijgen. Het zullen de dienaren van Mijn Kerk zijn die hervormd worden, en niet Mijn 
Kerk zelf, want de zuiverheid van Mijn bruid kan niet door de fouten van haar dienaren 
worden verminderd of vernietigd. »» 

 
Hoe de zuiverheid zelf van de bruid, die de Kerk is, niet kan worden aangetast door de tekortko-
mingen van haar leden, wordt aanschouwelijk gemaakt door ons Jezus voor te stellen nadat hij de 
Romeinse geseling had ondergaan, een geseling die zo erg was dat veel slachtoffers onder het 
geweld stierven. Werd de heiligheid en zuiverheid van Jezus door deze geseling aangetast? Net zo 
min als Jezus aanbiddelijke zuiverheid door die geseling werd aangetast, en nochtans was Hij on-
herkenbaar geworden, net zo min wordt die der Kerk aangetast, alhoewel van haar glans ontdaan 
en met modder besmeurd. 
 
Voor de eer van het pausschap en ter verdediging van de Kerk vraag ik u niet te vergeten voor de 
Paus te bidden. Hij heeft ons gebed nodig. En vergeet niet onze priesters. Draag de parochie-
priester(s) in uw hart, want de eisen, verleidingen en valstrikken in onze moderne wereld zijn 
vele. Door het gebed maakt God een weg vrij en door het gebed van velen een brede weg. 
 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “De Brandende Lamp”, 1e kwartaal 2009 – Nr. 117] 

Zie ook het artikel: “KERK IN BALLINGSCHAP” 
De beschrijvende tekst van dat artikel gaat als volgt: “Of hierbij sprake is van vrijwillige af-
stand door paus Benedictus, daar heeft ondergetekende zo zijn twijfels over. Onder het drei-
gement van een opgeklopt schandaal, waardoor veel goede Katholieken aan het wankelen 
zouden zijn gebracht, kan de paus besloten hebben om ‘vrijwillig’ afstand te doen… Het hier-
voor u liggende artikel verscheen in december 2012. Daarom, niet tot mijn grote verbazing 
kwam het bericht dat Paus Benedictus op 28 februari afstand doet van zijn taken. Er zijn een 
vijftal pausen (het exacte aantal is onbekend) die onder druk van de omstandigheden, maar 
meestal onder regelrechte dwang, zijn afgetreden. Dit gebeuren valt daar ook onder.” 

 
Zie tevens: “Wie wind zaait zal storm oogsten” alsook: “De overwinnende Kerk”. 
 

 
 
Noten: 

(1) De Nederlandse Norbertijn Pater Werendfried van Straaten (†2003) is oprichter van de be-
langrijke internationale R.-K. organisatie “Kerk in Nood / Oostpriesterhulp”. 
 
(2) “Via Col Vento in Vaticano” schrijver onvermeld - Kaos edizioni Milano # 1999, ISBN 88-
7953-080-1. Er is ook een Franse uitgave: “Le Vatican mis à nu” – Éd. Robert Laffont, Paris # 
2000. 
 
(3) “Confession d’un Cardinal” van Olivier Le Gendre – Éd. Jean-Claude Lattès # 2007. 
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(4) a) “ES-1025” van Marie Carré – éd. Segieb, Freneuse, Frankrijk # 1972. Er is ook een Engelse 
uitgave: “AA 1025 - The Memoirs of an Anti-Apostle” – Éd. Saint-Raphaël, Quebec # 1973. 

 b) Pater Gabriele Amorth, de officiële exorcist van het diocees Rome, weet van het bestaan 
van satanische secten onder de clerus in Rome. In een zijn memoires lezen wij (“Confessions: 
Mémoires de l'exorciste officiel du Vatican” – Éd. Michel Lafon # 2010) : 

«« – Satanisten in het Vaticaan? 

Amorth: Ja, ook in het Vaticaan zijn leden van Satanische secten. 

– En wie zijn daar lid van? Gaat het om priesters of eenvoudige leken? 

Amorth: Het zijn priesters, bisschoppen en zelfs kardinalen! 

– Neem mij niet kwalijk, Pater Gabriele, maar hoe weet u dat? 

Amorth: Ik weet het van personen die mij dat konden vertellen omdat zij in de gelegenheid 
waren dat zelf te ervaren. En het werd meermaals door de demon zelf ‘gebiecht’ onder de 
dwang van gehoorzaamheid tijdens exorcismen. 

– Heeft men de paus daarover ingelicht? 

Amorth: Natuurlijk is hij daarover ingelicht! Maar hij doet wat hij kan. Het is een 
verschrikkelijke zaak. U dient ook te bedenken dat Benedictus XVI een Duitse paus is. Hij 
komt uit een volk dat aan deze dingen heel weinig waarde hecht. En inderdaad zijn er in 
Duitsland praktisch geen exorcisten. En toch gelooft de paus erin: ik heb de paus driemaal 
mogen spreken toen hij nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Maar 
natuurlijk gelooft hij daarin! 

– Is het ook juist, zoals Paulus VI zei, dat de rook van Satan de Kerk is binnengedrongen? 

Amorth: Het is helaas waar, want zelfs in de Kerk zijn er aanhangers van Satanische secten. 
Deze bijzonderheid van de rook van Satan vertelde Paulus VI op 29 juni 1972. Het is duidelijk 
dat hij het ijs heeft gebroken door de sluier van het zwijgen en de censuur op te heffen die 
veel te lang hadden geduurd, maar het had geen praktische gevolgen. Iemand zoals ik moest 
opstaan, een niemendal, om deze onvrede naar buiten te brengen, om tot praktische 
gevolgen te komen. »» 

 
(5) Indien een seminarie onder een libertijns regiem valt, heeft dat niet alleen tot gevolg dat de 
aankomende priesters ideeën moeten leren die afwijken van de traditionele leer, maar ook dat 
priesterkandidaten die vroeger zouden zijn afgewezen nu worden toegelaten en kandidaten die 
vroeger zouden zijn aanvaard, worden afgewezen. Er zijn seminaries waar mensen worden afge-
wezen alleen omdat zij de rozenkrans bidden! Dit laatste werd tijdens een lezing door een jonge 
Belgische priester verteld, die dat had meegemaakt en daardoor genoodzaakt was geweest om 
voor zijn roeping naar het buitenland uit te wijken.  
 
(6) “L’Église romaine en face de la Révolution” (De Roomse Kerk tegenover de Revolutie) van J. 
Crétineau-Joly - Henri Plon Éditeur, Paris # 1861 (boek 3, pp. 112 e.v.) Het begint als volgt: 

«« Op 3 april 1824 neemt Nubius het roer over van de Alta Vendita en schrijft aldus aan 
Volpe: “Wij hebben een zware last op onze schouders genomen, mijn beste Volpe. Wij 
moeten de immorele vorming van de Kerk ter hand nemen en via kleine weinig omschreven 
stappen tot de triomf van de revolutionaire gedachte komen via een paus. In dit plan dat 
het gewoon menselijke lijkt te overschreiden, gaan wij nog tastende voort; maar in de 
luttele twee maanden dat ik in Rome verblijf, begin ik reeds aan het mij nieuw toebemeten  
bestaan te wennen.” »» 

 
(7) Silvestrini is nooit Curielid geweest. Dit detail kan een verdraaiing zijn om de aandacht van 
hem af te leiden. 
 
(8) Humanae Vitae (over het menselijk leven) is de laatste encycliek van Paus Paulus VI en ver-
scheen in 1968. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling. De ency-
cliek herbevestigde de Katholieke leer dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot 
voortplanting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis hiervan wordt het gebruik van 
abortus, sterilisatie en anticonceptie, zoals het condoom en de pil, afgewezen. 
 
(9) Het Duitse Informatieblad van de Priesterbroederschap St Petrus # mei 2009. 


