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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 
nederlaag. 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, verdrukten, rechtelozen en gevangenen, die de elitetroepen van het Godsrijk op 
aarde vormen. En altijd opnieuw wordt het zwakke en dwaze van de wereld door Hem uitver-
koren 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 aanleiding 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 vas-
tenmeditatie 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 waar-
schijnlijk 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 ondermeer 
van “ES-1025” (ES = Espion sovjiétique). (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 ver-
pleegster 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 gehei-
me dienst die op een seminarie werd toegelaten, in dit geval een Canadees seminarie. Hij was van 
Poolse afkomst en had in Rusland zijn basistraining ontvangen. Velen zijn op die manier als een 
soort vijfde colonne in de Kerk geïnfiltreerd. Sommigen zullen het tot bisschop hebben gebracht, 
een enkeling zelfs tot kardinaal. En ongetwijfeld zijn er die aan het hoofd van een seminarie 
staan, wat een buitengewoon ernstige zaak is. (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, bijna precies zoals in dat 
dagboek uiteengezet. Toen nog erg speculatief, maar thans duidelijk 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 was binnengedrongen. Het boekje heeft misschien op zijn nachtkastje gelegen…  
 
Dat van een systematische subversieve actie sprake is die de Kerk van binnenuit probeert uit te 
hollen, is vooral geloofwaardig geworden dankzij de onthullingen van Bella Dodd. Wie was Bella 
Dodd? Zij was een briljante en zeer toegewijde vrouw. Zij studeerde aan het Hunter College en de 
New York University Law School (rechtenstudie). Later stond zij aan het hoofd van de New York 
State Teachers Union (onderwijsbond) en was lid van het hoogste orgaan van de 
Amerikaanse Communistische partij, waar zij zich bijna twintig jaar lang voor heeft 
ingezet. Bella Dodd was een ‘spijtop- tant’. Zij is in 1904 geboren en kreeg 
Katholiek onderwijs, maar toen zij studeerde zegde zij het geloof vaar-
wel en beet zich vast in het Com- munisme. Zij schreef in haar me-
moires: “Ik had vaak bewondering voor de opofferingen van de Com-
munistische partijgenoten. In mijn Hunter colleges zaten leden van 
de Communistische jeugdbeweging die de lunch oversloegen om papier 
en inkt te kunnen kopen en andere beno- digdheden voor propagandaposters.” Op 
een gegeven dag, echter, begon zij te twijfelen en keerde weer terug naar de Rooms Katholieke 
Kerk waar zij catechismus kreeg van de befaamde Bisschop Fulton Sheen, bekend van zijn 
uitzendingen op radio en tv. Hij was de Billy Graham van de Roomse Kerk. In juni 1949 maakte 
de Communistische Partij bekend dat zij was geroyeerd. Op dinsdag 5 augustus 1952 liet zij 
weten dat zij in de Katholieke Kerk was teruggekeerd na te zijn gedoopt door Bisschop Fulton 
Sheen (er was geen document gevonden van een vroegere doop).  
 
Op de voorpagina van de New York Times van 11 maart 1953 stond de krantekop: “Bella Dodd 
beweert dat de ‘roden’ presidentiële adviesposten bezetten.” Er stond ook dat zij “voor het in-
terne-veiligheids-subcommité onder eed had verklaard dat de Communisten zich in veel wetge-
vende functies van het Congres bevonden en in een aantal adviesgroepen van de president van de 
Verenigde Staten.” Op 8 maart 1954 publiceerde de New York Times: “Bella Dodd waar-
schuwde gister dat de materialistische filosofie, waarvan ze zei dat die thans het openbaar onder-
wijs aanstuurt, het land op den duur zou demoraliseren.” Zij heeft haar eigen verhaal keer op 
keer aan veel mensen verteld. Zij stierf in 1969. 
 
In haar memoires “De School van Duisternis” uit 1954 (zie Appendix 2) staan aanwijzingen die 
de bewering staven dat het Communisme een misleiding is die door de financiële wereld is 
opgezet “om de gewone man te controleren en wereldtirannie te helpen bevorderen”. Zij be-
weerde ook dat de Communistische partij zijn agenten op seminaries had geplaats. Zij vertelde 
haar vriendin Alice von Hildebrand, de gerespecteerde theologe, dat toen zij voor de partij werkte 
zij contacten onderhield met vier kardinalen binnen het Vaticaan die handlanger waren van het 
Communisme - zelfs meer dan dat. Voor het Hildebrand-interview zie pagina 12. 
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Een Samenzwering tegen de Kerk door Vrijmetselaarsgroepen 

Profetische boodschap uit het Boek der Waarheid van 29 april 2012 
Door de eindtijdprofetes MDM (Maria van de Goddelijke Barhartigheid) 

 God en al zijn werken worden door vrijmetselaarsgroepen tegengewerkt, die reeds in 
de Middeleeuwen zijn opgericht (als de Tempeliers). Ze hebben een verbintenis met de 
Boze. Hij, Satan, is hun god en ze zijn er trots op hem door Zwarte Missen eer te brengen. 

 Dan is er de Heilige Stoel die sinds 1967 te lijden heeft onder hevige aanvallen van 
deze groep. Geleidelijk hebben ze mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel binnen het Vaticaan, 
maar in de rangen daarbuiten in alle landen. Hun doelbewuste aantasting van mijn Kerk 
heeft in kwaadaardige wreedheden geresulteerd bij onschuldige slachtoffers. 

 Hun liefde voor geld en macht is niets in vergelijking met de weerzinwekkende devotie 
die zij voor de koning van de leugens hebben, Satan zelf. Hij wordt openlijk in groepen en 
in het geheim vereerd. Priesters en andere gewijde dienaars met inbegrip van bisschoppen 
en kardinalen hebben zich in bepaalde geledingen bij deze groep aangesloten. De boosaar-
dige daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om kenbaar te maken, maar weet dat zij 
ten gunste van de Boze mensenoffers brengen in kerken die werden opgericht om de Hei-
lige Eucharistie van de Heilige Mis te vieren. Deze groep, die er voor waakt om hun ware 
activiteiten te verbergen voor de oprechte en heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige 
kardinalen en andere gewijde dienaars, doen walgelijke dingen. 

  Zij haten God met een felheid die jullie zou shockeren. De macht die ze van Satan krij-
gen, brengt mee dat hun verdorvenheid, hebzucht, lust en seksuele ontsporingen door hun 
volgelingen in alle landen gunstig onthaald worden. Ze begroeten elkaar met geheime te-
kens om zo hun onderlinge verbondenheid te tonen. 

 Een ding is zeker, hun boosaardige daden zullen ten einde komen. Tenzij ze tot Mij 
keren tijdens De Waarschuwing (de verlichting van het geweten zoals in Garabandal voor-
speld), zullen ze nog maar weinig tijd over hebben voordat ze in de Helse vuurzeeën zullen 
worden geworpen waar ze voor eeuwig een verschrikkelijke achtervolging zullen lijden. 

 Zij hebben de geloofsafval die overal ter wereld heerst, veroorzaakt en aangewakkerd. 
Dat hebben ze bereikt door in mijn Kerk te infiltreren. 
 
 Jullie geliefde Jezus 
 Het Lam Gods 

 
Een redactioneel artikel in de “Christian Order Magazine” van november 2000 legt uit hoe Bella 
Dodd en Douglas Hyde het plan naar buiten brachten van de Communistische omverwerping van 
de Kerk. Douglas Hyde was een Engelse politiek commentator en schrijver van boeken. In zijn 
tijd als Communist leidde hij de nieuwsredactie van de “Daily Worker” totdat hij in 1948 zijn 
ontslag nam omdat hij zich tot het Katholicisme had bekeerd. Net als Bella Dodd openbaarde hij 
de ware doelstellingen en verdorven aard van het Communisme: 

«« De ex-Communist en gevierde bekeerling Douglas Hyde (1911-1996) bracht reeds 
lang geleden aan het licht dat het Communistische leiderschap in de dertiger jaren een 
wereldwijde instructie had uitgevaardigd over de infiltratie van de Katholieke Kerk.  
 (…) Als voormalig hooggeplaatst lid van de Amerikaanse Communistische partij zei 
mevrouw Dodd: “In de dertiger jaren hebben we 1100 kandidaten priester laten worden 
om de Kerk van binnenuit te vernietigen.” De gedachte achter de wijding van deze mannen 
was dat ze tot invloedrijke en hoge posities omhoog moesten klimmen om monsignors en 
bisschoppen te zijn. Twaalf jaar voordat Vaticanum II begon zei ze dat “ze nu op de hoogste 
posities in de Kerk zitten.” (…) Ze zei ook dat deze veranderingen zo drastisch waren dat 
“de Katholieke Kerk in de nabije toekomst onherkenbaar zou zijn.” »» 

 
Tijdens een lezing van Bella Dodd aan de “Fordham University” aan het begin van de jaren vijf-
tig gaf haar presentatie de indruk van een bovennatuurlijke profetie over de toekomstige chaos in 
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de Kerk. De lezing werd door een monnik bijgewoond wiens verslag daarvan in hetzelfde Chris-
tian Order nummer staat: 

«« Ik luisterde vier uur lang naar die vrouw en dat deed mijn haren te berge rijzen. Alles 
wat zij vertelde is tot op de letter uitgekomen. Je zou zeggen dat zij grootste profeet op 
aarde was, maar zij was geen profeet. Zij presenteerde slechts het stap voor stap oorlogsplan 
van de Communistische omverwerping van de Katholieke Kerk. Zij legde uit dat van alle 
wereldreligies de Katholieke Kerk de enige is waar de Communisten bang voor zijn, want 
het was zijn enige doeltreffende tegenstander. Het hele idee was om niet het kerkinstituut te 
vernietigen maar slechts het Geloof van het volk; indien mogelijk zelfs het kerkinstituut te 
gebruiken om aan de hand van een pseudo-religie het Geloof te vernietigen: iets wat op 
het Katholicisme lijkt maar niet het echte ding is. Zij legde uit dat als eenmaal het Geloof 
vernietigd was dat vervolgens een schuldcomplex in de Kerk zou worden geïntroduceerd… 
de ‘Kerk van het verleden’ zou dan worden voorgesteld als onderdrukkend, autoritair, 
vol vooroordelen, arrogant in de bewering dat zij de enige bezitter van de waarheid is, en 
als degeen die gedurende vele eeuwen verantwoordelijk is geweest voor het uiteenvallen 
van de godsdienstige lichamen. Dit vond men noodzakelijk om de kerkleiders vanuit 
een schaamtegevoel tot een ‘openheid naar de wereld’ te brengen. Op die manier zou 
een soepelder houding worden bevorderd naar andere godsdiensten en filosofieën toe. De 
Communisten zouden deze openheid weten uit te buiten ter ondermijning van de Kerk. »» 

 
Het artikel uit het jaar 2000 gaat verder: 

«« Deze samenzwering is telkens weer door Soviet overlopers bevestigd. Ex-KGB 
officier Anatoliy Golitsyn liep in 1961 over. In 1984 heeft hij met grote exactheid alle 
verbazingwekkende ontwikkelingen in het Communistische blok vanaf toen voorspeld. 
Enige jaren geleden bevestigde hij dat deze “penetratie van de Katholieke en andere kerken 
deel vormt van de algemene partijlijn - d.w.z. ongewijzigde politiek - in de strijd tegen 
godsdienst.” De honderden dossiers die door voormalig archivaris Vassili Mitrokhin 
heimenlijk naar het Westen werden overgebracht, en in 1999 gepubliceerd, vertellen een 
gelijksoortig verhaal over de KGB die zeer nauwe banden onderhield met ‘progressieve’ 
Katholieken en bereid was hun activiteiten te financieren. Een van de linkse organen 
die werd genoemd was het kleine Italiaanse persagentschap Adista, die decennialang 
iedere denkbare postconciliaire zaak of ‘hervorming’ heeft aangemoedigd, wiens directeur 
als betaalde KGB agent in “Het Mitrokhin Archief” (6) voorkwam. Het is opmerkelijk 
dat juist voordat de Mitrokhins documentatie publiek werd gemaakt de ultra-Modernist 
Kardinaal Martini deze kleine Adista gebruikte om zijn dissidente stem op de Europese 
Synode van 1999 naar buiten te brengen, toen hij ook een pleidooi hield voor een nieuw 
te houden concilie. 
 Wat in deze kwestie dikwijls uit het oog wordt verloren is dat het Communisme - 
samen met de New Age beweging - gewoon het belangrijkste stuk gereedschap is van 
de Vrijmetselarij; hun politiek van kerkinfiltratie is slechts een voortzetting van het 
vrijmetselaarsplan, zoals duidelijk omschreven in de Alta Vendita instructie en andere 
bona fide vrijmetselaarsdocumenten die door pausen zijn erkend. Zelfs experts zoals 
Anatoliy Golitsyn hebben dit punt over het hoofd gezien. In “The Perestroika Deception” 
(De Perestroika Misleiding) uit 1996, wat diens expositie is met zeer accurate analyses 
en voorspellingen, die hij in de periode van 1985 tot 1995 aan de CIA heeft overlegd, 
suggereert hij een controlerende macht bóven het Soviet Communisme, maar hij heeft niet 
“de faciliteiten om na te gaan hoe dit zou kunnen functioneren achter de façade van een 
of andere mantelorganisatie”. Gelijkertijd klaagt hij dat ondanks de publieke bijval voor 
de accuratesse van zijn voorspellingen de Westerse leiders zijn waarschuwing meestal in 
de wind hebben geslagen. Hij doorziet niet dat nadat de elite-Vrijmetselaars het Russisch 
Communisme hebben gefinancierd en in stand gehouden en dat vanaf zijn vroegste begin, 
diezelfde mensen niet altijd een vrije hand geven aan politieke figuren zoals President Bill 
Clinton (VS-president tot aan 2001), die zelf erkent dat hij van “veel doorbraken” in zijn 
leven heeft geprofiteerd dankzij zijn veertig jaar lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge “De 
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Molay”. (De Molay was de laatste grootmeester der Tempeliers, die in 1314 wegens 
ketterij tot de brandstapel werd veroordeeld. Veel Vrijmetselaars denken dat hun orde 
een voortzetting is van de Tempeliers, alhoewel dat op grond van zuiver geschiedkundig 
onderzoek niet te bewijzen valt. Maar daarom hoeft het nog niet onwaar te zijn.) »» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat het Bolsjewisme de slaaf van de Vrijmetselarij zou zijn geweest lijkt een boude bewering. Dit 
kan echter gestaafd worden. Dr. Michael Hesemann, een Duitse historicus van de Katholieke 
Kerk, gaf begin mei 2017 een interview aan de internetsite “Inside the Vatican”. Hij had in de 
Vaticaanse Archieven van de Apostolische Nuntiatuur van München een handgeschreven brief 
ontdekt van 8 november 1918 van de hand van Kardinaal Felix von Hartmann, Aartsbisschop van 
Keulen, gericht aan de Apostolische Nuntius van Duitsland (Vaticaanse ambassadeur), Aarts-
bisschop Eugenio Pacelli (die later Paus Pius XII zou worden). In die brief liet Von Hartmann aan 
Pacelli weten dat hij informatie had ontvangen van Keizer Wilhelm II, die hij via de nuntiatuur 
aan de Paus wilde doorgeven, waarvan hier een uittreksel: 

«« Uwe Excellentie! Zijne Majesteit de Keizer heeft mij zojuist laten weten dat “volgens 
het nieuws dat hem gister bereikte, de Groot Oriënt vrijmetselaarsloge net heeft besloten om 
alle soeveine monarchen op te heffen – eerst en vooral hem, de Keizer – en daarna 
de Katholieke Kerk te vernietigen, de paus gevangen te nemen etc, en uiteindelijk op de 
ruïnes van de vroegere bourgeois samenleving een wereldrepubliek op te richten onder het 
leiderschap van het Amerikaanse grootkapitaal. De Duitse Vrijmetselaars zijn ogenschijnlijk 
trouw aan de Duitse Keizer en hebben hem dat laten weten. Engeland wil ook de huidige 
bourgeois orde bewaren. Frankrijk en Amerika echter, schijnen onder invloed van de 
Groot-Oriënt te zijn. Het Bolsjevisme (dat vanaf het begin der Russische revolutie door 
het westers grootkapitaal werd gesteund) zou het uitwendige middel zijn om de gewenste 
condities tot stand te brengen. (7) In het zicht van zo’n groot gevaar, die naast de 
monarchie ook de Katholieke Kerk bedreigt, is het dus belangrijk dat het Duitse episcopaat 
hiervan op de hoogte wordt gesteld, en dat ook de Paus wordt gewaarschuwd.” Tot zover de 
boodschap van Zijne Majesteit. Ik vond het mijn plicht om dit aan Uwe Excellentie door te 
geven en laat het aan uw oordeel over of u deze boodschap aan Rome wenst door te geven. 
(…) Moge God ons en zijn Heilige Kerk beschermen in deze vreselijke chaos! (…) Met 
de uiterste devotie en tot beschikking staande van Zijne Excellentie, + Kardinaal Felix 
von Hartmann »» (Bron: A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96) 

  

 
Brief van Kardinaal von Hartmann aan Aartsbisschop Pacelli 
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Deze imense perversiteit blijkt een plan te volgen dat nog veel ouder is dan het Communisme 
zelf! Het gaat terug tot “de permanente instructie van de Alta Vendita Loge” (Superieure Veiling 
Loge). Die instructie stamt uit 1819, wat naar voren komt in een briefwisseling van en aan een ze-
kere Nubius. De bekende schrijver Jacques Crétineau-Joly heeft dit op verzoek van Paus Pius IX 
in zijn historische werk uit 1861 op tafel gelegd. (8) 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 tastend voort; maar in de luttele twee 
maanden dat ik in Rome verblijf, begin ik reeds aan het mij nieuw toebemeten bestaan te 
wennen.” »» (boek 3, pp. 112 e.v.) 

 
De instructie van de Alta Vendita is een breed plan ter ondermijning van de Roomse Kerk; een 
plan van lange adem dat in onze eeuw zijn beslag heeft gekregen. De documenten bewijzen de di-
abolische strategie om de Kerk via haar eigen leden te vernietigen, na ze eerst met vrijdenkers-
idealen te hebben gecorrumpeerd. Zo zouden welmenende Katholieken onder de schijnbare legi-
timiteit van het Katholicisme de Maçonnieke idealen helpen verspreiden. 
 
Het vreemde verschijnsel doet zich daarbij voor dat velen uit innerlijke overtuiging handelen, 
zich niet bewust zijnde van een complot. Vrijmetselaars noemen dat soort mensen “broeders zon-
der (werk)schort”. Want ze zijn geen lid van de vereniging, maar werken er wel aan mee. Zij 
menen de goede zaak te dienen en alhoewel 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 (excommunicatie). De mens is een vreemd 
wezen. Alleen God kan zien wat iemand beweegt. Gebrek aan nederigheid? In elk 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). 
 

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. (Silvestrini is nooit curielid geweest. 
Dit detail kan een verdraaiing zijn om de aandacht van hem af te leiden.) Doel van de publicatie 
was de contouren van het na-Benedictus tijdperk te tekenen, waarin de Kerk zich definitief zou 
moeten ontdoen van haar beklemmende starheid en verouderde denkwijzen. De naoorlogse open-
heid van de Kerk naar de wereld toe is, zo heet het, er weliswaar in geslaagd afstand te nemen van 
het Constantijnse en Tridentijnse kerkmodel, maar ondanks de “goede bedoelingen” van het laat-
ste 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 “uitgevonden” die aan de noden van de tijd beantwoordt 
waarin wij thans zijn aangeland: “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 bood-
schap te blijven.” In feite is dit ‘nieuwe’ slechts een heropleving van het oude liberale Katholi-
cisme. 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 anti-
conceptie, die een nieuwe Galileo-affaire wordt genoemd. Uit de wijze van brengen blijkt de ver-
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bazingwekkende miskenning van de wezenlijk antichristelijke en tegennatuurlijke natuur van 
deze moderniteit, vooral in de politieke versie daarvan: de liberale democratie. 

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 heeft uitgeoefend op de 
paters Boff en Sobrino en op zoveel Braziliaanse bisschoppen. Deze ideologie is nu bij de mo-
derne liberalen in een postmarxistische maatschappijvisie gemuteerd. Overigens staat Silvestrini 
(indien hij het was) niet alleen in zijn Modernistische opvattingen. De voorstellen zijn aan het 
kerk-ideaal van de Jezuïet Kardinaal Carlo Maria Martini ontleend. De Vrijmetselaar Martini (9) 
kan als het intellectueel genie achter de liberale beweging binnen de naoorlogse Kerk worden 
beschouwd. De voorstellen in “De Bekentenissen” lijken een exacte copie van het programma dat 
Martini aan het eind van de Europese Synode van 1999 heeft gepresenteerd. De “knopen die (vol-
gens hem) 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. 

 
Het is opmerkelijk dat het Martiniplan exact zo door medejezuïet Jorge Mario Bergoglio (die in 
2013 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 Kar-
dinaal Ratzinger, die toen paus werd. (bron Wiki-
pedia) Enkele uren na Martini’s dood in 2012 pu-
bliceerde de Corriere della Sera zijn laatste inter-
view waarin hij de Kerk schetste als tweehonderd 
jaar ‘out of date’. Welnu, dat brengt ons bij de 
Franse Revolutie. Martini en zijn confrater Ber-
goglio zijn dus zonen van de Verlichting! Het hoeft 
geen betoog dat ze Modernistische ideeën hebben. 
Daarin wordt een persoonlijke God ontkend, ont-
kend ook dat God rechtstreeks tot ons zou kunnen 
spreken al ware het alleen maar door de Bijbel. 
 

3 – Kardinaal Martini en de opvolgingskwestie 
Indertijd heeft Martini zijn ideeën in een interview 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 we 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 
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religie boetseren. Nadat God Adam heeft geboetseerd, is het aan ons om onszelf te boetseren. En 
dat durft men religie te noemen!  

Martini doet een frontale aanval op de encycliek Humanæ Vitæ. (10) 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 logi-
ca 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 
forceren. 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 beteugeling 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. »» 

 
Martini had Johannes-Paulus II moeten opvolgen. Maar deze Paus, de Johannes-Paulus de Grote, 
wist van geen wijken. In 2005, na twee en twintig lange jaren, stierf hij. Martini leed toen aan een 
zeldzame vorm van de ziekte van Parkinson, wat ook de reden was waarom hij in 2002 als 
aartsbisschop van Milaan aftrad. In 2005 was hij daarom niet papabile (pauswaardig). Na slechts 
4 stemrondes en na één dag werd op 19 april Kardinaal Jozef Ratzinger verkozen, die als Paus 
Benedictus XVI de geschiedenis in zou gaan. Een zekere paniek moet onder de Modernisten heb-
ben geheerst, want Kardinaal Jorge Bergoglio was gezien zijn uitermate slechte gezondheidstoe-
stand nog niet papabile. Zijn behandeling door een spiritist was in 2004 begonnen en nog lang 
niet ten einde. Pas in 2007 zou hij voldoende hersteld zijn om het zware ambt aan te kunnen. (11) 
Als toegift voor zijn ‘spiritistische genezing’, na ongeveer 350 sessies !! – drie jaar lang tweemaal 
per week en tot 2012 eens per maand – heeft Bergoglio, zoals gewoonlijk bij dat soort ‘bestralin-
gen’, niet alleen een goede gezondheid gekregen maar moet hij ook een vorm van demonische 
bezetenheid hebben gekregen. En dat nu is onze paus! We hoeven niet verbaasd te staan over het 
voorgaande in het licht van de zware infiltratie van de Kerk, wat Bella Dodd duidelijk heeft voor-
speld. Het past ook bij hetgeen de eindtijdprofetes uit Ierland, MDM, in haar profetie van 16 april 
2012 zegt:  

«« Dat boosaardig plan om mijn Kerk te vernietigen, is al honderd jaar onderweg (12), 
maar is sinds 1967 sterk opgevoerd (het concilie eindigde in 1965). Veel bedriegers, die 
leden zijn van deze kwaadaardige sekte (der Vrijmetselarij) die Satan vereren, zijn de 
seminaries binnengegaan om zo een basis te krijgen binnen het Vaticaan. Hun macht, 
alhoewel door God de Vader getolereerd, werd tot nog toe beperkt. Nu de eindtijd nadert 
gaat dat veranderen. Deze boosaardige sekte zal nu elke macht loslaten om te bereiken 
dat een (door hun geselecteerde) nieuwe vervanger wordt gekozen voor mijn heilige 
plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. »»  

 
De Sankt Gallen Maffia, zo genoemd door Kardinaal Godfried Danneels zelf (als een leuke 
woordspeling), had ten doel juist dit te bereiken. (13) Deze groep was sinds 1996 heimenlijk 
bezig en kwam elk jaar in Sankt Gallen bijeen om in algemene zin over de ‘kerk van de toekomst’ 
te praten. Het een en ander staat beschreven in de geruchtmakende biografie van Danneels uit 
2015. Dat Martini eerst op de agenda stond om paus te worden komt niet naar voren in Danneels 
biografie want Bergoglio mocht geen tweede keus zijn. Silvestrini had een alternatief kunnen zijn, 
maar hij was te oud. In 1978 hadden ze hem graag op de troon gehad, maar dat lukte toen niet. 
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Bergoglio is tien jaar jonger, wat op die leeftijd veel uitmaakt. De Sankt Gallen samenzweerders 
waren van wisselend palet. Natuurlijk waren tijdens die samenkomsten Danneels en Martini van 
de partij maar ook de Nederlandse bisschop Adriaan van Luyn, de Engelse Kardinaal Basil 
Hume, de Duitse kardinalen Karl Lehman en Walter Kasper en niet te vergeten Kardinaal Achille 
Silvestrini. De laatste twee kwamen reeds aan het begin van dit artikel ter sprake. Er waren nog 
anderen, en die waren altijd van Modernistische signatuur. Een ketters clubje dus. 
 

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 wilde 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 open-
baar). Dat ontketende toen een enorme rel, waarin de Paus, geheel ten onrechte, van antisemi-
tisme werd beticht. Zie Appendix-1: “Holocaust Ontkenner William Richardson”. Het was duide-
lijk zijn dat de Paus onder zeer grote druk stond van zijn naaste medewerkers. Het meeste van wat 
zich binnen de muren van het Vaticaan afspeelt, ontgaat ons. Politiek gemanoeuvreer verdraagt 
het daglicht niet.  
 
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 
(14) dat toen in 1988 de groep rond Kardinaal Lefebvre 
steeds meer op een schisma aanstuurde – op wiens semi-
narie hij zat – hij zich in de heiligen ging verdiepen die in 
tijden van verwarring niet hadden toegegeven aan de ver-
leiding een zogenaamd zuivere en van misstanden ont-
dane vrije Kerk op te richten, maar in plaats daarvan zich 
erop 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 “Boek van de Godde-
lijke 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 hoofd-
stuk schrijft ze: 

«« Voorwaar, Ik (Jezus) 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 

  

 
Catherina van Siena 
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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 
Paus Benedictus te bidden. Hij heeft ons gebed nodig. En vergeet niet onze priesters. Draag de 
parochiepriester(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,  
met in mei 2017 een aantal aanzienlijke toevoegingen] 

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 - in Nederland - het kwade genius was 
achter het uiterst misdadige initiatief van de Mexicaanse griepprik, die in 2009 massaal 
werd toegediend. Ab Klink werd spottend de partij-ideoloog van het CDA genoemd. Inder-
daad 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 directeur van was, de communitarianistische 
ideologie van New-Age-goeroe Amitai Etzioni naar binnen. Vergelijkbare patronen hebben 
zich in veel landen voorgedaan.  

 



- 11 - 
2e editie 

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. De Franse uitgave is: “Le Vatican mis à nu” – Éd. Robert Laffont, Paris # 2000. 
 
(3) “Confession d’un Cardinal” van Olivier Le Gendre – Éd. Jean-Claude Lattès # 2007. 

Satanisten in het Vaticaan? 
(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 (†2016), de officiële exorcist van het diocees Rome, wist van het be-
staan van Satanische sekten onder de clerus in Rome. In een van zijn memoires lezen wij (“Con-
fessions: 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 sekten. 

– 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 sekten. 
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. »» 

 
Seminaries, broedplaatsen van slangeneieren 
(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 een buitenlands seminarie uit te wijken. We kunnen ons afvragen: Hoeveel 
studenten zijn door de jaren heen door seminarieleraren misvormd en hoeveel anderen, kerkelij-
ken en leken, hebben die toen ze priester waren op hun beurt verdorven?  
 
Het Mitrokhin Archief 
(6) Het Mitrokhin Archief is een verzameling handgeschreven notities die in het geheim zijn 
vastgelegd door de KGB werknemer Vasili Mitrokhin tijdens de dertig jaar dat hij als KGB archi-
varis in de buitenlandse inlichtingendienst werkte van het Eerste Hoofddirectoraat. Toen hij in 
1992 naar Engeland overliep nam hij het archief met zich mee. In juli 2014 heeft het “Churchill 
Archives Centre” van de Churchill Universiteit Mitrokhins notities in het Russisch voor het pu-
bliek vrijgegeven; de archieven zijn de grootste vrij toegankelijke schatkamer met KGB materiaal. 
De oorspronkelijke handgeschreven notities van Vasili Mitrokhin zijn nog altijd geclassificeerd. 
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(7) Het Bolsjevisme werd vanaf het begin der Russische revolutie door het westers grootkapitaal 
gesteund. Zie o.a. het bekende boek van professor Antony C. Sutton: “Wall Street and the Bolshe-
vik Revolution” - Arlington House, New Rochelle, NY # 1974. Daarin staat op pagina 25: “(De 
Amerikaanse) President Woodrow Wilson was de sprookjesfee die Trotsky een paspoort gaf om 
naar Rusland terug te keren om de revolutie ‘verder vorm te geven’… Tezelfdertijd waren voor-
zichtige beambten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de weer met strengere paspoort 
procedures vanuit hun angst dat zulke revolutionairen Rusland zouden binnenkomen.” 
 
(8) “L’Église romaine en face de la Révolution” (De Roomse Kerk tegenover de Revolutie) van J. 
Crétineau-Joly - Henri Plon Éditeur, Paris # 1861. 
 
(9) De Grande Oriente d’Italia Democratico (GOD) publiceerde een officiële condoleantie waarin 
hun leedwezen bekend werd gemaakt dat hun geïnitieerde vrijmetselaarsbroeder Kardinaal Mar-
tini op 31 augustus 2012 was overleden. In de condoleantie staat geschreven: “Over dit feit (van 
zijn initiatie) – en de manier waarop het werd uitgevoerd – vindt men de omstandigheden in het 
boek ‘MASSONI’ van Broeder Gioele Magaldi - Chiarelettere Editore, wat in november 2012 zal 
uitkomen.” 
 
(10) Humanae Vitæ (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. 
 
De spiritistische genezing van Bergoglio 
(11) Liu Ming is een Taoïstische monnik van middelbare leeftijd die in 2003 vanuit China naar 
Argentinië trok. In 2004 startte hij spiritistische sessies om Kardinaal Bergoglio van zijn gezond-
heidsproblemen te verlossen. De volgende drie jaren bezocht Liu Ming hem tweemaal per week 
totdat Bergoglio zich beter voelde; daarna, dus na zijn genezing, eens per maand. De Kardinaal 
van Buenos Aires had een heel slechte gezondheid. Hij was diabetisch, had een galblaasoperatie 
ondergaan en had een zware leverkwaal. Verder werd tijdens zijn jeugd het bovenste deel van zijn 
linkerlong weggehaald. Ook had hij ernstige hartklachten. Een artsenteam adviseerde een hart-
operatie, en het was toen dat Liu Ming ten tonele verscheen. Dit staat beschreven in het boek uit 
2014 van de gerenommeerde kerkelijk journalist Austen Ivereigh: “The Great Reformer: Francis 
and the Making of a Radical Pope”. 
 
(12) Deze honderd jaar dat de boosaardige sekte in 2012 werkzaam was, hoeven niet exact hon-
derd jaar te zijn. Het beginjaar kan ook 1917 zijn geweest, de datum van de verschijningen van 
Fatima. Dan zou 1967 exact 50 jaar later zijn geweest. 
 
(13) Volgens mijn informatie is Danneels nooit lid geweest van de Vrijmetselarij, maar zelf be-
schouwen ze hem als een ‘broeder’. Daarom heet hij een Vrijmetselaar zonder schort, wat op het 
leren schort wijst dat men tijdens officiële plechtigheden draagt en dat het werkschort voorstelt 
van de ‘tempelbouwers’. 
 
(14) Het Duitse Informatieblad van de Priesterbroederschap St Petrus # mei 2009. 
 
 
 
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.”  
 



- 13 - 
2e editie 

Alice von Hildebrand geeft nieuwe inzichten over Fatima 
OnePeterFive.com,	  12	  mei	  2016 

Dr.	  Alice	  von	  Hildebrand,	  thans	  in	  haar	  90er	  jaren,	  heeft	  nog	  wat	  moeite	  met	  de	  
computer	  en	  daarom	  heeft	  Mike	  Hickson	  haar	  oorspronkelijk	  email	  iets	  verbe-‐
terd.	  Von	  Hildebrand	  gaat	  accoord	  met	  de	  volgende	  versie	  en	  zij	  was	  zo	  goed	  
haar	  goedkeuring	  te	  geven	  om	  het	  op	  de	  OnePeterFive-‐website	  te	  plaatsen.	  
 

Email van Alice von Hildebrand aan Pater Brian Harrison 

6 mei, 2016 
 
Eerwaarde vader, 
 Ik denk aan de volgende twee gesprekken uit de jaren zestig, die ik mij 
heel goed kan herinneren, die van bijzonder belang zijn in deze zeer 
verwarde tijden nu een halve eeuw later. Ze blijken Kardinaal Ciappi’s 
getuigenis te bevestigen dat een deel van het Fatima-geheim van Onze Lieve 
Vrouwe de schokkende voorspelling inhoudt dat de grote geloofsafval in de 
boezem van de Kerk ‘aan de top’ zou beginnen. 
 Ons eerste gesprek was in juni 1965. We waren in het geboortehuis van 
mijn man in Florence waar ik ook mijn eerste ‘sabbatical year’ had. Mijn man 
had een priester uitgenodigd, een zekere Msgr. Mario Boehm, die we kort na 
zijn bekering in Rome hadden ontmoet, en die jarenlang een van de 
belangrijke redacteurs van de L’Osservatore Romano was geweest. De 
kwestie van Fatima kwam ter sprake. Mijn man stelde de vraag: “Waarom is 
het derde geheim van Fatima niet geopenbaard? Want de Heilige Maagd had 
gezegd dat het in 1960 aan de gelovigen bekend moest worden gemaakt.” 
Don Mario: “Het werd niet geopenbaard wegens zijn inhoud.” Mijn man: 
“Wat was daar zo beangstigend aan?” Msgr. Boehm - als goed getrainde 
Italiaan - liet in het midden of hij het gelezen had, maar liet doorschemeren 
dat de inhoud beangstigend was: “…een infiltratie van de Kerk tot in de 
hoogste top”. We waren onthutst, maar het bevestigde de angst van mijn 
man dat de interpretatie van Vaticanum II de Kerk aan verschrikkelijke 
gevaren ging blootstellen. Deze angst bleek helaas goed gefundeerd. 
 Mijn tweede gesprek was met Bella Dodd, wat ik reeds eerder heb verteld. 
We ontmoetten elkaar in de herfst van 1965 toen zij ons hier in New Rochelle 
(New York State) bezocht, waar ik nog altijd woon, wellicht was het in ‘66 of 
‘67. Ze was al een vurig communist toen zij aan het Hunter College studeerde 
- een communistische broeihaard. [Daarom werd ik daar systematisch 
vervolgd zoals ik in mijn “Memoires van een gelukkige mislukking” schreef.] 
Bella heeft het zaad van haar diabolische filosofie onder haar medestudenten 
gezaaid, maar zij is onder de hoede van Aartsbisschop Fulton Sheen in 1952 
tot het geloof gekomen. 
 Ik breng hier graag het gesprek tussen haar en mijn man in herinnering: 
DvH: “Ik vrees dat de Kerk geïnfiltreerd is.” Bella: “U vreest mijn waarde 
professor; ik weet het! Toen ik een vurig communist was, had ik veel contact 
met vier kardinalen die in het Vaticaan voor ons werkten; en ze zijn daar nog 
altijd heel actief.” DvH: “Wie zijn dat? Mijn neef Dieter Sattler is een Duitser 
die bij de Heilige Stoel is gedetacheerd.” Maar Bella, die onder de geestelijke 
leiding van Aartsbisschop Sheen stond, weigerde daar op in te gaan. 

 De enige oplossing nu is het gebed in de vaste overtuiging dat de poorten 
der hel niet zullen zegevieren. St Mattheüs heeft ons gewaarschuwd, hfst. 24. 

  In vurig gebed verenigd. 
  Met gevoelens van de meeste hoogachting in Christus 
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Holocaust Ontkenner Richard Williamson 
In januari 2009 werd de excommunicatie van vier bisschoppen van de priesterbroederschap Pius 
X opgeheven. De status van de organisatie zelf en haar priesters viel vooralsnog (maart 2009) 
buiten het decreet. Het ging dus alleen om deze vier mensen. In 1988 werd het viertal zonder de 
voorafgaande toestemming van Rome door de afvallige bisschop Lefebvre tot bisschop ingewijd. 
Daarmee werden ze automatisch geëxcommuniceerd. 

 
Pater Federico Lombardi, de directeur van Vaticaanse persorgaan, 
noemde het opheffen van de excommunicatie “groot nieuws waar-
van wij verwachten dat het een bron van vreugde voor de gehele 
Kerk zal zijn.” Niets was minder waar. Wat bleek, Richard Wil-
liamson, een der vier, is een verstokte holocaust-ontkenner. Bene-
dictus XVI zei een week later: “De Shoah blijft voor iedereen een 
waarschuwing tegen vergeten, tegen ontkennen of reductionisme, 
want geweld dat zelfs tegen één mens wordt bedreven is geweld 
tegen allen.” Een daaropvolgende verklaring, die de condities van 
de opheffing van de excommunicatie afzwakte en waarin de paus 
zich van Williamson distancieerde, maakte weinig indruk.  
 
Kort vóór de opheffing van de excommunicatie heeft Williamson in 
een interview voor de Zweedse televisie de holocaust ontkend. Hij 
stelt dat geen systematische uitroeiing plaatsvond en 200.000, ma-
ximaal 300.000 Joden, in de concentratiekampen zijn omgekomen. 

Zijn belangrijkste argument was aan het flodderige Leuchter Rapport (1988) ontleend. De tech-
nische inrichting van de “ontsmettingsruimtes” zou voor een vergassing ontoereikend zijn. Een 
vernietigend oordeel over dit geschrift staat op het internet in het Nizkor Project (nizkor: wij 
zullen herinneren). Reeds in 1954 schreef Eric Hoffer: “De poging om een kwade daad te recht-
vaardigen heeft misschien grotere nadelige gevolgen dan de kwade daad zelf. De rechtvaardiging 
van een gepleegde misdaad is het planten en cultiveren van toekomstige misdaden.” 
 
Maandag 9 februari werd Williamson door het priesterbroederschap Pius X als rector van het La 
Reja seminarie in Argentinië ontslagen. Diezelfde dag vonden in Rome aftastende besprekingen 
plaats tussen het Vaticaan en het Joods Wereld Congres, dat door deze affaire alle relaties met het 
Vaticaan had verbroken. President Ronald Lauder verklaarde “dat het Vaticaan voorlopig de 
belangrijke eerste stappen had gezet om de Joodse bezwaren tegemoet te komen, maar dat die 
stappen door concrete acties dienden te worden opgevolgd.” De vermaarde Richard Prasquier, 
president van de Frans-Joodse mantelorganisatie, het CRIF, zei: “Vandaag hebben we sterk be-
nadrukt dat ontkenning van de Shoah geen opinie is, maar een misdaad.” 
 
Blijkbaar is van geen kwade wil sprake, maar van een ongelooflijke klungeligheid. De Colombi-
aanse kardinaal Castrillón, die de betrekkingen met het priesterbroederschap onderhoudt, heeft 
Paus Benedictus in de affaire Williamson laten struikelen, maar ook de Curie gaat niet vrijuit. 
Castrillón is een vertrouweling van de paus, maar een vijand had de kerk geen erger schade kun-
nen aanrichten. Ook Castrillón heeft zich laten adviseren. Wie zijn de mensen achter de schermen?  
 
Het zijn trouwens niet alleen de Joden die zich de afgelopen weken groen en geel hebben ge-
ërgerd. Ook veel Katholieken. Op een enquête antwoordden 4% van de Nederlandse Katholieken 
dat zij hierdoor het opzeggen van hun kerklidmaatschap overwogen. Daartoe behoort ondergete-
kende niet, want hij ziet onderscheid tussen God en zijn werknemers en een van zijn beste werk-
nemers is toch wel de paus. Aan hém heeft het niet gelegen. 
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De Linksen van de Katholieke Kerk vernietigen het Geloof,  
zegt Orthodoxe Rabbijn 

door Hilary White 
LifeSiteNews.com, 11 febr. 2009 
 
 De dissidente, linkse beweging binnen de katholieke kerk heeft de afgelopen veertig jaar de 
leer van de katholieke kerk ernstig ondermijnd, in het bijzonder de moraaltheologie over het leven 
en gezin, zegt een prominente Amerikaanse orthodoxe rabbijn. Zo schreef Hilary White in Life-
SiteNews.com. Rabbijn Yehuda Levin staat aan het hoofd van een groep van 800 Orthodoxe rab-
bijnen in de Verenigde Staten en Canada. Ook werd door hem de beschuldiging afgewezen als zou 
de Heilige Stoel onvoldoende afstand hebben genomen van de holocaustontkenning van bisschop 
Richard Williamson die tot het priesterbroederschap Pius X behoort. Tijdens zijn bezoek aan 
Rome eind januari, vertelde Rabbijn Levin dat hij dacht dat de mediafurore over de opheffing van 
de excommunicatie van de vier bisschoppen van de priesterbroederschap een afleidingsmanoeuv-
re was. Hij noemde beschuldiging dat Paus Benedictus XVI en de Katholieke kerk antisemitisch 
zijn “belachelijk” en vond de manier waarop de Heilige Stoel en de paus zich van Williamsons op-
merkingen distantieerden “zeer sterk”. 

        “Ik steun deze poging om zich met de traditionele fractie van de kerk 
te verzoenen,” zei hij, “want ik begrijp het grote beeld, namelijk dat de 
Katholieke kerk een probleem heeft. Er is een sterke linkervleugel in de 
kerk die het geloof onmetelijke schade toebrengt.” Rabbijn Levin zegt dat 
hij “volstrekt” begrijpt waarom de verzoening met de Pius X beweging 
van vitaal belang is voor de strijd tegen abortus en de homoseksuele 
beweging. “Ik begrijp dat het heel belangrijk is om de kerkbanken van de 
katholieke kerk niet met culturele Katholieken en linksen op te vullen, die 
de Katholieke kerk om zeep trachten te helpen. Ze corrumperen haar 
waarden. Deze afval heeft een uitstralingseffect op iedere religieuze ge-
meenschap in de wereld.”  
        “Wat doet de paus? Hij probeert de traditionalisten terug te voeren, 

omdat ze een heel belangrijke inbreng kunnen hebben voor het gemeenschappelijke Katholieke 
belang. Als hij nu tijdens deze pogingen per abuis iemand opneemt die belangrijk is in de 
traditionele beweging en hele rare dingen zegt over de holocaust, moet dat dan een reden zijn 
om het kind met het badwater weg te gooien en paus Benedictus te veroordelen? Absoluut niet.” 
 Levin was in Rome om met hoge Vaticaanse ambtenaren te vergaderen. Dit om voorstellen te 
doen over wat hij “een nieuwe stroom ideeën” noemde voor de interreligieuze dialoog in de kerk, 
gebaseerd op een algemeen aanvaarde morele leer, met name op het recht van leven en de onaan-
tastbaarheid van het natuurlijke huwelijk. “Het belangrijkste probleem,” zei hij, “is het werk dat 
de kerk doet om baby’s van abortus te redden en het in bescherming nemen van het denken van 
kinderen en jongeren, en ze te helpen het verschil te zien tussen goed en kwaad in familiaal ver-
band en betreffende het leven. Dat is waar de oecumene en de interreligieuze dialoog zich op 
moeten richten.”  
 Alhoewel de aantallen moeilijk zijn vast te stellen, wordt de priesterbroederschap Pius X 
geschat op meer dan één miljoen aanhangers wereldwijd. De traditionele beweging in de Katho-
lieke kerk wordt door de rechtzinnige leer en enthousiasme gekenmerkt, niet alleen via ouder-
wetse devotionele praktijken, maar vooral door het moreel onderwijs en het afwijzen van de post-
moderne seculiere seksuele moraal. De liberalen in de kerk, met name in Europa, zijn fel gekant 
tegen iedere toenadering tot het priesterbroederschap en andere traditionalisten en zijn met 
name tegen de recente heropleving van de traditionele Latijnse Mis, waartoe de paus onlangs zijn 
toestemming gaf. 

Rabbijn Levin nam het speciaal op voor paus Benedictus en zei dat hij de stuwende kracht 
was achter de initiatieven van de voorlaatste paus, Johannes Paulus II, om de kerk met de Joodse 
gemeenschap te verzoenen. “Wie de Vaticaanse geschiedenis van de laatste drie decennia kent en 
heeft gevolgd, weet dat kardinaal Ratzinger, die nu paus is, een van de morele en intellectuele 
pijlers was onder het pausschap van Johannes Paulus II. Daarom komen veel van de dingen die 
paus Johannes Paulus heeft gedaan in verband met de holocaust overeen met wat hij [Bene-
dictus] zelf zou hebben gedaan, zoals zijn bezoek aan het Auschwitz vernietigingskamp of het be-
zoeken van synagogen om daar te preken en vergeving te vragen. Kardinaal Ratzinger was met 
veel van dit alles nauw betrokken. Wie dat niet begrijpt, ziet niet dat deze man, Paus Benedictus 
XVI, decennia-lang de kar heeft getrokken van het anti-nazisme en de sympathie voor Joden.” 
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Uittreksels uit: 

DE SCHOOL VAN DUISTERNIS 
The School of Darkness 

door: Bella Dodd, een voormalig Communistisch agent 

 
 Pagina 44: Een lerares kan het niet helpen dat ze aan haar leerlingen iets overbrengt van wat 
zij is en waarin zij gelooft, en ik weet dat ik veel schade heb aangericht. Maar de reddende ge-
nade in mijn destructief onderwijs van die tijd was dat ik tijdens mijn persoonlijke contacten met 
deze leerlingen altijd in mijzelf de essentie heb bewaard van wat God voor mij had bedoeld – dat 
is om een vrouw, een moeder te zijn. Ik hield van mijn leerlingen, en dat zonder uitzondering, de 
saaie, de zwakke, de sterke, die de kantjes eraf lopen, de gestoorden. Ik hield van ze omdat ze 
jong en vitaal waren, want in het wordingsproces, en ze waren nog niet door een cynische maat-
schappij of marchanderende macht gefossiliseerd. 
 
 Pagina 52: De jaren 1928 en 1929 werden getekend door verwarring en afschuwelijkheid. Ik 
ging mij steeds meer bezighouden met wanhoopsliteratuur. Ik probeerde te schrijven maar ont-
dekte dat mijn innerlijke verwarring zich in mijn werk weerspiegelde. Voor het eerst in mijn 
leven zag ik mijn toekomst met angst tegemoet. Ik kon nergens voldoening in vinden. Mijn werk 
aan de rechten universiteit was middelmatig. Op Hunter Universiteit werden de klassen groter en 
de studenten die na de middelbare school naar ons toekwamen waren niet goed voorbereid. Er 
was steeds minder animo om iets te leren. Velen studeerden om hun ouders een plezier te doen, 
die het moderne ideaal hadden van de ongestudeerde kaste, die hun kinderen graag naar de uni-
versiteit zien gaan. Ik besefte dat een groeiende massa jongeren bijna automatisch naar de univer-
siteit ging, zoals ze dat ook deden met de lagere- en middelbare school. Ik zag een achteruitgang 
in kwaliteit. Er werd weinig nagedacht over de betekenis en het doel van een universitaire op-
leiding en er werd absoluut niet nagedacht over de rol van de gratis stadsuniversiteiten (de “free 
municipal colleges” die tegenwoordig nog maar nauwelijks bestaan). 
 
 Pagina 54: De twee grote instituten die het eerst instortten waren de Duitse universiteiten en 
de Duitse ambtenarij. Zij waren de eersten die de Führer dienden. Hieruit kon de les worden ge-
trokken dat onderwijs op zichzelf geen waarborg biedt tegen de vernietiging van een natie. De 
echte vragen die gesteld moeten worden, zijn: Wat voor soort onderwijs? Waar dient het toe? Wat 
is de doelstelling? En wat zijn de kwaliteitsnormen? 
 
 Pagina 71: Ik had vaak bewondering voor de opofferingen van de Communistisch partij-
genoten. In mijn Hunter colleges zaten leden van de Communistische jeugdbeweging die de lunch 
oversloegen om papier en inkt te kunnen kopen en andere benodigdheden voor propagandapos-
ters. Het deed mij pijn als ik hun ingevallen gezichten zag. Het was een trieste aanblik hoe ze 
nauwelijks in hun studie waren geïnteresseerd en hoe ze vaak hun lessen misten of hoe ze hun 
academische staat op de waagschaal stelden om maar een of andere taak te kunnen vervullen die 
hun (door hun Communistische superieur) was toebedeeld. Ik zag hoe studentes door kille partij-
bonzen werden uitgebuit. Ze waren wegwerpartikelen. In hun plaats zouden weer andere argeloze 
vurige jonge mensen komen met opofferingsgezindheid. Ik herinner mij vooral een Iers ‘Katho-
liek’ meisje, die de werklozen organiseerde en massademonstraties leidde. Helen Lynch was tu-
berculoos, maar zij bleef zich onverpoost voor de partij inzetten totdat zij overleed. En toen heb-
ben de Communisten haar als martelaar geportretteerd. Het is helemaal waar dat dit soort kame-
raadschap aanstekelijk was, want in die vorm kwam het dikwijls tegemoet aan de nooddruftigen 
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wanneer “Huurfeesten” (tombola’s) werden georganiseerd, waarmee de Communisten geld inza-
melden voor de woninghuur van een of andere kameraad. Deze persoonlijke hulp was belangrijk 
om de doctrinaire droogte van de opdrachten van de ‘functionarissen’ te verzachten. Zo werden 
de bureaucraten, de kaderleden, genoemd die klaarstonden om de zaak over te nemen als de ‘re-
volutie’ eenmaal was uitgebroken. 
 
 Pagina’s 73-74: Ik werd niet zomaar Communist. Het groeide beetje bij beetje. Ik was door 
het door mij ontvangen onderwijs geconditioneerd alsook mijn bereidheid deze materialistische 
filosofie te omarmen. Nu kwamen nieuwe redenen naar voren voor mijn acceptatie. Ik was dank-
baar voor de Communistische steun in de strijd van de lerarenvereniging. Ik bewonderde de on-
baatzuchtige toewijding van velen die lid van de ‘partij’ waren. Ze brachten mij in hun broeder-
lijke kring waar ik mij thuis voelde. Ik was niet in de lange termijn partij-doelstellingen geïnteres-
seerd, maar appreciëerde hun hulp bij de zaken die zich toen afspeelden, en ik bewonderde ze 
voor hun moed. Waar ik het meeste respect voor had was hun totale inzet voor de vergetenen van 
de stad. Daarom voerde ik geen discussies over de ‘dictatuur van het proletariaat’, waar men over 
praatte, of over de implicaties die dat had. 
 (…) Natuurlijk was ik niet de enige Amerikaan die meende dat we de goede dingen die de 
Communisten deden eruit konden pikken en hun doelstellingen verwerpen. Dat was een naïef 
idee en velen van ons waren naïef. Het heeft lang geduurd voordat ik besefte dat als je eenmaal 
met ze meeloopt er geen makkelijke weg terug is. In de loop der jaren ervoer ik dat als je van 
uitputting struikelde er geen tijd was om een gevallen kameraad op te richten. Ze marcheerden er 
gewoon overheen. Het meest trieste wat ik in de partij heb gezien was dat er honderden jonge 
mensen waren die maar al te graag bereid waren om te worden gebruikt. En de partij gebruikte 
deze massa anonieme mensen voor zijn onmiddelijke doelstellingen. Op die manier brandden jon-
ge mensen af voordat ze volwassen waren. Maar ik zag ook de onuitputtelijke aanvoer van jonge 
mensen die zich wilden laten opofferen. De kracht van de partij is natuurlijk grotendeels op deze 
meedogenloze uitbuiting gebaseerd. 
 
 Pagina 81: Communisten aarzelen geen moment om onbekenden in een leiderschapspositie 
te katapulteren, des te minder ervaring en talent des te beter, want dan kan de partij ze eenvou-
diger manipuleren. Des te zwakker ze zijn, des te zekerder is het dat ze de partijwensen uitvoeren. 
Plotseling en dramatisch maakt de Communistische partij van een niemendal iemand van aanzien. 
 
 Pagina’s 232-34: Bisschop Felton Sheen strekte zijn hand uit toen hij door de kamer naar mij 
toeliep. “Doctor, ik ben blij dat u gekomen bent”, zei hij. Zijn stem en ogen toonden een welkom 
dat ik niet had verwacht. Het overviel mij. Ik begon te zeggen dat ik dankbaar was dat hij mij 
wilde ontvangen, maar besefte dat die woorden nergens op sloegen. Ik begon te huilen en hoorde 
mijn eigen stem keer op keer folterend zeggen: “Ze zeggen dat ik tegen de ‘neger’ ben!” Die be-
schuldiging in de partijresolutie heeft mij meer gekwetst dan alle andere lasterpraat en ik, die 
jarenlang als een harde Communist werd gezien, huilde toen ik de steek opnieuw voelde. Monsig-
nor Sheen legde zijn hand op mijn schouder om troost te brengen. “Maak je geen zorgen”, zei hij. 
“Dit zal voorbijgaan”, en hij leidde mij zachtjes naar een kleine kapel. We knielden samen voor 
een standbeeld van Onze Vrouwe. Ik kan mij niet herinneren dat ik bad, maar wél dat de inner-
lijke strijd ophield, dat mijn tranen droogden en dat ik mij bewust was van rust en vrede. 
 Toen we de kapel verlieten gaf Monsignor Sheen mij een rozenkrans. “Komende winter zal 
ik in New York zijn”, zei hij. “Kom me maar opzoeken en dan zal ik je de principes van het geloof 
bijbrengen.” Op weg naar het vliegveld bedacht ik hoe goed hij het begrepen had. Hij wist dat 
een naamchristen met een herinnering aan het Kruis heel makkelijk voor verdorven doelstellingen 
kan worden gepaaid door lieden die zich als redders vermommen. Ik overwoog hoe Communis-
tische leiders hun grootste kracht putten en slimste snaar inzetten als ze de innerlijke wil tot goed-
heid van hun aanhangers misbruiken. Ze zwepen de emoties op met zinnen die alleen maar een 
verdoezeld beeld geven van de eeuwige waarheden. In mijn afwijzing van de wijsheid en waar-
heid die de Kerk in pacht heeft – hetwelk zij toepast om de harmonie en orde tot stand te brengen 
zoals Christus ons die voorhoudt – was ik op vreemde zeeën en zonder kompas op drift geraakt. 
Ikzelf, en anderen zoals mij, pakten met opluchting de valse zekerheid vast die de materialisten 
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voorhielden en accepteerden hun programma dat zelfs nog aantrekkelijker was gemaakt omdat 
het ‘opoffering voor onze broeders’ aanprees. Ik leerde dat zulke zinnen als ‘de broederschap van 
de mensheid’ betekenisloos en leeg waren tenzij in het geloof van Gods Vaderschap geworteld. 
Toen ik Monsignor Sheen verliet was ik vol van een gevoel van vrede en ook een innerlijke op-
winding die mij dagenlang bijbleef. Op de late vlucht naar New York heerste een prachtige maan-
verlichte nacht. Het vliegtuig vloog boven een wolkendek en boven mij waren de schitterende 
sterren. Mijn hand was in de zak van mijn blauw-wollen jas en het hield een keten van rozen-
kranskralen vast met aan het eind een kruis. De hele weg naar New York hield ik de rozenkrans, 
die ik van Monsignor Sheen had gekregen, in mijn hand gekneld. 
 
 Pagina’s 243-44: En aldus begon mijn geloofsonderwijs. Ik werd iets vreemds gewaar in 
mijn opstelling – ik, die meestal sceptisch was en altijd graag wilde discussiëren – ontdekte dat ik 
heel weinig vragen stelde. Ik wilde geen enkel kostbaar moment missen. Week na week luisterde 
ik geduldig naar het verhaal van Gods liefde voor de mens, en van de mens die naar God verlangt. 
Ik luisterde naar de scherpe logica en gedachten die de duisternis hebben verlicht en de verwarde 
twijfels van anderen in mijn groep hebben overwonnen die de kunst van het redelijk denken zijn 
kwijtgeraakt met in plaats daarvan een zelfbevestigende haarkloverij. Ik zag hoe geschiedenis en 
feit en logica inherent waren aan de grondslag van het Christelijk geloof. Ik luisterde naar de Bis-
schop hoe hij de woorden van Jezus Christus uitlegde, de stichting van zijn Kerk, het mystieke 
Lichaam. Ik voelde mij nu hecht verbonden met allen die de Communie ontvangen in alle kerken 
van de wereld. En ik voelde de ware gelijkheid die tussen de mensen van verschillende rassen en 
landen bestaat als ze samen bij het altaarhek knielen – voor God gelijk! En ik begon van deze 
Kerk te houden die ons één maakt. 
 (…) Naderhand hoorde Bisschop Sheen mijn eerste biecht. Het viel hem op dat ik tijdens 
mijn voorbereiding zenuwachtig was en inwendig verscheurd, want ik moest vele jaren bespreken 
waarin ik de waarheid had ontkend. Ik bedacht hoe ik van mijn huwelijk een schertsvertoning had 
gemaakt; hoe ik mijn geboorterecht als vrouw te grabbel had gelegd; over mijn verkeerde relatie 
met mijn ouders; over de overdreven trots van mijn geest; en over mijn tolerantie tegenover mis-
stappen. Hij zag mijn wanhoop en zei geruststellend: “Wij priesters hebben de zonden van men-
sen al zoveel keren gehoord. Die van jou zijn niet erger dan van de rest. Vertrouw op Gods ge-
nade.” Na het biechthoren gaf hij mij de absolutie. Zijn ‘Pax vobiscum’ (de vrede zij met u) 
resonneerde in mijn hart, telkens opnieuw. De volgende dag ontving ik tijdens de ochtendmis de 
Communie uit zijn hand. En ik bad terwijl ik de flikkering van de godslamp bekeek dat het Licht 
dat mij had overmand ook de anderen mocht bereiken die ik liefhad en nog in duisternis zaten. 
Het was alsof ik na een lang ziekbed verfrist was ontwaakt toen de koorts geweken was. Ik deed 
mijn dagelijks werk met een kalmte die mij verbaasde. Het scheen alsof ik een nieuw hart had ge-
kregen en een nieuw bewustzijn. 
 
 Pagina 246-47: Ik zag hoe mijn eigen opvoeding betekenisloos was geweest, als in een cafe-
taria van kennis, alles zonder doel en balans. Mijn gevoelens stonden aan het roer terwijl mijn op-
voeding geen leidraad bood voor zinvolle persoonlijke- en bestuurlijke beslissingen. Pas toen ik 
de Communisten ontmoette kreeg ik een norm waarmee ik leven kon, en het kostte mij jaren om 
te ontdekken dat het een valse norm was. Nu weet ik dat een filosofie en een beweging die zich 
richten op het verbeteren van de condities van de massa’s van onze industriële samenleving geen 
succes kan boeken indien het de mens in een gietvorm van materialisme wil dwingen en hem ont-
geestelijkt door alleen in dat gedeelte te voorzien dat tot deze aarde behoort. Want ongeacht hoe 
hard iemand de geest tracht te ontkennen, tenslotte zal hij op onverwachte manier terugkomen en 
naar de Eeuwige uitreiken. Een verlangen naar God is een zielsvermogen dat even natuurlijk is 
als de hartslag van ons lichaam. Als iemand dat probeert te onderdrukken kan zijn denken slechts 
in chaos uitmonden. 
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