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Voorwoord

In	 dit	 boek	 beschrijft	 Pedro	Casciaro	de	 jaren	waarin	 hij	
Jozefmaria	 Escrivá,	 de	 stichter	 van	 het	 Opus	 Dei,	 van	
dichtbij	 heeft	meegemaakt.	 Terwijl	 ik	 het	 las	 zijn	 er	 veel	
dierbare	herinneringen	bij	mij	bovengekomen.	Opmerke-
lijk	is	zijn	verslag	over	de	periode	1935-1940,	jaren	van	ge-
loof	en	hoop,	waarin	hij	beschrijft	hoe	de	stichter	zijn	jonge	
toehoorders	brede	horizonten	opende	voor	heiligheid	en	
apostolaat.	Vanaf	 het	 allereerste	 begin,	 toen	Madrid	 nog	
geen	miljoen	inwoners	telde,	liet	hij	hen	zien	hoe	ze	in	het	
gewone	leven	hun	studiegenoten	naar	God	konden	bren-
gen.	
Pedro	Casciaro,	student	architectuur,	was	één	van	de-

genen	die	de	vruchten	van	de	apostolische	inzet	van	Jozef-
maria	Escrivá	rechtstreeks	heeft	kunnen	ervaren.	Vol	over-
tuiging	moedigde	de	jonge	priester	hen	aan	op	de	plannen	
van	God	te	vertrouwen	die	wil	‘dat	alle	mensen	gered	wor-
den’	(1	Tim.	2,	4)	en	die	ons	bij	zijn	heilsplan	wil	betrekken.
De	beginjaren	van	het	Opus	Dei	heb	ik	weliswaar	niet	

meegemaakt,	maar	de	gebeurtenissen	uit	die	 tijd	hebben	
diepe	 indruk	 op	 mij	 gemaakt	 dankzij	 de	 verhalen	 van	
de	stichter	en	van	zijn	opvolger	mgr.	Álvaro	del	Portillo.	
Diens	onverwachte	overlijden	op	het	moment	waarop	dit	
boek	 bij	 de	 drukker	 lag	 heeft	 mijn	 herinneringen	 alleen	
maar	intenser	gemaakt.	Álvaro	del	Portillo	heeft	de	geest	
van	het	Opus	Dei,	die	de	stichter	doorgaf	aan	degenen	die	
toen	in	Madrid	bij	hem	waren,	uitstekend	belichaamd.	Hij	
dacht	 graag	 terug	 aan	 de	 zondagmiddagen	 waarop	 hij,	
samen	met	Pedro	Casciaro	en	andere	leden	van	het	Opus	
Dei,	uit	de	mond	van	de	stichter	hoorde	welke	vruchten	de	
apostolische	arbeid	van	het	Werk	zou	opleveren	en	hoe	het	
zich	over	de	vijf	 continenten	zou	verbreiden.	 In	dat	huis	
aan	 de	 Ferrazstraat	 werden	 ook	 plannen	 gesmeed	 voor	
de	 eerste	 uitbreiding:	Valencia,	 andere	 steden,	 Parijs.	De	
Spaanse	Burgeroorlog	en	de	Tweede	Wereldoorlog	zouden	
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de	 verwezenlijking	 van	 dit	 apostolisch	 panorama	 echter	
vertragen.	
De	stichter	schetste	voor	deze	jonge	mensen	een	breed	

beeld	 van	 apostolaat.	 Hij	 was	 heel	 realistisch	 want	 hij	
stond	met	beide	benen	stevig	op	de	grond,	maar	hij	sprak	
tevens	met	een	enorme	bovennatuurlijke	visie.	Hij	spoorde	
hen	aan	te	‘dromen’	en	te	vertrouwen	in	God	en	in	de	bo-
vennatuurlijke	middelen.	Deze	apostolische	dromen	leken	
onmogelijk	in	de	ogen	van	velen	die	toen	contact	met	de	
stichter	hadden.	Maar	deze	jonge	leden	hadden	door	een	
speciale	 genade	van	God	de	 intieme	overtuiging	dat	 het	
zou	lukken.	God	zou,	op	basis	van	hun	oprechte	inspan-
ning	om	als	heiligen	midden	in	de	wereld	te	leven,	op	hen	
willen	steunen	om	veel	mensen	bewust	te	maken	van	het	
feit	dat	alle	gedoopten	tot	de	volheid	van	het	christelijk	le-
ven	geroepen	zijn.	
De	herinneringen	van	Pedro	Casciaro	maken	duidelijk	

hoe	de	 stichter	 de	 eerste	 leden	van	het	Opus	Dei	 in	 een	
klimaat	van	vreugde	en	vrijheid	voor	het	apostolisch	werk	
vormde.	 Ik	heb	de	genade	gehad	sinds	het	begin	van	de	
jaren	‘50	in	zijn	nabijheid	te	kunnen	zijn,	en	kon	ook	per-
soonlijk	ervaren	hoe	de	Vader	vorming	bleef	geven	in	de	
lijn	die	hij	de	beste	achtte:	het	menselijke	en	bovennatuur-
lijke	verantwoordelijkheidsbesef.	
Deze	herinneringen	 laten	zien	hoeveel	waarde	de	Va-

der	 hechtte	 aan	 een	 geest	 van	 verantwoordelijkheid	 en	
eigen	initiatief.	Hij	wilde	dat	wij	spontaan	en	creatief	han-
delden,	zonder	verlammende	normen.	Het	voorbeeld	van	
onze	stichter	heeft	ons	geleerd	om	vanaf	het	eerste	ogen-
blik	het	vrije	handelen	volgens	de	eigen	persoonlijkheid	
te	verenigen	met	de	volgzaamheid	aan	Gods	plannen.	Hij	
herhaalde	 vaak	dat	 ‘eigen	 aan	de	 geest	 van	het	Werk	 is	
dat	we	ons	vrij	en	begrepen	voelen,	op	het	moment	van	
de	gehoorzaamheid:	want	degenen	die	ons	iets	opdragen	
gaan	ervan	uit	dat	wij	verstandige	mensen	zijn	die	rijp	en	
verantwoord	handelen,	 en	dat	we	ons	verstand	en	onze	
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wil	actief	inzetten	en	bij	elk	daad	van	gehoorzaamheid	de	
verantwoordelijkheid	voor	ons	handelen	op	ons	nemen’1. 
Pedro	Casciaro	vroeg	in	1935	om	opname	in	het	Opus	

Dei	en	bracht	de	moeilijke	jaren	van	de	Spaanse	Burgeroor-
log	aan	de	zijde	van	Jozefmaria	Escrivá	door.	De	levendige	
en	humorvolle	manier	van	vertellen	van	de	schrijver	weet	
de	menselijke	en	bovennatuurlijke	aard	van	onze	 stichter	
juist	te	beschrijven:	zijn	blijdschap,	eenvoud,	oprechtheid,	
optimisme	en	innerlijke	kracht,	zijn	hartelijkheid,	genegen-
heid	voor	iedereen,	zijn	liefde	voor	de	vrijheid,	zijn	passie	
voor	alles	wat	echt	menselijk	is	en	zijn	geest	van	kindschap	
tegenover	God.	De	auteur	benadrukt	het	vertrouwen	dat	de	
stichter	in	de	leden	van	het	Werk	had:	hij	steunde	volledig	
op	ons,	ook	al	waren	wij	nog	zeer	jong.	Dit	hielp	ons	te	rij-
pen	en	ons	gevoel	voor	verantwoordelijkheid	te	versterken.
Het	boek	gaat	weliswaar	over	het	leven	van	de	schrijver,	

maar	het	richt	zich	hoofdzakelijk	op	de	jaren	die	hij	in	de	
nabijheid	van	de	stichter	doorbracht.	Van	menige	gebeur-
tenis	die	hij	vertelt	-	in	Madrid,	de	overtocht	door	de	Pyre-
neeën,	Burgos	-	is	hij	een	van	de	weinige,	of	zelfs	de	enige	
nog	levende	ooggetuige2.	Deze	bladzijden	zijn	dan	ook	van	
onschatbare	waarde.	
Het	apostolaat	van	de	gelovigen	van	de	prelatuur	is	in-

tussen	over	de	hele	wereld	verbreid,	en	ik	kan	alleen	maar	
dankbaar	 zijn	 omdat	 de	 ‘dromen’	 van	 onze	 stichter	 uit	
de	 jaren	dertig	een	blijde	werkelijkheid	zijn	geworden	in	
dienst	van	de	Kerk.	
Vol	 liefde	 en	 dankbaarheid	 zal	 de	 heilige	 Jozefmaria	

vanuit	de	hemel	op	de	mannen	en	vrouwen	van	het	eer-
ste	 uur	 neerzien	die	 -	 zoals	 Pedro	Casciaro	 en	 Francisco	
Botella	die	zo	dikwijls	in	dit	boek	genoemd	wordt	-	trouw	
zijn	geweest	en	dag	in	dag	uit	in	volle	overgave	hun	leven	
in	dienst	van	Gods	wil	hebben	gesteld.	

	 1	 Josefmaría	Escrivá,	brief	van	31	mei	1954,	nr.	22
	 2	 Don	 Pedro	 Pedro	 Casciaro	 is	 op	 23	 maart	 1995	 overleden	 in	
Mexico	City,	enkele	dagen	voor	zijn	tachtigste	verjaardag.
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Er	 komen	 veel	 namen	 bij	 mij	 op	 van	 leden	 van	 het	
Opus	Dei	die	in	verschillende	landen,	niet	zelden	onder	
moeilijke	omstandigheden,	het	apostolische	werk	zijn	be-
gonnen	of	 jarenlang	op	dezelfde	plaats	hebben	volhard.	
Sommigen	van	hen	leven	al	in	de	aanschouwing	van	God	
zoals	José	Luis	Múzquiz	die	het	werk	in	de	Verenigde	Sta-
ten	begon,	of	 José	María	Hernández	Garnica	die	bij	het	
begin	van	het	Opus	Dei	in	verschillende	landen	van	het	
oude	Europa	betrokken	was.	Zij	werden	 in	 1944	 samen	
met	Álvaro	del	Portillo	priester	gewijd.	
Ik	mocht	getuige	zijn	van	de	intensiteit	waarmee	mgr.	

Álvaro	 del	 Portillo	 zich	 voorbereidde	 op	 de	 viering	 van	
zijn	vijftigjarig	priesterjubileum.	Maar	God	weet	meer	en	
drie	maanden	voor	dit	grote	feest	riep	Hij	hem	bij	zich	in	
de	hemel.	Wij	bleven	achter	met	de	troost	dat	hij	het	feest	
daar	samen	met	José	María	en	José	Luis	zou	vieren,	in	te-
genwoordigheid	van	God	en	de	Maagd	Maria	en	in	het	ge-
zelschap	van	onze	heilige	stichter.	
In	mijn	gebed	richt	ik	me	tot	hen	als	onze	voorsprekers	

bij	God	voor	de	Kerk	en	voor	de	gelovigen	van	het	Opus	
Dei,	opdat	wij	in	ons	leven	heel	trouw	zijn	aan	de	geest	die	
onze	stichter	ons	heeft	doorgegeven.	
Ik	hoop	dat	velen	bij	het	lezen	van	deze	herinneringen	

zich	in	dankbaarheid	tot	God	en	de	heilige	Maagd	Maria	
zullen	richten.	Zij	hebben	ons	de	genade	verleend	om	in	
ons	dagelijks	leven	de	diepe	waarheid	te	ervaren	van	deze	
woorden	van	onze	stichter:	‘Meer	dan	je	durft	te	dromen.’

mgr.	Javier	Echevarría
Rome,	18	april	1994
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