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Geachte Lezers,

Waken wij ervoor, dat de huidige kerkchaos in ons een religieuze ontmoediging en 
onverschilligheid teweegbrengt! Wat nu weer?

Verbazingwekkend is, dat oud-minister Lilianne Ploumen, abortus- en homolob-
byist in de EU, door paus Franciscus is onderscheiden met het commandeurschap in 
de Orde van St. Gregorius de Grote! Deze onderscheiding is voor mensen, niet per 
se katholieke, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk en maatschappij. 
Na het bekend worden van deze Vaticaanse begunstiging, ontstond opschudding, 
waarop het Vaticaan de zaak bagatelliseerde. In ieder geval bracht Mevrouw Plou-
men in een BNR-interview dit eerbewijs, al grijnzend, in verband met haar inzet 
voor abortus. In 2010 heeft zij bovendien homoseksuelen opgeroepen om tijdens de 
Mis in de kathedraal van Den Bosch te demonstreren (waarbij zij aanwezig was), 
dus haar te verstoren, wat een strafbaar feit is. Kardinaal Wim Eijk wist niets van 
de Vaticaanse manoeuvre. Vragen zijn er. … Duidt het een morele revolutie aan? 
Een capitulatie voor de wereldlijke (VN) macht? Radicale voorstanders van een 
bevolkingsreducering lopen de laatste tijd wel het Vaticaan in en uit. 

Op het feest van de H. Paus en Martelaar Marcellus lezen we in het brevier:
“Zalig de man (de mens), die staande blijft bij de bekoring (de kerkchaos is er een); 
want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen, 
die God heeft beloofd aan hen, die Hem liefhebben”. (Jac. 1, 12)
Hem liefhebben! Het is vooral door onze gehechtheid aan Christus, dat we trouw 
zullen blijven aan ons heilig geloof, aan de heilige R.K. Kerk. Gehechtheid, niet 
alleen vanwege het vertederende en fijne van de kerststal, … “Ik moet Hem bemin-
nen,” schrijft Pater Naaijkens in ‘Meester, wat moet ik doen?’, “want … heeft Hij 
boeien gevoeld om Zijn heilige handen, is Hij geslagen tot uitputting toe, verzadigd 
van versmading, is Hij ter dood gesleept, ter dood op een kruis: het was, omdat Hij 
mij beminde”. Het was voor mij? Ja! Dus moet ik dat beantwoorden! Wil het, is 
beter! Wat u voor uw meest geliefden op aarde voelt: ouders, echtgenoot, kinderen, 
tenminste dát, moet u opbrengen voor Hem. Denk veel hieraan tijdens de komende 
Vasten. Het is als een springplank die u kunt gebruiken, om in Zijn armen te sprin-
gen. Dan zult u gemakkelijker trouw blijven, levenslang.  

Beschouwen we ook tot sterking van ons geloof en vertrouwen de H. Maagd Ma-
ria, die staande onder het kruis volhardde in geloof en liefde! En vindt u het geen 
goed idee om met hetzelfde doel het boek “Zij hebben Hem onttroond” van Mgr. 
Marcel Lefebvre z.g. te lezen? Het boek (Deo gratias!), dat blijvend actueel en zo 
verhelderend is, zal vanaf nu in ongeveer 15 afleveringen in dit blad verschijnen. 

Dan rest mij nog, u een genadevolle en verdiepende vastentijd te wensen!

Pater Carlo de Beer
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De Mars voor het Leven

9 december 2017, Malieveld Den Haag
Opkomst: 10.000 - 15.000 deelnemers!

Deo gratias! Een succes! 

2018: 30.000 deelnemers? U komt toch zeker ook?
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Ze hebben Hem onttroond
Voorwoord

 Het idee om dit boek te schrijven is op-
gekomen na een paar voordrachten voor 
de seminaristen van Ecône over het li-
beralisme. Die voordrachten werden 
gehouden om onze toekomstige pries-
ters een beter begrip te verschaffen over 
de ernstigste en schadelijkste dwaling 
van de moderne tijd en hen in staat te 
stellen een oordeel te vormen over alle 
vormen  en gevolgen van atheïstisch li-
beralisme en liberaal katholicisme. De 
liberale katholieken verspreiden hun 
liberale dwalingen binnen de Kerk en 
in gemeenschappen die nog enigszins 
katholiek zijn. Het is zeer leerzaam, nog 
eens te lezen wat de pausen ons naar 
aanleiding daarvan voorhouden, en te 
zien hoe streng ze zijn in hun veroor-
deling.

Het is goed om de instemming in herin-
nering te brengen, die Pius IX heeft be-
tuigd met het prachtige boek van Louis 
Veuillot, L’illusion libérale (De libera-
le illusie), en dat het Heilig Officie het 
eens was met het werk van Dom Felix 
Sarda y Salvany, Le Libéralisme est un 
péché (Het liberalisme is een zonde).

Wat zouden die auteurs hebben gedacht, 
als ze hadden gezien, net als wij van-
daag, dat het liberalisme tegenwoordig 
in Vaticaan en bisdommen de boven-
toon voert?

Daarom is het dringend noodzakelijk 
dat de aanstaande priesters die dwa-
ling kennen. Want de liberale katholiek 

heeft, wat duidelijk wordt aangetoond 
door Dom Sarda (hoofdstuk 7), een val-
se opvatting van het geloof. Het geloof 
is niet meer een objectieve afhankelijk-
heid van Gods gezag, maar een subjec-
tief gevoel, dat dus wel alle dwalingen, 
in het bijzonder de godsdienstige, moet 
eerbiedigen. In hoofdstuk 23 laat Louis 
Veuillot duidelijk zien dat het grondbe-
ginsel van 1789 (Franse Revolutie) is: 
onafhankelijkheid op godsdienstig ge-
bied, secularisatie van de maatschappij 
en tenslotte godsdienstvrijheid.

Aangemoedigd door de algemeen over-
ste heeft Mgr. Tissier de Mallerais, al-
gemeen secretaris van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X, het voornemen 
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opgevat om de reeks voordrachten te 
ordenen, aan te vullen en te publiceren, 
opdat ook anderen dan de seminaris-
ten met dat zeer actuele onderricht hun 
voordeel kunnen doen.

Terwijl dat werk zijn voltooiing nader-
de, voltrok zich in Assisi de afschuwe-
lijkste demonstratie van het liberale ka-
tholicisme, een tastbaar bewijs dat de 
paus en zij die het met hem eens zijn, 
een verkeerde opvatting hebben over 
het geloof, nl. een modernistische, die 
heel de Kerk op haar grondvesten doet 
schudden. In zijn toespraak van 22 de-
cember 1986 tot de leden van de Curie 
heeft de paus die opvatting zelf beves-
tigd. 

Om het katholiek geloof te bewaren 
en tegen de pest van het liberalisme te 
beschermen is dit boek mijns inziens 
op het juiste ogenblik verschenen. Het 
wil de echo zijn van de woorden van 
Onze Heer: “Wie gelooft, zal gered 
worden, wie niet gelooft, zal worden 

veroordeeld”. Dat geloof wordt door 
het vleesgeworden Woord van God ge-
eist van iedereen, die gered wil worden. 
Dat geloof heeft Hem de dood gekost 
en na Hem die van alle martelaren en 
getuigen die het hebben beleden. In het 
kielzog van het religieuze liberalisme 
zijn er geen martelaren en missionaris-
sen meer, maar verkwanselaars van de 
godsdienst rond de vredespijp, waarbij 
een nietszeggende vrede wordt geslo-
ten.

Dat liberalisme, de doodgraver van de 
katholieke Kerk, werpen we ver van 
ons af. Laten we in navolging van Onze 
Heer het vaandel van het Kruis dragen, 
het enige teken en de enige bron van 
ons eeuwig heil.

Moge O.L. Vrouw van Fatima op de 
70e verjaardag van haar verschijning 
de verspreiding zegenen van dit boek, 
dat de weerklank wil zijn van wat zij 
heeft voorspeld.

Ecône, 13 januari 1987, 
op het feest van de Gedachtenis van de Doop van Onze Heer Jezus Christus

Marcel Lefebvre  

Inleiding

Waar gaan we naar toe? Waar zal al die 
verwarring op uitlopen? We bedoelen 
niet zozeer de oorlogen, de catastrofen 
door atoombommen of milieuvervui-
ling, als wel de revolutie buiten en bin-
nen de Kerk, de geloofsafval waardoor 
hele volkeren, vroeger katholiek, wor-
den aangetast, de geloofsafval, die tot 
in de hoogste rangen van de hiërarchie 

is doorgedrongen. Rome schijnt met 
blindheid geslagen te zijn. Het Rome 
van altijd is tot zwijgen gebracht; het 
is verlamd door het andere, het liberale 
Rome, waardoor het wordt beheerst. 
De goddelijke bronnen van geloof en 
genade drogen op en de aderen van de 
Kerk nemen vooral het dodelijk gif op 
van het naturalisme.
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Het is onmogelijk die ernstige crisis 
te begrijpen, zonder rekening te hou-
den met de belangrijkste gebeurtenis 
van deze eeuw: het Tweede Vaticaans 
Concilie. Mijn gevoelens daaromtrent 
zijn, meen ik, voldoende bekend dat ik 
meteen al kan zeggen wat ik er eigen-
lijk van denk: Zonder dat Concilie in 
zijn geheel te verwerpen, ben ik toch 
van mening dat het de grootste ramp 
is van deze eeuw en van alle eeuwen 
sinds de stichting van de Kerk. Als ik 
dat zeg, neem ik geen andere maatstaf 
dan die van Onze Heer1 en beoordeel ik 
het naar zijn vruchten. Nu, als men kar-
dinaal Ratzinger vraagt een paar goede 
vruchten van het Concilie te noemen, 
dan blijft hij het antwoord schuldig.2 

En toen ik op zekere dag kardinaal 
Garrone vroeg, hoe een ‘goed’ Conci-
lie zo’n slechte vruchten had kunnen 
voortbrengen, antwoordde hij me: “Dat 
is niet aan het Concilie te wijten, maar 
aan de media!”3

Een beetje nadenken, kan het gezond 
verstand te hulp komen: als de periode 
van na het Concilie door de revolutie 
van de Kerk wordt beheerst, komt dat 
dan niet doodeenvoudig door het Con-
cilie? “Het Concilie is het 1789 van de 
Kerk,” verklaarde kardinaal Suenens. 

“Het Concilie stond voor de vraag, hoe 
de waarden van twee eeuwen liberale 
cultuur moesten worden opgenomen,” 
zegt kardinaal Ratzinger. En hij legt uit 
wat hij daarmee bedoelt: in de Syllabus 
had Pius IX de uit de revolutie voort-
gesproten wereld onvoorwaardelijk 
verworpen door de volgende stelling te 
veroordelen: “De paus van Rome kan 

en moet zich met de vooruitgang, het 
liberalisme en de moderne beschaving 
verzoenen en verstaan”.4

Het Concilie, zegt Joseph Ratzinger 
zonder blikken of blozen, is door het 
tot stand brengen van die verzoening 
tussen Kerk en liberalisme, met name 
door Gaudium et Spes, het langste 
concilie-document, een ‘anti-Sylla-
bus’ geweest. Naar het schijnt, hadden 
(volgens Ratzinger) de pausen van de 
19e eeuw echt niet begrepen wat er in 
de Revolutie van 1789 aan christelijke 
waarheden stak, die dus door de Kerk 
konden worden overgenomen.

Zo’n bewering is diep betreurenswaar-
dig, vooral uit de mond van vertegen-
woordigers van het kerkelijk leergezag. 
Want wat was de Revolutie van 1789 
eigenlijk? – Het was het naturalisme en 
subjectivisme van het protestantisme, 
teruggebracht tot rechtsnormen en op-
gelegd aan een nog katholieke gemeen-
schap. Daar vanuit de afkondiging van 
de mensenrechten zonder God, de ver-
heerlijking van de subjectieve betekenis 
van iedere mens ten koste van de objec-
tieve waarheid, de gelijkschakeling van 
alle godsdiensten in de wetgeving, en 
tenslotte de vorming van de maatschap-
pij zonder God en buiten Onze Heer Je-
zus Christus. Er is maar één woord om 
die monsterachtige theorie te typeren: 
het liberalisme.

Helaas, hier stoten we werkelijk op het 
mysterie van de ongerechtigheid.5 Nau-
welijks was de Revolutie uitgebroken, 
of de duivel deed binnen de Kerk man-
nen opstaan, vervuld met de geest van 
hoogmoed en zucht naar nieuwigheden. 

Ze hebben Hem onttroond
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Zij wierpen zich op als geïnspireerde 
hervormers, die ervan droomden de 
Kerk met het liberalisme te verzoe-
nen, om zo een overspelige eenheid tot 
stand te brengen tussen de Kerk en de 
beginselen van de Revolutie. Hoe kan 
men Onze Heer Jezus Christus toch ver-
zoenen met een hoop dwalingen die zo 
volkomen in strijd zijn met Zijn gena-
de, Zijn waarheid, Zijn goddelijkheid 
en Zijn universeel Koningschap! Neen, 
de pausen vergisten zich niet toen ze, 
steunend op de Overlevering en daar-
om ook verzekerd van de bijstand van 
de H. Geest, met hun hoogste gezag en 
opvallend eensgezind het liberaal-ka-
tholieke hoogverraad veroordeelden. – 
Hoe heeft de liberale sekte het dan klaar 
kunnen spelen om haar opvattingen aan 
een oecumenisch Concilie op te leggen? 
Hoe heeft dat tegennatuurlijk verbond 
van Kerk6 en Revolutie toch het leven 
kunnen geven aan een monster dat met 
zijn geraaskal nu zelfs de vurigste aan-
hangers met afgrijzen vervult?

Op die vragen probeer ik in deze 
overwegingen over het liberalisme een 
antwoord te geven. Daarbij wil ik aan-
tonen, dat het gif van het liberalisme, 
eenmaal in de Kerk doorgedrongen, 
deze volgens de wet van oorzaak en 
gevolg logischerwijze naar de afvallig-
heid zal voeren.

“Van liberalisme naar geloofsafval”, 
daar gaat het in deze hoofdstukken 
dus over. Zeker, het is helemaal niet 
opbeurend te moeten leven in een tijd 
van geloofsafval. Maar we moeten be-
denken dat alle tijden en alle eeuwen 
aan Onze Heer Jezus Christus behoren: 
“Ipsius sunt tempora et saecula” laat de 
paasliturgie ons zeggen. Ook onze eeuw 

van grote geloofsafval, zonder twijfel 
verschillend van de eeuwen van geloof, 
behoort aan Jezus Christus. Door de af-
valligheid van de grote massa treedt de 
heldhaftige trouw van het kleine aantal 
duidelijk aan het licht. Zo ging het ten 
tijde van de profeet Elias in Israël, toen 
God slechts zevenduizend man redde, 
die de knie niet wilden buigen voor 
Baal.7

Laten we dus onze knie niet bui-
gen voor de afgoderij van de “verering 
van de mens”8, “die is binnengedrongen 
in het heiligdom en daar zetelt alsof ze 
God is”9. Laten we katholiek blijven, 
aanbidders van de enige ware God, 
Onze Heer Jezus Christus, met Zijn 
Vader en de H. Geest.

Van de andere kant laat de kerkgeschie-
denis zien, dat elke crisisperiode een 
voedingsbodem is voor een nieuwe tijd 
van geloof, voor een echte vernieuwing 
in trouw aan de Traditie. Het is de taak 
van u allen, beste lezers, om nederig aan 
te nemen wat de Kerk ons tot het Twee-
de Vaticaans Concilie door het woord 
van de pausen heeft overgeleverd, en 
wat ik u op mijn beurt doorgeef. Die 
vaste leer van de Kerk heb ik zonder 
aarzelen aangenomen. Die deel ik u 
zonder voorbehoud mee: “quam sine 
fictione didici, sine invidia communi-
co”10

1.  Mt 7, 16.
2.  Joseph Kardinaal Ratzinger, Entretien sur la foi, Fay-

ard1985, pag. 45 t/m 48
3.  Gesprek op 13 februari 1975
4.  Nr. 80.
5.  2 Tess. 2, 7.
6.  Of liever: van de clerus, of: van het bestuursapparaat 

van de Kerk.
7.  1 Kon. 19, 18.
8.  Uitdrukking van Paulus VI.
9.  2 Tess 2, 4.
10.  Wijsh. 7, 13.
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Ze hebben Hem onttroond
Eerste deel 

Het liberalisme 
Beginselen en toepassingen 

Hoofdstuk 1
De oorsprong van het liberalisme

“Als u niet leest, wordt u vroeg of laat 
verraders, omdat u de wortel van het 
kwaad niet hebt begrepen!” Met die 
krasse woorden heeft een van mijn me-
dewerkers1 de seminaristen van Ecône 
op zekere dag aangespoord om goede 
werken over het liberalisme te lezen.

Het is inderdaad onmogelijk de tegen-
woordige crisis in de Kerk te begrijpen 
en het ware gezicht van de belangrijke 
figuren van het Rome van nu te leren 
kennen, en we kunnen ook niet weten 
welke houding we moeten aannemen 
tegenover alles wat er gebeurt, als we 
de oorzaken ervan niet achterhalen, als 
we de historische ontwikkeling van het 
gebeuren niet nagaan, als we de oor-
sprong ervan niet ontdekken en het door 
de pausen van de laatste twee eeuwen 
veroordeelde liberalisme.

Ons lichtbaken: 
de stem van de pausen

Wij moeten dus bij de oorsprong begin-
nen, zoals ook de pausen deden, toen 
ze de steeds toenemende verwarring 
aan de kaak stelden. Welnu, toen de 
pausen het liberalisme beschuldigden, 
keken ze verder in het verleden. Alle-
maal, van Pius VI tot Benedictus XV, 

herleidden ze de crisis tot de in de 16e 
eeuw door het protestantisme begonnen 
strijd tegen de Kerk en tot het natura-
lisme. Daar liggen de oorzaken van de 
ketterij, daardoor ook werd die voor het 
eerst gepropageerd.

Renaissance en naturalisme

Het naturalisme is een onderstroom van 
de Renaissance, die bij haar poging om 
de rijkdom van de oude heidense cultu-
ren te doen herleven, vooral die van de 
Griekse cultuur en kunst, is uitgelopen 
op een overdreven verheerlijking van 
mens, natuur en natuurkrachten. Door 
de goedheid en de macht van de mense-
lijke natuur te verheerlijken, begon men 
geringschattend te denken over de nood-
zaak van de genade, over de bovenna-
tuurlijke bestemming van de mensheid 
en over het licht van de Openbaring. Die 
waarheden deed men uit het bewustzijn 
verdwijnen. Onder het voorwendsel 
kunst te creëren, wilde men toen over-
al, tot in de kerken toe, het nudisme 
introduceren (we mogen zonder over-
drijving van nudisme spreken) dat in de 
Sixtijnse Kapel de boventoon voert. Uit 
esthetisch oogpunt beschouwd, zijn die 
werken ongetwijfeld waardevol, maar 
ze vertonen helaas bovenal een vleselijk 
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aspect, een verheerlijking van het vlees 
die duidelijk tegenover de leer van het 
Evangelie staat: “want het vlees begeert 
tegen de geest,” zegt St. Paulus, “en de 
geest strijdt tegen het vlees.”2

Ik veroordeel die kunst niet, als ze voor 
profane musea wordt voorbehouden, 
maar ik zie er geen middel in om de 
waarheid van de Verlossing uit te druk-
ken, d.w.z. de blijde onderwerping van 
de verloste natuur aan de genade. Heel 
anders moet mijn oordeel zijn over de 
barokkunst van de katholieke contrare-
formatie, speciaal in de landen die weer-
stand boden aan het protestantisme. De 
barok grijpt nog wel naar bolwangige 
engeltjes, maar die kunst, vol beweging 
en soms hartstochtelijk bewogen, is een 
triomfkreet van de Verlossing, een zege-
zang van het katholicisme tegenover het 
pessimisme van een koud en wanhopig 
protestantisme.

Protestantisme en naturalisme

 Ja, het kan wel vreemd en paradoxaal 
lijken, het protestantisme naturalistisch 
te noemen. Er is bij Luther geen spoor 

van enthousias-
me te vinden over 
de natuur die in 
wezen goed zou 
zijn. Volgens hem 
is de natuur im-
mers onherroe-
pelijk verdorven 
en is de wellust 
onoverwinnelijk. 

En toch loopt de uiterst nihilistische 
opvatting van de protestant over zich-
zelf op praktisch naturalisme uit: door 
geringschattend te spreken over de na-

tuur en door de kracht van het geloof 
alleen op te vijzelen, worden de god-
delijke genade en de bovennatuurlijke 
orde naar het rijk der fabelen verwezen. 
Voor de protestanten bewerkt de genade 
geen echte innerlijke vernieuwing. Het 
doopsel is niet het herstel van een gewo-
ne toestand van bovennatuurlijk leven, 
maar slechts een teken van geloof in Je-
zus Christus, die rechtvaardigt en redt. 
De natuur wordt niet door de genade 
hersteld, ze blijft totaal bedorven. Het 
geloof verkrijgt van God alleen maar, 
dat Hij over onze zonden de naaktheid 
bedekkende mantel van Noë werpt. Heel 
het bovennatuurlijk organisme dat door 
het doopsel wordt toegevoegd aan de 
natuur om er wortel in te schieten, alle 
ingestorte deugden en de gaven van de 
H. Geest: het wordt allemaal vernietigd; 
wat overblijft is slechts een uiterst ge-
forceerde wilsdaad van geloof en ver-
trouwen in een Schepper die alleen maar 
vergeeft, om zich verder helemaal terug 
te trekken van Zijn schepsel. Zo laat de 
Schepper toch een even diepe afgrond 
als tevoren bestaan tussen de definitief 
ellendige mens en de drievoudig heilige, 
transcendente God.  Dat pseudo-boven-
natuurlijke, zoals pater Garrigou-Lag-
range het noemt, 
laat de mens, hoe-
wel  hij verlost is, 
helemaal over aan 
zijn louter natuur-
lijke vermogens. 
Daardoor glijdt 
hij onvermijdelijk 
af in het naturalis-
me en moeten de 
tegengestelde ui-
tersten elkaar wel 
ontmoeten! Jacques Maritain geeft heel 
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goed weer, waar het naturalistisch luthe-
ranisme op uitloopt:

“De menselijke natuur hoeft de mantel 
van nutteloze genade alleen maar als een 
overbodig theologisch stuk af te werpen 
en zich te hullen in het kleed van het 
geloof-vol-vertrouwen om een heerlijk 
van zijn ketens bevrijd beest te worden, 
een garantie voor de voortdurende voor-
uitgang die tegenwoordig de hele wereld 
in zijn ban houdt.”3

Dat naturalisme geldt vooral voor de 
burgerlijke en sociale orde: daar ge-
nade alleen nog maar een gevoel van 
geloof-vol vertrouwen is, bestaat de 
verlossing slechts in een individuele, 
geheel eigen godsdienstigheid, zonder 
vat op het openbaar leven. De openbare 
orde op economisch en politiek gebied 
is dus veroordeeld om te leven en zich 
te ontwikkelen buiten Onze Heer Jezus 
Christus. Desnoods zal de protestant 
de maatstaf van zijn economisch suc-
ces aanleggen om zich in Gods ogen 
te rechtvaardigen. Dat is de betekenis 
van de zin uit het Oude Testament die 
hij graag boven zijn voordeur zet: “Eer 
Jahweh met heel uw bezit, met het bes-
te van al uw inkomsten. Dan zullen uw 
schuren vol koren zijn en uw kuipen 
overlopen van wijn”4. 

Jacques Maritain schrijft juiste gedach-
ten over het protestantse materialisme, 
dat aanleiding zal geven tot economisch 
liberalisme en kapitalisme:

“Achter Luthers roepen om het redden-
de Lam, achter zijn opwellingen van 
vertrouwen en geloof in de zonden-
vergeving staat een menselijk schep-

sel dat het hoofd 
opsteekt en in de 
modder waardoor 
het door Adams 
schuld wegge-
zakt is, heel goe-
de zaken doet. 
Dat schepsel 
slaat er zich wel 
door. Het volgt 
de zucht naar 
macht, de neiging om te overheersen, 
de wet van deze wereld die zijn wereld 
is. God is alleen nog maar een machtig 
bondgenoot.”5

Het resultaat van het protestantisme is 
dan dat de mensen zich meer gaan hech-
ten aan aardse goederen en de eeuwige 
goederen vergeten. En al gaat een zeker 
puritanisme een uiterlijke controle uit-
oefenen op de openbare zedelijkheid, 
toch worden de harten niet doordron-
gen van de echt christelijke geest, die 
een bovennatuurlijke geest is en die 
“primaat van het geestelijke” wordt 
genoemd. Het kan wel niet anders of 
het protestantisme moet gaan verkondi-
gen dat het tijdelijke zijn eigen rechten 
heeft tegenover het geestelijke. Welnu, 
die emancipatie van het tijdelijke zullen 
we terugvinden in het liberalisme. De 
pausen hebben dat door het protestan-
tisme geïnspireerde naturalisme terecht 
aan de kaak gesteld als oorsprong van 
het liberalisme waardoor het christelijk 
leven in 1789 en 1848 zo ernstig werd 
verstoord. Leo XIII zegt er dit over:

“Die vermetelheid van trouweloze man-
nen, waardoor de burgermaatschappij 
iedere dag met steeds dieper verval 
wordt bedreigd en waardoor er in alle 
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geesten onrust en verwarring ontstaat, 
is veroorzaakt en geïnspireerd door ver-
giftigde leerstellingen. Die worden de 
laatste tijd onder de mensen verbreid 
als onkruidzaad en hebben zeer nadeli-
ge vruchten voortgebracht. Wel, u weet 
heel goed, Eerwaarde Broeders, dat de 
wrede oorlog die sinds de 16e eeuw door 
de nieuwlichters aan het katholiek ge-
loof is verklaard, de uitschakeling be-
oogde van heel de Openbaring en heel 
de bovennatuurlijke orde om de weg vrij 
te maken voor de verzinselen of liever 
de waanzin van de rede alleen.”6

 En, meer recent nog, horen we van paus 
Benedictus XV:

“We kunnen zeg-
gen, dat de Kerk 
sinds de eerste 
drie eeuwen, 
toen het bloed 
van de christe-
nen de hele aarde 
bevruchtte, nooit 
heeft blootge-

staan aan zo grote gevaren als die op 
het einde van de 18e eeuw. Want toen 
kreeg een waanzinnige filosofie, voort-
zetting van ketterij en geloofsafval van 
nieuwlichters, op alle geesten een verlei-
delijke invloed. Ze bracht een algemene 
verwarring teweeg en had duidelijk ten 
doel de christelijke grondslagen van de 
maatschappij te ondermijnen, niet alleen 
in Frankrijk, maar langzamerhand in alle 
naties.”7

Het ontstaan van het naturalisme op 
politiek gebied

Het protestantisme betekende een heel 
zware aanval op de Kerk. Het veroor-
zaakte een smartelijke scheuring in de 
christenheid van de 16e eeuw, maar is er 
pas in geslaagd de katholieke naties met 
het gif van zijn politiek en sociaal na-
turalisme te doordrenken, toen de geest 
van verwereldlijking de universiteiten 
bereikte en daarna hen die Filosofen van 
de Verlichting werden genoemd.

Filosofisch gesproken, hebben protes-
tantisme en juridisch positivisme eigen-
lijk een gemeenschappelijke oorsprong 
in het nominalisme8 van de Middeleeu-
wen in de vervaltijd. Dat nominalisme 
loopt zowel uit op Luther, met zijn puur 
uiterlijke en verbale opvatting van de 
Verlossing9, als op Descartes met zijn 
idee van een ondoorgrondelijke godde-
lijke wet, die aan de zuivere willekeur 
van Gods wil onderworpen is. – Met de 
H. Thomas van Aquino echter, verklaar-
de heel de christelijke filosofie, dat er 
een eenheid bestaat tussen de eeuwige 
goddelijke wet en de natuurwet voor de 
mens: 

“De natuurwet is niets anders dan een 
participatie van de eeuwige wet in het 
redelijke  schepsel.”10

Maar met Descartes ontstond er al een 
hiaat tussen het goddelijk recht en het 
natuurlijk, menselijk recht. Na hem 
zullen professoren en rechtsgeleerden 
al spoedig dezelfde scheiding toepassen. 
Zo zegt Hugo de Groot (1625) in een 
samenvatting van Paul Hazard:
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“Maar het god-
delijk recht? De 
Groot probeert 
het te redden. 
Wat we juist 
hebben gezegd, 
verklaart hij, zou 
zelfs gebeuren 
als wij – wat niet 
zonder zonde 
kan worden toegegeven – het erover 
eens zouden zijn, dat er geen God is 
of dat het doen en laten van de mens 
Hem onverschillig laat. Omdat God en 
de Voorzienigheid ongetwijfeld bestaan, 
is hier een bron van wet, naast hetgeen 
van de natuur komt. ‘Dat natuurrecht 
zelf kan aan God worden toegeschreven, 
immers, de Godheid heeft gewild dat 
zulke beginselen in ons zouden bestaan.’

De wet van God, de wet van de 
natuur ... gaat Paul Hazard verder, die 
dubbele formule wordt niet door De 
Groot bedacht (...). De Middeleeuwen 
kenden ze al. Hoe komt het, dat ze als 
iets nieuws wordt beschouwd? Dat ze 
door de rechtsgeleerden bekritiseerd 
en veroordeeld wordt? Voor wie is ze 
opzienbarend? De nieuwigheid bestaat 
in de scheiding van de twee termen die 
veld wint: in het feit dat ze wordt be-
schouwd als een tegenstelling die zich 
wil doen gelden. Nieuw is de poging om 
achteraf te komen tot een verzoening 
van de twee, wat alleen al doet veron-
derstellen dat er een breuk bestaat.”11

De jurist Pufendorf (1672) en de filosoof 
Locke (1689) zullen de secularisatie van 
het natuurrecht voltooien. De filosofie 
van de Verlichting fantaseert een “na-
tuurstaat” die niets meer te maken heeft 
met het realisme van de christelijke filo-

sofie en die culmineert in het idealisme 
met de mythe van de “goede wilde” van 
Jean Jacques Rousseau. De natuurwet is 
nog maar een verzameling gevoelens die 
de mens van zichzelf heeft en die door 
de meeste mensen gedeeld worden. Bij 
Voltaire vinden we de volgende dialoog:

B: Wat is de Na-
tuurwet? 
A: Het instinct 
dat ons doet voe-
len wat rechtvaar-
dig is.
B: Wat is voor u 
rechtvaardig en 
onrechtvaardig?
A: Wat door de 
hele wereld als 
zodanig wordt gevoeld.12

Zo’n resultaat is de vrucht van een uit 
het lood geslagen rede, die in haar zucht 
om zich los te maken van God en Zijn 
openbaring ook de schepen met de van-
zelfsprekende beginselen van de natuur-
lijke orde achter zich heeft verbrand. 
Op die beginselen wijst ons de boven-
natuurlijke openbaring van God, terwijl 
het kerkelijk leergezag ze bekrachtigt.

Dat de Revolutie burgerlijk en 
kerkelijk gezag heeft gescheiden, komt 
eigenlijk, omdat zich bij hen die zich 
tooiden met de naam “filosofen”, geloof 
en rede allang had gescheiden. Het is 
hier wel de plaats om te wijzen op wat 
het Eerste Vaticaans Concilie daarover 
verkondigt:

“Geloof en rede kunnen niet alleen nooit 
met elkaar in strijd komen, ze steunen 
elkaar  zelfs, immers de rechte rede toont 
de grondslagen van het geloof aan. Door 
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dat geloof verlicht, wijdt de rede zich 
aan het kennen van de goddelijke din-
gen, terwijl het geloof van zijn kant de 
rede van dwalingen bevrijdt, haar erte-
gen beschermt en haar met rijke kennis 
toerust”.13

Maar de Revolutie is juist uitgebroken 
in naam van de godin Rede, van de ver-
goddelijkte rede, van de rede die zich 
opwerpt als hoogste norm van waar en 
onwaar, goed en slecht.

Naturalisme, rationalisme,  
liberalisme

U zult nu wel beginnen te zien, hoe al 
die dwalingen in elkaar grijpen: libera-
lisme, naturalisme en rationalisme zijn 
slechts elkaar aanvullende aspecten van 
wat men de Revolutie moet noemen. 
Waar de door het geloof verlichte rede 
slechts harmonie en onderdanigheid 
ziet, daar graaft de vergoddelijkte rede 
afgronden en richt ze hoge zware muren 
op: de natuur zonder de genade, stoffe-
lijke welvaart zonder verlangen naar de 
eeuwige goederen, scheiding van Kerk 
en Staat, een politiek zonder God en 
zonder Jezus Christus, de rechten van 
de mens tegenover de rechten van God, 
kortom: vrijheid zonder waarheid.

Zo is de Revolutie ontstaan. Die werd 
al meer dan twee eeuwen in de geesten 
voorbereid, zoals ik u heb trachten aan te 
tonen. Maar pas op het einde van de 18e 
eeuw is ze werkelijkheid geworden en 
heeft ze haar eindresultaat opgeleverd: 
politieke vruchten, dankzij de geschrif-
ten van filosofen en encyclopedisten, 
dankzij de onvoorstelbare activiteit van 
de vrijmetselarij14 die in enkele decen-

nia is doorgedrongen in heel de leidende 
klasse en daarbinnen haar cellen heeft 
verspreid.

De vrijmetselarij, een genootschap dat 
die dwalingen heeft verbreid

Hoe nauwkeurig en met welk een scher-
pe blik hebben de pausen dat gedoe aan 
de kaak gesteld! Paus Leo XIII laat dat 
zien in de reeds aangehaalde encycliek 
Quod Apostolici, en opnieuw in de en-
cycliek Humanum Genus van 20 augus-
tus 1884 over de sekte van de vrijmet-
selaars:

“In onze tijd 
schijnen de aan-
stichters tot het 
kwaad zich met 
grote inspanning 
te hebben ver-
enigd, daartoe 
aangezet en daar-
bij geholpen door 
een in vele plaat-
sen verspreid en 
goed georganiseerd genootschap van 
de vrijmetselaars.

Vol waakzame zorg voor het heil 
van het christenvolk hadden Onze voor-
gangers al heel gauw die grote vijand 
herkend, toen hij uit de duisternis van 
een geheime samenzwering verscheen 
en in het volle licht een stormaanval 
inzette”.

Leo XIII vermeldt dan de pausen die de 
vrijmetselarij al hebben veroordeeld: 
Clemens XII, in de encycliek In Emi-
nenti van 27 april 1738, excommuni-
ceerde de vrijmetselaars; Benedictus 
XIV hernieuwde die veroordeling in 
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zijn encycliek Providas van maart 1751; 
Pius VII, door zijn encycliek Ecclesiam 
van 13 sep. 1821, stelde vooral de Car-
bonari aan de kaak; Leo VII ontmasker-
de door zijn pauselijke zendbrief Quo 
Graviora van 13 maart 1826 bovendien 
het geheime genootschap L’Universitai-
re, dat erop uit was om de jeugd te be-
derven; Pius VIII (encycl. Traditi van 
29 mei 1829), Pius IX (toespraak tot de 
vergaderde kardinalen op 25 sep. 1865 
en de Encycliek Quanta Cura van 8 dec. 
1864) uitten zich in dezelfde zin.

Vervolgens betreurt Leo XIII, dat de 
bestuurders zich zo weinig aantrekken 
van de ernstige waarschuwingen en stelt 
hij de schrikbarend snelle groei van de 
sekte vast:

“Daaruit volgt, dat de sekte van de vrij-
metselaars in anderhalve eeuw onge-
lofelijk gegroeid is. Met brutaliteit en 
list heeft ze zich op alle sporten van de 
maatschappelijke ladder genesteld en 
begint ze binnen de moderne staten een 
macht te vormen die aan soevereiniteit 
grenst”.

Wat zou hij nu zeggen, nu er geen enke-
le regering15 meer is, of ze gehoorzaamt 
aan de decreten van de vrijmetselaarslo-
ges! Nu trekt de vrijmetselaarsgeest of 
de vrijmetselarij zelf in gesloten gelede-
ren ten aanval tegen de hiërarchie van de 
Kerk. Maar daar kom ik op terug.

Welke geest bezielt toch de vrijmetse-
larij? Op die vraag geeft senator Goblet 
d’Aviello, lid van het Groot-Oosten van 
België, die op 5 aug. 1877 in de loge 
van de Amis Philantropiques te Brussel 

sprak, woorden van de volgende strek-
king:

“Zeg tegen de nieuwelingen dat de 
vrijmetselarij ... op de eerste plaats een 
leerschool is voor het op populaire wij-
ze verspreiden van wetenschappelijke 
denkbeelden en het geven van bijscho-
ling, een soort laboratorium waarin de 
grote ideeën van de tijd met elkaar in 
verband worden gebracht en worden 
toegejuicht, om dan in een concrete, 
praktische vorm over de profane we-
reld te worden verspreid. Zeg hun, in 
één woord, dat wij de filosofie van het 
liberalisme zijn”.

Het is dus vanzelfsprekend, beste lezers, 
dat de vrijmetselarij, zelfs al noem ik 
ze niet altijd, de achtergrond vormt van 
alle onderwerpen waarover ik u in de 
volgende beschouwingen zal spreken.

1.  Abbé Paul Aulagnier, 17 sept. 1981.
2.  Gal. 5, 17.
3.  Trois Réformateurs, Plon, blz. 25.
4.  Spr. 3, 9-10.
5.  Trois Réformateurs, Plon, blz. 52-53.
6.  Encycliek Quod Apostolici, 28 dec. 1878.
7.  Brief Anno jam exeunte, 7 maart 1917.
8.  Filosofie die de algemene begrippen als slechts zinloze 

namen beschouwd.
9.  Opm. vertaler: Volgens kardinaal J. de Jong, Handboek 

der Kerkgeschiedenis 1932, II, p. 179, leert Luther:   
“De gelovige wordt niet innerlijk gerechtvaardigd. Zijn 
zonden worden slechts bedekt door de gerechtigheid 
van  Christus. Innerlijk blijft hij altijd zondaar. Onze 
rechtvaardiging is dus uiterlijk”.

10.  Summa theologica I-II, 91, 2.
11.  La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Fay-

ard, 1961, Dl 3, Hfdst. 3, blz. 253.
12.  Voltaire, dialoques philosophiques, l’ABC 1768, 

Quatrième entretien, De la loi naturelle et de la curiosi-
té, geciteerd door Paul Hazard op. cit.

13.  Constitutie De fide catholica Dei Filius, Denzinger 1799.
14.  1517: opstand van Luther, die de pauselijke Bul in Wit-

tenburg verbrandt; 1717: stichting van de Groot-Loge 
te Londen.

15.  Zelfs de communistische landen zijn niet uitgezonderd, 
immers, de communistische partij is een puur vrijmet-
selaarsgenootschap. Het enig verschil met de zusterge-
nootschappen: het is wettelijk en openbaar.
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De Litanie van 
Onze-Lieve-Vrouw

Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.

V. Geerebaert C.ss.R. 
(Leuven, St.-Alfonsus-Drukkerij, 1930)

Allerzuiverste Moeder, bid voor ons.

Feitelijk werd Maria’s zuiverheid reeds 
in de vorige aanroeping verheerlijkt, 
want, waar verkondigd wordt, dat Ma-
ria nooit de minste zonde bedreef, ja 
zelfs, dat zij niet kon zondigen, daar 
wordt ook luid bevestigd, dat zij de 
zuiverheid steeds zorgvuldig heeft 
bewaard. Nochtans is de engelachtige 
deugd zo hoog bij de H. Kerk in eer, dat 
zij het haar plicht acht, op de zuiver-
heid van Maria, ideaal en beschermster 
van de heilige deugd, het volle licht te 
werpen.

Sinds de val van onze eerste ouders, 
voelen de mensen de opstand van het 
lichaam, dat om zinnelijke voldoening 
schreeuwt. Vandaar wordt een ont-
zettende strijd om de zuiverheid ge-
streden, want de opwellingen van de 
bedorven natuur zijn soms onstuimig, 
en de aanval van de driften geweldig. 
Zeker, het is voor de overwinnaar in de 
reinheid zoet, de vrucht van zijn veel-
vuldige overwinningen te smaken, en 
hij ondervindt, dat zijn geoefendheid in 
de deugd, door goede gewoonten ver-
worven, als een hechte verschansing 
is, vanwaar uit hij de aanvallen van de 

vijand zegevierend kan afslaan; maar 
toch moet eenieder steeds op zijn hoede 
zijn, want de driften zijn als een vuur, 
dat uitgedoofd schijnt, maar onder de 
as blijft smeulen; en de minste onvoor-
zichtigheid is soms voldoende om het 
vuur weer aan te blazen, zodat de ziel 
door de ontzettende en alvernielen-
de brand van de onkuisheid bedreigd 
wordt.

Moet de zuiverheid niet buitengewoon 
aangenaam zijn aan Maria, omdat zij in 
het geestelijk leven zulk een gewichti-
ge rol speelt? Redt die deugd de zielen 
niet voor de gelukzalige eeuwigheid? 
De onzuiverheid baant de weg naar de 
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hel, want als er zovelen voor eeuwig 
verloren gaan, dan is de onzuiverheid 
daar de voornaamste oorzaak van. Van-
daar aarzelde de grote heilige kerkle-
raar Alfonsus niet, deze schrikwekken-
de woorden neer te schrijven: “Van de 
honderd verdoemden gingen er negen 
en negentig vanwege de  onzuiverheid 
naar de hel, en de honderdste was er 
niet vrij van!”

Waarom de zuiverheid zulk een ge-
wichtige rol speelt?

Omdat zij de veerkracht van de 
ziel is. Wie met die deugd van de en-
gelen gesierd is, ziet in zijn ziel alle 
mogelijke deugden ontkiemen en tot 
een heerlijke bloei komen. Zuivere 
zielen zijn ijverig, edelmoedig en te-
der; daarom verspreiden zij rondom 
zich blijheid, geluk, en tevredenheid, 
en kennen zij niets dan vrienden, omdat 
zij, door al hun hoedanigheden, ook an-
deren voldoening schenken en gelukkig 
maken.

De zuiverheid is van een perk 
de pronkbloem; om haar heen, in de 
heerlijkste schakeringen, aanschouwt 
men allerlei bloemen en planten, die 
de pronkbloem schitterender doen uit-
stralen. De zuiverheid is als een stam, 
waarop verscheidene scheuten geënt 
zijn; uit die scheuten ontspringen op 
dezelfde stam allerlei bloemen, die de 
tuin van de ziel met hemelse geuren 
vervullen.

Hoe afschuwelijk is daarentegen de 
onzuiverheid met haar rampzalige in-
vloed! Hoe doet zij alle schoonheid en 
alle adel kwijnen en sterven! Verlok-
kend, ongetwijfeld, is haar verschij-
ning, zoet zijn de woorden die van 

haar lippen komen, en bedwelmend 
is de beker dien zij aanbiedt. En toch, 
wee de ongelukkigen, die in haar tover 
gevangen raken! Hoe treurig ook, de 
slachtoffers van de onzuiverheid zijn 
bij duizenden en duizenden te tellen.

Moegestreden als zij zijn, of ver-
leid door de verblindende pracht van 
een bedorven wereld, werpen zij zich 
in haar armen, omdat ze zich verbeel-
den, buiten het spoor van eer en plicht, 
aan haar boezem een voldoening te 
smaken, welke de deugd niet had aan-
geboden. Maar haar adem, heet als de 
hel, waarin hij geboren is, verschroeide 
alles in de zielen van die ongelukkigen. 
Wel bitter daarom werden die bekla-
genswaardigen ontgoocheld, die in hun 
verhitte verbeelding meenden, dat de 
liefde een paradijs zou scheppen, en die 
tenslotte niets dan verwoesting hebben 
gevonden, eenzaamheid, laagheid en 
schandelijke slavenbanden.

Wat wonder dan ook, dat Christus, 
die alles op zijn juiste waarde weet 
te schatten, zich zo innig aan de zui-
verheid heeft gehecht, dat Hij tot Zijn 
onmiddellijke omgeving slechts maag-
delijke zielen toeliet. Was Zijn Moe-
der niet de Maagd der maagden, de 
vlekkeloos ontvangene? Was ook de 
H. Jozef niet een engel van reinheid? 
Werd Johannes de Doper niet reeds in 
de moederschoot gezuiverd? En was 
Johannes de Evangelist niet om die 
deugd de beminde leerling ?

Daarom ook, heeft Christus de 
evangelische raad van eeuwige zuiver-
heid aan de wereld gegeven, want Hij 
wilde Zijn heilig tabernakel, waar Hij 
onder broodgedaante stil en verborgen 
zou verblijven, met maagdelijke har-
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ten omringen. Vandaar eist de H. Kerk 
van priesters, die het heilig altaar mo-
gen bestijgen, en van kloosterlingen, 
die met Jezus onder één dak mogen 
wonen, niet slechts zuiverheid, maar 
een zuiverheid voor immer, door een 
onverbreekbare gelofte aan Jezus toe-
gezegd.

De zuiverheid mag gerust de barometer 
van de ziel genoemd worden, want zij 
geeft de graad van liefde voor Chris-
tus aan, en ook van alle deugden, die 
de hofstoet van de liefde voor Christus 
uitmaken; maar bovendien bewaart zij 
ze ook, terwijl de onkuisheid alle ede-
le kiemen van deugd en godsvrucht, 
die in de ziel ontloken zijn, doodt en 
verschroeit. Arme ziel, die vroeger 
een toonbeeld was van deugd, en de 
warmte van haar vurigheid weldadig 
verspreidde, maar thans in onverschil-
ligheid voor God en het eeuwige ver-
zonken, haar levensweg vervolgt! Ge-
loof me, de bloem van de zuiverheid 
hangt geknakt in haar hart neer!

… Wie kent niet Hendrik VIII, ko-
ning van Engeland, die door Paus Leo 
X met de zeldzame eretitel van verde-
diger van het geloof begunstigd werd, 
omdat hij zo moedig tegen Luthers 
dwaalleer was te velde getrokken? En 
toch heeft hij later Luthers voorbeeld 
gevolgd en is opgestaan tegen God en 
tegen Zijn gezalfde, de Paus van Rome. 
Waarom? De onkuisheid had de vorst 
tot die uitersten gebracht.

En wat te zeggen van onze dagen! Wie 
schudt niet treurig het hoofd, wanneer 
hij ziet, hoe de moderne maatschappij 
met de dag dieper wegzinkt in gods-
dienstige onverschilligheid en onge-

loof? Doch kan men er over verwon-
derd zijn, wanneer men de vloed van 
de zedeloosheid ziet, die tegenwoor-
dig de wereld bedelft? Inderdaad, de 
zedeloosheid is tot een onrustbarende 
hoogte gestegen! Hoe brutaal en on-
beschaamd durft de zonde niet in het 
openbaar optreden! Bezoek slechts 
de schouwburgen, de bioscopen en 
de boekwinkels! En wat niet minder 
noodlottig is, het schijnt dat de mode 
met de hel samenspant, om het laatste 
restje van schaamtegevoel uit de har-
ten van de mensen te rukken. Verliezen 
wij echter de moed niet, want zolang 
de Onbevlekte van Lourdes de aarde 
beschermt, zal in de harten van vele 
katholieken de liefde tot de zuiverheid 
blijven bloeien.

De zuiverheid nu, die nog het sieraad 
en de roem van de katholieke Kerk uit-
maakt, verschilt volgens de verschei-
dene levensstaten in graden. Is er de 
zuiverheid van de gehuwden, welke de 
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drift in het spoor van rede en geloof 
intoomt, die van de ongehuwden reikt 
veel verder, want zij gebiedt aan iede-
re uiting van de driften te weerstaan. 
Als ongehuwde personen nooit, zelfs 
niet door vrijwillige gedachten of be-
geerten, tegen de deugd van de engelen 
hebben misdaan, dan dragen zij de ere-
naam van maagdelijke zielen. De roem 
van deze zielen staat omwille van hun 
verdiensten zo hoog bij God, dat Hij 
hun in de eeuwigheid met een aureool 
het hoofd zal omkransen.

Voor die maagdelijke zielen zal 
het een onverwelkbare glorie zijn, dat 
zij nooit door de duivel overwonnen 
werden, en hun scheepje onbelem-
merd, door de stormen van de driften 
naar de haven van de zaligheid hebben 
gevoerd. Maria’s roem zal het daaren-
tegen zijn, dat de satan van de ontucht 
haar zelfs niet heeft durven naderen, 
zodat haar ziel door een onbewogen 
zee de haven van de eeuwigheid heeft 
bereikt.

En betaamde dit niet tegenover de vlek-
keloos ontvangen Moedermaagd, dat 
zij vrij zou blijven van iedere bekoring 
tegen de reinste van de deugden? Het 
is waar, bekoringen zijn geen zonden, 
al kunnen zij de zonde na zich slepen, 
maar de bekoringen zijn toch de vrucht 
van de boom, die onder de vervloeking 
heeft gelegen. Mocht de goddelijke 
Bouwmeester die voor Zijn Zoon, de 
Heilige der Heiligen, een woning moest 
bouwen, wel een tempel oprichten, die 
voortdurend aan de zonde zou herinne-
ren? Mocht de Verlosser wel een vrouw 
tot moeder kiezen, over wie de duivel 
toch een zekere heerschappij zou voe-
ren? Geen sprake van, want haar li-

chaam, dat bestemd was om het taber-
nakel van de Allerhoogste te worden, 
moest daarom door onaanvechtbare 
maagdelijkheid een waardige woon-
plaats van de Godheid zijn. Wie zou 
het trouwens geloven, dat God minder 
voor Maria zou hebben over gehad, 
dan voor Adam en Eva, die toch in de 
dagen van hun onschuld geen opstand 
van de driften kenden. Op zijn minst 
moest de nieuwe Eva hetzelfde voor-
recht genieten.

Maar, werpt wellicht iemand 
op, is het niet roemvoller de zege te 
bevechten na ontzettende strijd, dan 
zonder inspanning de vruchten van de 
vrede te smaken? Veroorloof ons ech-
ter te vragen: welke vorst wordt het 
meest benijd, hij, die over rumoerige, 
weerspannige onderdanen slechts met 
het zwaard in de vuist kan heersen, of 
de koning, die een volk bestuurt, dat 
zich gedwee aan ‘s lands wetten onder-
werpt, en het vaderland, door verenigde 
kracht, tot grote welvaart brengt?

De zuiverheid van Maria is een van de 
schitterendste parels aan haar kroon. 
“De doornen van de zonde,” roept 
Adam van Sint Victor uit, “hebben ons 
verscheurd, en wij zelf zijn doornen-
struiken, waaraan anderen zich kunnen 
verwonden; doch Maria, de Moeder 
Gods, is een bloem, een roos zonder 
doornen”.

En wat voor haar ook een voor-
recht was, dat zij alleen in zijn volle 
betekenis waardeerde als een heerlijk 
gevolg van haar roemvolle reinheid, 
zij ondervond bij de beoefening van de 
deugden niet de minste moeilijkheid. 
“Zij beoefende de deugden,” verklaart 
Richard van Sint Victor, “zonder ook 

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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de geringste tegenwerking te ondervin-
den. Zij beoefende ze met voldoening 
en met liefde, zonder ooit een kwade 
neiging te moeten bevechten”.

Gebed: O Maria, Moeder van de reine 
liefde, ons hart is zo zwak en wispel-
turig, en de aanvallen van de vijand 
zijn soms zo onstuimig en zwaar. 

Aan mijn eigen krachten overgelaten, 
moet het broze vaartuig van mijn hart, 
geslingerd als het wordt, onvermijde-
lijk schipbreuk lijden. O reik me toch 

uw moederhand, ondersteun mijn 
weifelende krachten, en stort in mijn 

ziel de moed van de helden, om kost 
wat het wil, mijn driften te beheersen, 
de verleiding van de wereld te over-
winnen, de bekoring van de duivel 
zegevierend af te slaan, opdat ik op 
de drempel van de eeuwigheid, de 
goddelijke Rechter mijn zuiverheid 

als een blanke lelie moge aanbieden. 
Amen.

Oefening: Alle dagen, en vooral in de 
ogenblikken van bekoring, aan Maria 
vragen, de verhevenheid van de enge-
lachtige deugd te mogen begrijpen.

… wordt vervolgd …
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Terugblikken
Maar liefst heel 
kort na de in-
ternationale be-
devaart van de 
Priesterbroeder-
schap St. Pius X 
naar Fatima 16-
22 augustus 2017 
(zie reisverslag 
van het J.K.I. in 
het IB nr. 298) 
deed in het week-
end van 26 en 27 
augustus 2017 
een enthousiaste 
groep mensen al 
weer de onverge-
telijke bedevaart 
van Gorcum naar 
Brielle! Voor wie zou de volgen-
de voettocht (25 en 26 augustus 
2018), zo hard nodig voor katho-
liek herstel in de Lage Landen, 
geen uitdaging zijn?
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Terugblikken

Pelgrimstocht Leden Derde 
Orde van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X naar Keve-
laer uit dankbaarheid voor de 
Utrechtse St. Willibrordkerk.

Op 9 september 2017 heeft de 
ledendag van de Derde Orde in 
Gerwen plaatsgevonden. De dag 
begon met een H. Mis in de kerk, 
waarna een broodmaaltijd in de 
priorij volgde. Na de heerlijke 
maaltijd vertrokken de leden 
naar de bekende bedevaarts-
plaats Kevelaer om daar de H. 
Maagd Maria te danken voor 
het verwerven van de St. Willi-
brordkerk in Utrecht. In Kevelaer 
aangekomen, bezochten wij eerst 
de kleine kapel, waar zich de we-
reldberoemde Maria-afbeelding 
bevindt. Daarna bezochten wij 
de kaarsenkapel, waar continue 

kaarsen worden aangestoken. Ook een 
aantal van onze leden, waaronder ikzelf, 
hebben hier een kaars aangestoken. Na 
een korte pauze, waarin wij genoten van 
koffie en een flinke taartpunt, vertrokken 
wij naar de indrukwekkende basiliek, 
waar Pater de Beer onze groep uitleg gaf 
over o.a. de religieuze betekenis van de 
in deze schitterende basiliek aanwezige 
plafond- en wandschilderingen. Uiteraard 
hebben wij ook uitvoerig de tijd genomen 
om de Rozenkrans te bidden in een kapel, 
die onze groep op vriendelijke, gastvrije 
wijze hiervoor ter beschikking werd ge-
steld. In dankbaarheid aan God en de H. 
Maagd Maria kunnen wij dan ook zonder 
meer terugzien op een bijzonder geslaag-
de, inhoudsvolle ledendag.
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Op de Sportdag van de Traditie in Bonheiden, 16 september 2017, behaalden de 
Nederlanders in het voetbaltoernooi de derde plaats!
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Terugblikken

Ons J.K.I. won op 1 oktober 2017 in Leidschendam de eerste en derde prijs van 
een zaalvoetbaltoernooi tussen 16 teams van katholieke jongeren.

Op 11 november 2017, daags voor de reconciliatie van de St. Willibrordkerk in 
Utrecht (zie foto’s in het IB nr. 299), diende Mgr. Bernard Fellay het H. Vormsel 
toe in onze Kapel O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans in Leiden. De ceremonie 
en ook de woorden van de bisschop waren hart- en zielverheffend! Proficiat aan 
alle vormelingen!
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De E.K.-kinde-
ren in Leiden 
vieren tijdens 
de bijeenkomst 
op zondag 21 
januari 2018 
de verjaardag 
van de pater, 
zetten hem 
eens flink in de 
bloemetjes en 
luisteren daar-
na naar een 
voordracht over 
de held Gabriel  
García Moreno.
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De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, die 
Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, 

iedere maand opgeeft.

Februari: Dat Jezus over onze landen moge heersen!  

Beste Kruisvaarders,

“Sangay” betekent: “de Schrik-Aan-
jager”. Zo heet de vulkaan van pre-
cies 5300 meter hoog. “Pichincha” is 
zijn andere naam. Eind jaren 1830 is 
een Frans wetenschapper en ingenieur 
in de buurt: Sébastien Wisse. Hij zou 
graag eens boven een kijkje nemen, 
maar niet alléén! Niemand heeft het 
ooit gewaagd. Dan komt een jongeling 
met zwart haar en staalblauwe ogen 
naar hem toegelopen: “Zullen we het 
wagen?” Wisse: “Ben je zeker dat je het 
kan?” De flinke jongen: “Neen, maar 
wie niet waagt, niet wint! Ik oefen mij 
om alle schrikachtigheid kwijt te spelen 
en ga daarom graag klimmen. Kom, de 
Pichincha wacht op ons!” Dagen naar 
omhoog, de lucht telkens kouder en 
dunner: “Hijg-hijg!” Oeps! Het laatste 
stuk vóór de krater is een steile muur. 
“Durf jij verder?” De kerel: “Ik moet en 
zál!” Op de kracht van vinger- en teen-
toppen bereikt hij de top van de muur. 
De rand van de krater is echter maar 
… 40 centimeter breed! Aan de ene 
kant de diepe afgrond, aan de andere 
kant de rokende diepte. Wisse weet niet 
wat hij ziet: die jonge gast gaat op die 
rand … rechtstaan! En dan: “Boem!” 
en “Woesj!!” Net spuwt de vulkaan 
een zware rotsblok het luchtruim in, 
die bijna het hoofd van de jonge knaap 

scheert! Dondert de jongen de gapende 
diepte in? Neen! Hij bijt op zijn tanden 
en bewaart de koelbloedigheid! Wauw! 
Wie is die jonge held? Waar gebeurt dat 
allemaal? 

Eerst de laatste vraag: in Ecuadór. Het 
is het westelijkste land op de onzichtba-
re midden-gordel van onze planeet: de 

Eucharistische Kruistocht
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evenaar. Vandaar ook de naam: “eve-
naar” heet “equadór” in het Spaans, de 
landstaal van dit Zuid-Amerikaanse 
land. En het is een prachtig land! In het 
midden het tweede hoogste gebergte ter 
wereld: de Andes, met als hoogste piek 
de Chimborazo (6267 m). In het ber-
gland heerst bijna een klimaat zoals in 
Zuid-Europa, en dus wonen er relatief 

veel mensen. In het An-
desgebergte ligt ook de 
hoofdstad: Quito. 

Ten westen de kustvlakte, 
waarvan een deel woes-
tijn is, een deel tropisch 
oerwoud (bij Esmeraldas: 
bananen en cacao voor 
chocolade!) en rond de 
grootste havenstad (Gua-
yaquil) weer zo’n klimaat 
zoals aan de Middelland-
se Zee. Ten oosten van de 
Andes begint het grootste 
tropische regenwoud van 
de wereld: het Amazone-
woud. Hier wonen maar 
weinig mensen, maar in 
het Equadoriaanse deel 
zit het vol aardolie! 

En dan 100 kilometer buiten de kust: 
de Galápagos-eilanden. Met wonder-
lijke planten en dieren, schepselen die 
men soms nergens anders op de wereld 
vindt, waaronder schildpadden, die 
meer dan honderd jaar oud worden!

Geen land ter wereld heeft zoveel ver-
schillende soorten planten en dieren 
per vierkante kilometer als Ecuadór! 
Tussen 1462 en 1562 behoorde het 
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Eucharistische Kruistocht

land tot het machtige indianenrijk van 
de Inca’s. Die worden de “Romeinen 
van Zuid-Amerika” genoemd, omdat 
ze een machtig netwerk van 
wegen aanleggen, met hang-
bruggen over de enorm diepe 
bergkoven. De Inca-heersers 
waren echter geen lieverdjes, 
en zo ook aanvankelijk niet 
hen opvolgers, de Spaanse 
veroveraars onder Pizarro. 
Gelukkig worden zij gevolgd 
door missionarissen, die met 
de koning in Spanje samen 
wél hun best doen goed te zijn 
voor de indianen. Bij de nieu-
we Spanjaarden zijn er heiligen, zoals 
zuster Mariana de Jesús Torres, aan wie 
Onze-Lieve-Vrouw in het jaar 1594 ver-

scheen (met boodschappen 
voor de 20e eeuw, onder 
andere over een “geliefde 
bisschop, die niet meedoet 
aan de afbraak”). Maar er 
zijn ook schurken, die de 
Indianen tot slaven maken.

In de 17e eeuw vergaat voor 
de kust een schip met sla-
ven uit Zwart-Afrika. De 
slaven zijn echter goede 

zwemmers en weten zich te redden naar 
de kustplaats Esmeraldas. Vandaar de 
zeer verschillende afkomst van de van-

daag 16, 4 miljoen Ecuadórianen: 6% 
blanken, 7% zuivere indianen, evenveel 
zwarten, 71% mestiezen (met Spaanse 

en Inca-indiaanse voorouders) 
en 7% Montubio’s (afstamme-
lingen van álle rassen, langs de 
kust). 

En de godsdienst? Bijna alle-
maal katholieken! En zij bou-
wen prachtige kerken!

Klinkt mooier dan het lijkt: 
vanaf 1820 maken de La-
tijns-Amerikaanse landen zich 
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onafhankelijk van moederland Spanje. 
Jammer genoeg worden die opstanden 
vooral geleid door godsdienst-hatende 
vrijmetselaars. Die vechten daarna met 
“conservatieven” (vóór Jezus, geloof 
en Kerk) om de macht. In Ecuadór 
komt daar nog bij, dat de twee grotere 
buurlanden Colombia (toen genoemd: 
“Nieuw-Granada”) en Perú, het altijd 
proberen op te slokken. In 1830 is 
Ecuadór wel onafhankelijk en heeft 2 
miljoen inwoners, maar in doffe ellen-
de: uitzuigers van vrijmetselaar-presi-
denten en -generaals, grootgrondbe-
zitters en valse advocaten en rechters. 
Met plezier opstandjes maken, de macht 
grijpen, hun zakken vullen, de Kerk 
lastigvallen en voor de rest: niets doen! 
Wegen, grensposten en scholen zijn er 
nauwelijks (volk blijft dom!), niemand 
waagt het geld te verdienen (volk blijft 
lui en arm) en de soldaten worden niet 
betaald, zodat deze overal de mensen 
gaan plunderen en moorden. Dat is de 
toestand, wanneer onze jonge held op 
de rand van de Pichinchakrater zit! 

Maar we moeten onze tweede vraag 
nog beantwoorden: hoe heet hij? Ga-
briel Garcia Moreno, geboren in 1821, 
uit ouders van Spaanse afkomst. Vroeg 
verliest hij papa, en wordt door zijn vro-
me moeder opgevoed. Ook een vroom 
zusje heeft hij, die blind wordt en haar 
leven lang voor de geliefde broer zal 
bidden, offeren en … grondig verhoord 
worden! Gabriel wil zijn land helpen 
uit de miserie te komen. Eerst wil hij 
priester worden, maar na een paar jaar 
seminarie verandert hij van koers: rech-
ten gaan studeren aan de universiteit 
van Quito. Hij valt er op als harde wer-
ker en … ja: waaghals! Eerst ziet men 
hem zwemmen op plekken, waar altijd 
rotsblokken kunnen loskomen. Dan, in 
1845, probeert de vrijmetselaarspresi-
dent Roca Kerk en geloof zwart te ma-
ken. Gabriel-de-waaghals gaat in het 
hoogste venster van het universiteits-
gebouw staan en leest een prachtige en 
vurige verdediging van de Kerk voor! 
Applaus van alle toehoorders! Maar: 
lopen voor je leven, Gabriel! De snel-
le politieagenten kunnen de gewaagde 
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sprongen van de flinke Gabriel Moreno 
niet volgen! Afgeschud en ondergedo-
ken! Tot Roca weg is. Dan briljant het 
diploma gehaald, en een krant begon-
nen. 

In die krant weet Moreno de zakken-
vullerij van de machthebbers te bewij-
zen, die nu niet meer zomaar kunnen 
doen wat ze willen. De burgers van 
Guayaquil kiezen Gabriel Moreno tot 
parlementslid! In 1849 grijpt de vrij-
metselaars-generaal Urbina de macht 
en begint onmiddellijk de voor de ver-
volging uit Colombia gevluchte jezu-
ietenpaters aan te vallen. Weer grijpt 
Don Gabriel naar de pen en bewijst hun 
onschuld. Maar nu wil Urbina de jon-
ge redacteur laten doden en dus vlucht 
Don Gabriel over de grens met Perú. 

Hij wordt onderwijzer in een bergdorp-
je, tot hij in 1852 (hij is nu 29) van fa-
milieleden geld krijgt. Hij reist naar het 
verre Europa, naar Frankrijk, en gaat 
daar verder studeren: zijn lievelingsvak 
scheikunde (= chemie: hoe grondstoffen 
gebruiken?) en ook krijgskunde (= hoe 
een goed soldaat en officier zijn?). In 
Parijs komt Don Gabriel vaak samen 
met andere jonge studenten uit zijn 
land. Nu ligt één van hen op sterven en 
… weigert een priester om zich door 
een goede biecht te laten helpen beke-
ren! Don Gabriel zegt: “Wat een zwaar 
onrecht! Niemand mag zich laten ver-
doemen!” Een medestudent spot met 
Don Gabriel: “Wanneer heb jij het laatst 
gebiecht?”…  

Die zit! Recht in het hart van Moreno! 
Stil schuift hij op de knieën: “Jezus, ik 
waag alles voor U, maar van biechten 

heb ik schrik! Help mij alsjeblieft!” 
Met grootste zelfoverwinning stapt Don 
Gabriel de eerste de beste kerk binnen 
en gaat bij de eerste de beste priester 
een biecht van heel zijn leven afleggen 
… Van zodra de priester over hem de 
verlossende woorden van de absolutie 
spreekt … keert de rust terug in de nu 
blije ziel van Don Gabriel Moreno! 
Vanaf nu gaat hij meermaals per week 
naar de Mis, regelmatig naar de biecht 
en op de duur gaat hij dagelijks te Com-
munie. Het geeft hem kracht! 

Intussen gaat in het thuisland de schurk 
Urbina verder met de afbraak: de Kerk 
vervolgen, vuile romans invoeren en 
meisjes tot prostitués (= vrouwen, die 
hun lichaam voor geld laten misbrui-
ken door vieze venten) laten maken. In 
1856 komt er andere president: Robles. 
Don Gabriel Moreno (nu 33 jaar) keert 
terug en wordt aan de universiteit van 
Quito professor scheikunde. Omdat de 
overheid daarvan geen kosten wil ma-
ken, betaalt Moreno uit eigen zak een 
prachtig laboratorium. En hij geeft fan-
tastisch les! Hij wordt weer beroemd en 
de burgers van Quito verkiezen hem tot 
senator! 

Intussen traint de dappere man verder: 
hij wordt de beste ruiter van het land, 
hij wordt scherpschutter en gevreesd 
degen- en lansvechter. Terwijl rector 
(hoofd) van de universiteitsprofessor 
is, wordt Don Gabriel tegelijk kapitein 
in het leger. De beste! 

In 1858 wordt hij president (= de baas in 
het land), maar de kandidaat van de vrij-
metselaars, generaal Franco, verovert 
de hoofdstad. Weer moet Moreno naar 

Eucharistische Kruistocht
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Perú vluchten, maar hij kan uit andere 
vluchtelingen weer langzaam een leger-
tje samenstellen. In de zomer van 1860 
maakt hij met hun een gevaarlijke klim 
door het Andesgebergte. In Riobamba 
wordt hij verrast door een rebellenge-
neraal, die hem gevangen neemt en ter 
dood veroordeelt. In de nacht voor men 
hem wil doodschieten, slaapt Moreno 
eerst goed uit, gaat neerknielen om te 
bidden, staat dan op en spreekt vervol-
gens tot de soldaat, die hem bewaakt: 
“Aan wie heb jij trouw gezworen?” 
– “Aan de president!” – “IK ben de 
rechtmatige president! Vrees je niet de 
straf van de hemel, wanneer je de ware, 
door God bestemde president, zal heb-
ben gedood?” – De soldaat is verbluft: 
“Vergeef me!” Hij opent de gevangenis 
en loodst Moreno tussen zijn bezopen 
collega’s naar buiten. Tegen twee uur ’s 
nachts heeft Don Gabriel alle soldaten 
uit de naburige dorpen opgetrommeld. 
Met die 2000 man overvalt hij de st-
omdronken opstandelingen en verovert 
bliksemsnel Quito en Guayaquil! 

In januari 1869 (hij is nu 47) wordt 
Don Gabriel eenstemmig tot president 
gekozen! Onmiddellijk pakt de nieuwe 

president de opbouw van het land aan. 
Eerste pest waaraan het land lijdt: het 
plezier om altijd nieuwe opstanden te 
beginnen met legers van plunderaars, 
die kunnen doen wat ze willen. Die 
hele bendes worden verboden. Nu 
bouwt Moreno een ordelijk leger van 
vertrouwenswaardige mannen op, die 

netjes op tijd hun soldij 
(loon) krijgen: eerst de 
gewone soldaten, dan 
de lagere officieren, dan 
de hogere, dan pas de 
ministers. Roof wordt 
voortaan met een stren-
ge wet bestraft. Er komt 
ook een even strenge 
wet tegen ieder, die tot 
opstand oproept of er-
aan meedoet. Moreno’s 
vijanden lachen ermee: 
niet minder dan negen 
opstanden breken uit! 
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Zo in Cuenca. Moreno verschijnt per-
soonlijk en beveelt zelf de kanonnen 
tot verdediging. Terwijl hem de kanon-
ballen om de oren vliegen, laat Moreno 
zijn eigen batterijen zeer precies rich-
ten. Een paar schoten en de vijand is 
verslagen! Of in Tulcán: Moreno zelf 
wordt door een hele zwerm super-ge-
trainde ruiters aangevallen! Hij rukt 
eigenhandig de eerste vijand van het 
paard, Pakt hem zijn degen en lans af 
en sabelt nu zelf de ene na de andere 
tegenstander neer. Dan vallen zijn me-
destrijders en Moreno wordt omringd 
door drie zwarte reuzen. De eerste 
twee kan hij neervellen, maar voor 
de derde ontbreekt hem nu de kracht. 
Dan schreeuwt Moreno, naar achter de 
zwarte reus kijkend: “Steek hem neer!” 
Verschrikt kijkt de reus om en … krijgt 
Moreno’s lans binnen! Bij de andere 
opstanden volstaat het te roepen: “Mo-
reno komt!” … en in paniek vluchten 
de vijanden! 

Dan pakt Moreno de tweede pest van 
het land aan: de geldverspilling, zon-
der dat er wegen of scholen gebouwd 
worden of het volk nog de moed heeft 

te werken. Eerst geeft Moreno zelf het 
voorbeeld: geen loon als president! Dan 
een rekenkamer met goede ambtena-
ren gemaakt, die alle uitgaven moeten 
controleren. Dan een strenge wet tegen 
ontduiking, geldvervalsing en verduis-
tering (= bedienden, die het geld van het 
land in eigen zak moffelen). Wie gepakt 
wordt, krijgt zijn verdiende straf! Dan 
de havens en grenzen bewaken en tol op 
invoergoederen heffen. Voor het eerst 

heeft Ecuadór meer inkomsten 
dan uitgaven. 

Met dat geld gaat president Mo-
reno nu eindelijk bruggen, we-
gen, verharde straten, degelijke 
havens … bouwen. Ingenieurs 
worden uit Noord-Amerika ge-
haald, arbeiders uit land zelf. Ie-
der die kan, moet vier dagen per 
jaar met eigen handen helpen bij 
de bouw van straten in zijn buurt. 
Het volk leert weer werken! 

Eucharistische Kruistocht
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Ieder moet een beroep leren. 
Daarvoor haalt Moreno Broe-
ders van de Christelijke Scholen 
uit Europa, die de mensen aller-
lei handwerk aanleren. Tegelijk 
haalt Moreno beste professoren 
uit Europa voor zijn universiteit. 

En nu pakt president Moreno de 
derde en gevaarlijkste pest van 
Ecuadór aan: de ellendige toe-
stand van de vervolgde Kerk. 
Eerst geeft hij de Kerk alle vrij-
heid terug. In een verdrag met 
Paus Pius IX maakt hij vier nieuwe 
bisdommen, op staatskosten. En dat is 
belangrijk, want de mot zit erin. Arme 
dorpspastoors leven namelijk meest-

al bij hun familie in de steden, om te 
overleven. Maar vier keer per jaar ko-
men ze in hun parochie. Geen wonder, 
dat een groot deel van de mensen niet 
eens gedoopt geraakt, nauwelijks kan 
biechten of communiceren, velen ster-
ven zonder de sterkende sacramenten 
en de meeste mensen veel te weinig 
weten over het geloof. Moreno laat on-
waardige geestelijken opsluiten en hun 
plaats innemen door degelijke zusters, 

broeders en priesters uit Europa. Met 
Moreno’s hulp stichten die overal scho-
len en ziekenhuizen. Het hele land gaat 
naar school! En nu komen er eindelijk 

wetten tegen dienstverzuim, 
diefstal, echtbreuk en omkope-
rij. Vaak verschijnt de president 
persoonlijk bij het vangen en 
veroordelen van die schurken. 
Niemand waagt het nog zo snel! 

1865, het laatste dienstjaar van 
Moreno’s presidentschap, zal 
geen rustig jaar worden. Met 
2000 man, op vijf schepen, 
overvalt vanuit Perú vrijmetse-
laarsgeneraal Urbina de haven 
van Guayaquil. De verraste sol-

daten in de stad verliezen het hoofd en 
gooien het met Urbina op een akkoord-
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je. Maar nog vóór de mensen in Quito 
ervan weten, springt Moreno op zijn 
paard! Met grootste inspanning draaft 
hij door het bergland, slaapt onderweg 
twee uur per nacht in indianenhutten 
en overleeft van een beetje koffie en 
beschuit. Na slechts drie dagen staat 
hij voor de kazerne van Guayaquil en 
beveelt de verraste soldaten hun over-
gelopen generaal gevangen te nemen! 
Dan laat hij de kanonnen halen en be-
geeft zich naar de enige stoomschip in 
de haven: een Amerikaanse pakketboot. 
Moreno neemt die in beslag, laat er sol-
daten en kanonnen op zetten en vaart de 
kapers tegemoet. Verrast zien die hun 
rad op de zijkant kapot varen, zodat ze 
geen kant meer óp kunnen! Dan entert 
de president met zijn soldaten het vijan-
dige schip. Na korte bloedige gevechten 
verovert Moreno alle vijf kaperschepen. 
De bibberende vijand Urbina laat hij 
gaan. In de hoofdstad teruggekeerd, 
wordt de president bejubeld en … treedt 
af. Weer wordt hij universiteitsprofes-
sor. Hij heeft zijn land tot het beste van 
Zuid-Amerika gemaakt! 

Zijn opvolgers zijn wel van goede wil, 
maar laten zich teveel schrik aanjagen 
door hun vrijmetselaarsvijanden. Bin-
nen de vier jaar laten ze het hele mooie 
werk verknoeien. 

Dan, in de nacht van 15 op 16 augustus 
1868, schokt een geweldige aardbeving 
de stad Ibarra en omgeving! 20.000 
mensen door instortende huizen ge-
dood! Duizenden anderen schreeuwen 
vanonder het puin om hulp! Schurken 
gaan nu echter in bendes moorden en 
plunderen! Ziektes en honger breken 
uit! Indianen vermoorden hun Spaanse 
uitzuigers. De regering weet niet meer 
wat te doen. Eén man weet het wél! 
Don Gabriel! Hij springt op zijn paard 
verzamelt vrijwilligers. De machtig 
aangezwollen modderstroom Ambi ver-
spert de weg naar Ibarra. Zijn helpers 
kunnen Moreno net niet weerhouden 
en zien hun aanvoerder in de kolken-
de modderstroom duiken! Ze zien hem 
kopje onder gaan … en weer worste-
lend boven komen! Aan de overkant 
neemt Moreno onmiddellijk het bevel: 

“De ingeslotenen 
uitgraven! Buiten 
de stad noodwonin-
gen maken en er de 
slachtoffers heen-
brengen! Overal 
voedsel en kleding 
halen! De plunde-
raars en moorde-
naars neerschieten!” 
Van dorp tot dorp 
herhaalt Moreno dit. 
De indianen zullen 
hun redder nooit 
vergeten! 
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Nu willen de conservatieven in het land 
Moreno terug als president, maar alleen 
de dienstdoende president, Espinosa, 
wil niet. Hij voert niets uit van wat hij 
heeft beloofd, maar knijpt zich vast aan 
de macht. Naast de hoofdkazerne van 
Quito is een klooster. De broeder-por-
tier opent de deur voor een late gast: 
Moreno! “Sjsjsjt!” Moreno gaat naar 
het dak van het klooster en klimt van-
daar de kazerne binnen. Hij vraagt de 
verraste officieren of ze geen zin heb-
ben met hem naar het paleis van de pre-
sident te wandelen. “Ja!” De verraste 
Espinosa moet knarsetandend toegeven, 
dat hij alle verkiezingsbeloftes gebro-
ken heeft en de noodlijdenden niet wist 
te helpen. Knarsetandend treedt hij af. 
Tot de verkiezingen besturen Moreno 
en twee anderen het land. 

In januari 1869 wordt “de redder” her-
kozen: Don Gabriel kan zijn tweede 
regeringstijd beginnen! En weer bouwt 
hij op, waar hij vier jaar eerder was blij-
ven staan. Zonder zegen van de Hemel, 
geen kans op succes. Gelijk maakt hij 
dus een wet waarin het ware, katholieke 
geloof staatsgodsdienst wordt. Wie nu 
nog aan verkiezingen wil deelnemen of 
wil verkozen worden, moet een katho-
liek gelovige zijn. (De godsdienst-ha-
tende vrijmetselaars zullen 
dat Moreno niet vergeven!) 
Bordelen (waarin meisjes en 
vrouwen hun lichaam moe-
ten verkopen aan onbeheers-
te venten) worden gesloten 
en de prostitués worden toe-
vertrouwd aan de Zusters 
van Liefde, die er weer nor-
male vrouwen van maken, 
die kunnen trouwen. 

En weer gaat president Moreno scholen 
en hogescholen oprichten en bouwen, 
van 200 naar 600, toevertrouwd aan on-
derwijzers, zowel van kloosterorden als 
goede leken. Opeens kunnen in plaats 
van 8000, 32.000 kinderen een dege-
lijke opleiding krijgen! De president 
bezoekt regelmatig zelf die scholen en 
stelt zelf de examenvragen. In de hoofd-
stad Quito richt hij de Polytechnische 
Hogeschool en het Astronomisch Ob-
servatorium op, met telescopen (= ster-

renkijkers) uit München. Er komt ook 
een Kunsthogeschool, met meesterkun-
stenaars uit Italië, en een Muziekcon-
servatorium. Belgische Zusters van de 
Voorzienigheid geeft hij weeshuizen in 
de hand en het Amazone-oerwoud een 
school voor de pas bekeerde indianen. 



Informatieblad   Nr. 300  februari 2018   37

Het aantal priesters en andere godgewij-
den stijgt snel. Jezuïeten- en redempto-
ristenpaters geven volksmissies aan de 
soldaten en matrozen, zodat die dappe-
re strijders voor Christus-Koning wor-
den. Gevolg: geen enkele legeropstand 
meer! 

Maar wel een indianenopstand in 1871. 
De nakomelingen van de Inca’s in de 
streek van de berg Chimborazo zijn het 
zat, door oneerlijke Spaanse werkge-
vers en handelaars te worden uitgebuit, 
en grijpen naar de wapens. President 
Moreno komt hun tegemoet: er komt 
een wet tegen oneerlijke ruilhandel met 
de indianen. In de delen van het land, 
waar meer indianen dan anderen wo-
nen, benoemt Moreno missionarissen 
tot gouverneurs en indianen tot hun 
helpers, zodat zij makkelijker uitbuiters 
kunnen bestraffen. In elk indianendorp 
laat de president een kerk, een meisjes-
school en een jongensschool bouwen. 
Elk jaar worden 9000 indianen gedoopt 
en 1100 van hun kinderen in katholieke 
scholen onderwezen. Ook dat zullen de 
indianen van Ecuadór niet vergeten! 

En ook het wegen- en spoorwegennet 
wordt weer verder uitgebouwd. Overal 
worden de wegen verhard en worden 
uit open riolen ondergrondse pijpen 
gemaakt. Dat scheelt in de geurhinder! 
Honderdduizenden mannen, die vroe-
ger werkloos en vaak ook gewoon lui 
waren (dat is niet hetzelfde), worden nu 
bouwlieden in de bergen, de oerwou-
den en de havens. De stad en provincie 
Esmeraldas (met vooral zwarte bevol-
king), maar ook vele andere steden, 
worden nu tot bloeiende pareltjes ge-
maakt. Noord-Amerikaanse en Europe-
se handelaren noemen nu de havens van 
Ecuadór de beste en de mooiste van La-
tijns-Amerika. Landbouwspecialisten 
worden in het land gehaald en maken 
uit de hacienda’s voorbeeld-boerderij-
en, met flink meer opbrengst om meer 
monden te kunnen voeden. 

Het leger wordt voorbeeldig: het krijgt 
mooie uniformen, een kadettenschool 
(voor jongelingen, die soldaat willen 
worden), de soldaten krijgen op tijd een 
passend loon en gepensioneerde solda-
ten een evenzo passend pensioen en 
Moreno stuurt zijn beste officieren voor 
opleiding naar Pruisen (Noord-Duits-
land). 

Eucharistische Kruistocht
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En de president is een ware vader 
voor zijn landgenoten. Hij kan over-
al onverwachts verschijnen. Zo staat 
hij vaak plots in een ziekenhuis en 
verpleegt dan liefdevol de noodlij-
denden, zelfs die met gevaarlijk be-
smettelijke ziekten. Wanneer iemand 
van het ziekenhuis een arme stakker 
niet wil opnemen of ruw behandelt, 
kan hij door de president ontslagen 
worden. Hoewel hij dus vaak streng 
moet zijn en nog altijd van energie 
blaakt, heeft Don Gabriel een edel, 
vaderlijk hart voor zijn mensen en is 
hij doorgaans vriendelijk en leuk in 
de omgang. Met zichzelf is hij hard en 
leeft in relatieve armoede. Zo slaapt 
hij op zijn vele rondreizen in eenvou-
dige hutten met eenvoudige kleding. 
Wanneer men hem een chique bed wil 
aanbieden, zegt hij: “Neen, ik wil mijn 
lichaam niet verwennen!” Ook na een 
korte nacht staat hij ’s morgens op tijd 
op zijn werk. En hij verlangt het ook 
van zijn medewerkers. Late feestvier-
ders, die ’s morgens niet verschijnen, 
laat Don Gabriel uit hun bed schudden. 
Wie Don Gabriel prijst voor zijn fantas-
tische kennis (chemie, rechtskunde, drie 
talen …), zijn sterk karakter, zijn edel 
hart of zijn grote successen, snoer hij 
verlegen de mond: “Dat komt omdat 
mijn lief, blind zusje zo hard voor 
mij lijdt en bidt en omdat de Heilige 
Vader (Paus Pius IX) mij elke dag 
zijn zegen stuurt!” Ook grote man-
nen maken fouten. Maar weinigen 
hebben de moed ze ook eerlijk toe te 
geven. Niet zó Don Gabriel. Eens is 
hij tegen een priester te ongeduldig. 
De volgende morgen aan zijn deur: 
“Klop-klop!” De priester doet open 

en ziet op de drempel meneer de presi-
dent knielen: “Vergeef mij!” 

Don Gabriel is ook waarlijk een vroom 
man. Dagelijks gaat hij voor het Aller-
heiligste bidden, om de zegen over zijn 
land en werk te krijgen. Bijna dagelijks 
gaat hij naar de Mis. Elke zon- en feest-
dag gaat hij te Communie en regelmatig 
naar de H. Biecht. Ook wanneer hij ziek 
is, houdt Don Gabriel zich strikt aan de 
vastentijden. Zijn vijanden vergeeft hij 
van harte, wanneer ze inzicht tonen. 
President Moreno voelt zich ook niet 
te groot, om op het kruisbeeld knielend 
en liefdevol Jezus’ doorboorde voeten 
te kussen. 
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Op al het mooie werk zet Pre-
sident Gabriel García Moreno 
op 25 maart 1874 de kroon. Op 
deze feestdag van Maria-Bood-
schap gaat hij samen met de 
aartsbisschop tijdens de hoog-
mis in Quito naar het koor van 
de kathedraal. Samen wijden ze 
Ecuadór toe aan het Allerhei-
ligste Hart van Jezus. Waarlijk: 
hier ís Jezus koning en hier stort 
Hij zijn zegen in overvloed uit! 
Het is de bloeitijd van Ecuadór! 
Ook letterlijk: de president laat overal 
in de steden mooie parken aanleggen. 
Maar dat zijn onderdanen eerst niet ge-
woon en stappen over de pas geplante 
bloemen, struiken en boompjes heen! 
Dus moet Moreno ze door soldaten 
laten bewaken, tot ze groot en sterk 
genoeg zijn. De burgers van Ecuadór 
hebben nu geleerd op hun natuurschoon 
te letten, tot vandaag. 

En dan: het heuglijke jaar 1875. Met 
een meerderheid van 20.000 stemmen 
wordt Don Gabriel herkozen voor een 
derde ambtstermijn. !Viva el Presiden-
te! Dan krijgt hij een bericht: “Onder 
de leiding van een Duitse loge zijn alle 
hoge vrijmetselaars uit het wes-
ten van Zuid-Amerika in Lima, 
de hoofdstad van Perú, samen-
gekomen. Ze hebben uw dood 
besloten! Let op!” Don Gabriel: 
“Dat zal ik. De goede God heeft 
mij altijd beschermd. Maar ei-
genlijk zou ik het liefst als mar-
telaar voor Jezus sterven!” Voor 
de zekerheid bereidt president 
zijn ziel voor en gaat biechten. 
Op 6 augustus 1875 is het een 
vrijdag van het Heilig Hart. 

Het is zeer heet. Don Gabriel gaat in 
de kerk vóór het Allerheiligste bidden. 
Dan komt een jongentje binnengelo-
pen: “Señor Presidente! Uw ministers 
sturen mij! Ze zeggen dat er belangrijk 
nieuws is! Ze vragen u dringend te ko-
men.” Don Gabriel volgt de jongen, 
zijn adjudant (lijfwachter), vergeet 
hem voor het eerst te volgen. President 
Moreno steekt het plein over en beklimt 
de trappen van het paleis. Boven is een 
zuilengang. Daar wandelt de zadelma-
ker Faustino Rayo langs de president 
en groet eerbiedig. Rayo was vroeger 
gouverneur, maar omdat hij de indianen 
uitzoog, werd hij door president More-
no afgezet. Wanneer hij dicht achter de 

Eucharistische Kruistocht
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president is, haalt 
de man plots een 
kromme dolk te-
voorschijn en ploft 
hem in Moreno’s 
nek! De sterke 
president staat 
echter weer op! 
Nu springen van 
achter andere zui-
len nog vijf andere 
moordenaars met 
macheten (=lan-
ge oerwoud-mes-
sen) en revolvers: 
slag volgt op slag, 
schot op schot! Nóg staat Don Gabriel 
recht! Dan: een nieuwe dolkstoot van 
Rayo! Neervallend roept president Mo-
reno: “!Diós ne muere!” – “God sterft 
níet!” Nu merken het de soldaten en 
maken jacht op de moordenaars. Een 
grote zwarte man pakt Rayo en sleept 
hem tot bij zijn onschuldig slachtoffer! 
Indianen knielen wenend bij hun red-
der. Een priester snelt toe en geeft Don 
Gabriel het oliesel. De ziel van de held 
trekt intussen de hemelse glorie in … In 
heel het land wordt geweend … In de 
kathedraal stroomt de massa samen om 
te wenen over hun gemartelde vader … 

Wanneer Paus Pius IX het nieuws hoort, 
laat hij in het Amerikaans College in 
Rome een borstbeeld van Don Ga-
briel opstellen: “Jonge mensen, neem 
een voorbeeld aan Don Gabriel García 
Moreno!” Mogen uit jullie jonge kerels 
mannen worden zoals Don Gabriel! 
Mogen ook wij weer zulk een goede 
christelijke leiders krijgen, die werktui-
gen zijn van Christus-Koning en Zijn 
zegen over hun land en volk mogen 
uitdelen! Mogen onze landen bloeien 
zoals Ecuadór in de tweede helft van de 
19e eeuw! Daarvoor smeken en offeren 
wij in de maand februari

Pater K. Huysegems



Informatieblad   Nr. 300  februari 2018   41

Eucharistische Kruistocht

Over de Kinderkruistocht en 
het waarom van de Eucha-

ristische Kruistocht …
Beste kinderen, wie van jullie heeft al 
iets van de Kinderkruistocht gehoord of 
gelezen? – Misschien allemaal wel. Toch 
is het goed daarover hier nog eens iets te 
vertellen, om zodoende jullie geheugen 
weer op te frissen.

Het Heilige 
Land, waar 
onze Verlosser 
geboren werd, 
waar Hij leef-
de, leed en op 
het kruis voor 
ons stierf, 
waar Hij het 
Allerheilig-
ste Sacrament 
van het Altaar 
instelde om bij 
ons te blijven 
tot aan het ein-
de van de we-
reld, dat hei-
ligste van alle 
landen van de 
aarde, was in 
het jaar 637 

door de ongelovigen veroverd geworden.
In het begin was het lot van de 

christenen nogal dragelijk en de bede-
vaarten naar het Heilig Land gingen 
hun gewone gang. Langzamerhand 
echter werden de arme christenen meer 
en meer verdrukt, vooral toen de Mo-

hammedanen Jeruzalem in hun macht 
kregen. Daar werden de kerken ver-
woest, de priesters mishandeld, en de 
brave christenen konden niet meer naar 
het Heilig Land op bedevaart gaan om 
er te bidden. 

Zo iets wekte verontwaardiging, 
en men vatte het plan op het Heilig 
Land weer te veroveren. Brave man-
nen, waaronder ook de paus zelfs, had-
den vol geestdrift het volk aangespoord 
ten strijde uit te trekken en de ongelo-
vigen uit het Heilig Land weg te jagen. 

Duizenden en 
nog eens duizenden: 
koningen, vorsten, 
ridders, mensen ook 
uit de lagere klasse 
van de maatschappij 
gaven gehoor aan 
die oproep en gin-
gen op weg om voor 
Jezus en Zijn heili-
ge zaak te vechten, 
te overwinnen en desnoods te sterven. 

Zij hadden, zoals men toen zei 
“het kruis opgenomen”. De strijders 
voor het Heilig Land droegen een kruis 
op hun kleding en daarom werden ze 
kruisridders genoemd of kruisvaarders, 
en de gehele onderneming heette kruis-
tocht. 

Misschien denken jullie, dat er 
alleen grote mensen ten strijde uittrok-
ken, maar dan vergissen jullie je lelijk: 
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er trokken ook vele duizenden kinde-
ren ten strijde. Er was ook een Kinder-
kruistocht, zo groot was de algemene 
geestdrift. Ongeveer 50.000 van die 
kleine helden trokken uit Duitsland en 
Frankrijk, maar zoals te voorzien was, 
kwamen velen onderweg om het leven, 
anderen keerden naar hun vaderland 
terug, weer anderen verdronken in de 
zee en velen ook werden door slech-
te mensen naar Egypte gevoerd en als 
slaven verkocht. Zo eindigde de Kin-
derkruistocht!

Zo’n kruistocht, beste kinderen, kunnen 
en mogen jullie niet ondernemen! Oorlog 
voeren – natuurlijk alleen geoorloofd om 
zich te verdedigen – is het werk van grote 
mensen. Hoewel builen op het hoofd en 
schrammen in het gezicht soms wel ervan 
getuigen, dat ook jullie oorlog kunnen 
voeren, maar zo iets ziet de goddelijke 
Kindervriend niet graag; je moet in vrede 
leven met elkaar. 

Jullie zijn tot de 
Eucharistische 
Kruistocht opge-
roepen, die geen 
werkelijke, maar 
veel eerder gees-
telijke wapens 
gebruikt. Aan die 
Kruistocht kun-
nen en moeten 
jullie allen, jon-
gens en meisjes, 
meedoen. 

Vele vijanden strijden tegen de 
Kerk en haar zichtbaar opperhoofd, de 
paus; hebben het gemunt op bisschop-
pen en priesters. Ze zijn er op uit om 
de christenen het geloof en de deugd te 

ontnemen en daarmee God uit het hart 
te verdrijven. Zij willen, dat de dui-
vel zal heersen in de ziel in plaats van 
Christus, zoeken op allerlei manieren 
de zielen te verleiden, en in het eeuwig 
verderf te storten. Tegen deze vele en 
grote vijanden van God en de zielen 
moet men vechten, en ook de kinderen 
moeten hier meehelpen; ja, zij zijn hier 
dikwijls sterker dan grote en krachtige 
mannen!

Is dat niet zo, kinderen! Is het gebed van 
brave kinderen de goddelijke Kinder-
vriend niet bijzonder aangenaam? Zul-
len jullie door jullie gebed niet evenals 
de kleine David menige Goliath, dat wil 
zeggen, menige vijand van God en van 
de zielen ten onder kunnen brengen? 
“Geef mij een leger bidders en ik zal de 
wereld veroveren,” heeft paus Pius IX 
gezegd.

Beste kinderen, vorm zo’n leger van 
bidders! Schaar je om Jezus in het Al-
lerheiligst Sacrament, om het glorierijk 
vaandel van het Kruis. Bid voor de H. 
Kerk, haar opperhoofd, haar bedienaars, 
bid voor het behoud van de zielen, bid 
voor de vrede, dan zijn jullie ook echte 
kruisvaarders. Daarom, kom op voor de 
Eucharistische Kruistocht! Laat Jezus in 

Over de Kinderkruistocht en het waarom van de Eucharistische Kruistocht
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het Allerheiligst Sacrament jullie Aan-
voerder zijn; Maria, de Koningin zonder 
erfzonde ontvangen, jullie Beschermster. 
Wie meedoet, die zal zeker zo veel mo-
gelijk een bezoekje brengen bij het Aller-
heiligste in de kerk en dan bidden voor 
de maandintentie. Voeg er ook altijd en-
kele weesgegroetjes bij. Als je niet naar 
de kerk kunt gaan, dan kan je toch thuis 
aan het tabernakel denken, om Jezus in 
de geest te aanbidden. Wie graag bidt, 
doet zeker mee. Neem dus je wapen, het 

gebed, trek ten strijde, bid veel en je zult 
veel onsterfelijke zielen voor de hemel 
winnen, je zult meehelpen, opdat de H. 
Kerk zal overwinnen, opdat de mensen 
meer en meer de goede God zullen ken-
nen, beminnen, dienen, zich scharen om 
de troon van de Godmens Jezus Christus 
in het Allerheiligste Sacrament, geloofd 
in eeuwigheid. Zet je gebed kracht bij 
door offertjes. Offer je op met Jezus, je 
dagelijkse plichten, goede werken en ook 
het lijden, dat je te dragen hebt.

Juffrouw Elly

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   december
Aantal Schatkisten:    8
Dagelijkse Toewijding   394
H. Mis   79
H. Communie   73
Geestelijke Communie   350
Offers   360
Tientjes   1.163
Bezoek aan het Allerheiligste   53
Meditatie   53
Goed Voorbeeld   151
Puntje   156
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

In de vastentijd vinden we voor 
iedere dag een mooi stuk Evan-
gelie in ons dagmissaal, weet 
je wel, het dikke kerkboek (on-
misbaar) voor alle dagen. Dat 
noemen we het Evangelie van 
de dag, eigen aan de Vasten. De 
Kerk heeft deze teksten uit de 
Evangelies gekozen om ons Je-
zus en Zijn verlossingswerk be-
ter te leren kennen en nog meer 
te  beminnen. Onze Verlosser heeft toch 
recht op onze liefde! Vragen wij met 
de blinde uit het Evangelie: “Heer, dat 
ook wij zien mogen!” Zien, hoe goed 
de Heer is!

Om hierin 
te slagen, 
moeten we 
iedere dag 
15 minu-
ten tijd ne-
men om het 
Evangelie 
langzaam te 
lezen en te 
overwegen, 
wat medite-

ren is. Is dit moeilijk? Eigenlijk 
niet! Let maar op!

Na een vurig gebed, lees 
je, onder Jezus’ en Maria’s 
oog, aandachtig en langzaam 
de tekst van het Evangelie. Je 
denkt steeds enige ogenblikken 
na over hetgeen je hebt gelezen, 
over het gebeuren, de personen, 
de woorden, doe alsof je er ge-
woon bij bent. Bijvoorbeeld 

door Jezus’ goedheid voor de zieken 
kan je geraakt worden … Hij is de Heer 
van het leven … die bovendien onze 
ziel door Zijn genade het gelukzalige 
leven met God geeft; of getroffen kan 
je zijn door het geloof van de honderd-
man … zo’n geloof wil ik ook hebben 
… en het volste vertrouwen in Jezus, 
enz. Dus zodra een of ander goed ge-
voel opkomt, blijf je met wat je hebt 
gelezen, al biddend, bezig. Zolang dit 
goed gevoel blijft, lees je best niet ver-
der. Komen die goede gevoelens min-
der gemakkelijk of gaan ze weg, dan 
lees je opnieuw enige regels. Zoek dus 
steeds naar een toepassing – wat denk 
ik ervan of wat moet ik doen?  –  en 
maak een goed voornemen om dezelfde 

Luister eens, het Puntje voor februari is:

Het Evangelie van de dag lezen en hierover mediteren! 
(totaal 15 minuten)
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Eucharistische Kruistocht

dag nog te onderhouden. Om te sluiten 
beveel je dit voornemen met vertrou-
wen aan Jezus en Maria aan. 

Doe de meditatie zoveel mogelijk ’s mor-
gens, dan zal deze voor de rest van de 
dag een bron zijn van goede gedachten en 
goede zin. Je zult dan gemakkelijker nog 
eens aan Jezus terugdenken. Wat heeft 
Hij voor mij gedaan, en wat doe ik voor 
Hem? Wat doe ik voor mijn naaste? Hoe 
is mijn dagelijks werk? 

De meditatie is een zeer geschikt mid-
del om in volmaaktheid vooruit te gaan. 
Jezus’ voorbeeld en Jezus’ leer kunnen 
zodoende langs het verstand in ons hart 
komen. Verandert hierdoor ons hart (onze 
wil), dan ook ons handelen. Wat brengt 
het, als we Jezus maar oppervlakkig 
kennen of ook als we alleen maar met de 
lippen kunnen bidden, terwijl we er mis-
schien niet eens naar leven? Zo komen 
we niet in de hemel. Iedere Kruisvaarder 
zou niet alleen in de Vasten, maar daar-
na ook dagelijks gedurende een kwartier 
moeten mediteren om vooruit te gaan. 

Het Puntje van februari laat jullie het 
Evangelie van de dag lezen en medite-
ren. De dagen vóór Aswoensdag neem 
je het Evangelie van het heiligenfeest van 
de betreffende dag of nog eens die van 
voorbije zondag. 

Degenen die nog niet kunnen 
lezen, vragen hun ouders of grotere 
broer of zus het Evangelie langzaam 
voor te lezen. Voor hen is het luisteren 
voldoende om de kolom Puntje van de 
Schatkist te mogen invullen. 

Heb je 15 minuten meditatie gedaan, vul 
dan ’s avonds de kolom Puntje van de 
Schatkist in! Je mag er best trots op zijn! 
Genadevolle vastentijd!

Pater C. de Beer
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

VIERDE AFDELING 
De Verheerlijking van Jezus. 

88. De Verrijzenis van Jezus. 

Gij zult mijn ziel niet laten in de on-
derwereld, en uw Heilige het verderf 
niet laten aanschouwen. Ps. 15, 10 

Jezus lag al twee dagen in het graf. 
Maar bij de aanvang van de derde dag 
stond Hij glorievol uit het gesloten graf 
op, onzichtbaar voor de Romeinse sol-
daten. 

En zie, er ontstond een hevige aardbe-
ving. Want een engel van de Heer daal-
de van de hemel, trad nader, wentelde 
de steen af en zette zich daarop neer. En 
zijn aangezicht was als een bliksem en 
zijn kleed wit als sneeuw. En de wach-
ters sidderden van vrees voor hem en 
werden als doden; daarop vluchtten zij 
en berichtten aan de opperpriesters, wat 
er gebeurd was. 

Op dezelfde zondagmorgen, toen 
het zonnelicht doorbrak, waren enkele 

vrome vrouwen naar het graf gegaan, 
om het lichaam van Jezus te balsemen. 
Het waren Maria Magdalena, Maria, 
de moeder van de apostel Jacobus de 
Mindere, en Salome, de moeder van 
Johannes. Onderweg spraken zij be-
droefd tot elkaar: “Wie zal  voor ons de 
steen wegrollen voor de ingang van het 
graf?” Maar daar aankomend, zagen 
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zij, dat de steen al op zij gerold was; 
want hij was zeer groot. Het graf was 
leeg. Maria Magdalena haastte zich 
naar de apostelen Petrus en Johannes 
terug, en zei: “Men heeft de Heer uit 
het graf genomen, en we weten niet, 
waar men Hem heeft neergelegd”. De 
andere vrouwen merkten intussen de 
engel op en schrokken zo hevig, dat zij 
niet durfden opkijken. Maar de engel 
sprak tot hen: “Vrees niet, want ik weet, 
dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Wat 
zoekt u de levende bij de doden? Hier 
is Hij niet; Hij is verrezen. Zie hier 
de plaats, waar men Hem heeft neer-
gelegd. Maar ga nu heen, en zeg aan 
Zijn leerlingen en aan Petrus: Hij gaat 
u voor naar Galilea; daar zult u Hem 
zien, zoals Hij u heeft gezegd”. 

Toen de vrouwen vertrokken wa-
ren, kwamen Petrus en Johannes bij het 

graf. Zij wilden zich nu met eigen ogen 
overtuigen, onderzochten het graf en 
vonden daarin alleen nog de lijnwaad-
stroken en de zweetdoek, die over Zijn 
hoofd had gelegen. Deze lag afzonder-
lijk opgerold op een eigen plaats. Hier-
op keerden zij naar de stad terug. 

Jezus bleef zolang in het graf als de pro-
feet Jonas in de buik van de vis. Maar op 
de derde dag werd de voorspelling van 
David vervuld: “Gij zult mijn ziel niet 
laten in de onderwereld, en uw Heilige 
het verderf niet laten aanschouwen”. (Ps. 
15, 10) Jezus stond uit eigen macht met 
verheerlijkt lichaam uit het graf op. De 
profeet Isaïas had voorspeld: “Zijn graf 
zal heerlijk zijn”, (11, 10) en het is altijd 
een voorwerp van verering gebleven. 

89. Jezus verschijnt (1) aan Maria Magdalena.

Zoals in volle mate het lijden van 
Christus ons is toegemeten, zo ook 

door Christus in volle mate onze ver-
troosting. 2 Kor. 1, 5 

Magdalena bleef bij het graf. Zij ween-
de bitter, omdat zij Jezus niet vond. 
Eensklaps zag zij twee engelen in witte 
klederen, een aan het hoofdeinde, de 
ander aan het voeteneinde, waar Jezus 
had gelegen. De engelen spraken tot 
haar: “Vrouw, waarom weent u?” Zij 
antwoordde: “Omdat men mijn Heer 
heeft weggenomen, en ik niet weet, 
waar men Hem heeft neergelegd”. 
Na deze woorden keerde zij zich om 
en zag Jezus staan; maar zij herken-
de Hem niet. Jezus zei haar: “Vrouw, 

waarom weent u? Wie zoekt u?” Zij 
hield Hem voor de tuinman. Daarom 
zei zij tegen Hem: “Heer, als u Hem 
hebt weggenomen, zeg me, waar u Hem 
hebt neergelegd, dan zal ik Hem weg-
halen”. 

Jezus zei haar: “Maria!” Nu her-
kende zij Hem, viel voor Hem neer 
en riep vol liefde uit: “O, Meester!” 
– Jezus sprak tot haar: “Ga naar mijn 
broeders en zeg hun: Ik stijg op naar 
Mijn en uw Vader, naar Mijn en uw 
God”. Hierna verdween Hij. Maria 
Magdalena snelde naar de leerlingen 
en deelde hun mee, wat zij had gezien 
en gehoord. Maar zij wilden niet gelo-
ven, dat zij de verrezen Verlosser had 
gezien. 

Eucharistische Kruistocht
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Jaarprogramma 2018
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
18-02  Gerwen - Leiden Vastenbezinning 
   (+Derde Orde FSSPX)
12-03 17-03 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (heren)
17-03 18-03 Amsterdam Stille Omgang
14-04  Gerwen  Derde Orde FSSPX
06-05  Gerwen Torendag
10-05  Gerwen-Leiden Eerste H. Communie
19-05 21-05 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
03-06  Gerwen Sacramentsprocessie
16-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
24-06  Antwerpen Schoolfeest
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
30-06  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
09-07 14-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
09-07 19-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
22-07 02-08 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
25-08 26-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
08-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
15-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
06-10  Banneux Bedevaart District Benelux
07-10  Leiden Parochiefeest
15-10 20-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
10-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
25-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
25-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
02-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning 
   (+Derde Orde FSSPX)
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Onze Overledenen
Mevr. M.C. van Stijn-de Kort Beekbergen 02 02 2003
Hr. C.H. van der Sman Wellerlooi 03 02 2013
Mevr. M.J. ten Berge-Pijnenburg Den Haag 04 02 2013
Mevr. M.M.T.N.L. Wijnhamer-Gouw Den Haag 06 02 2004
Mevr. A. Th. Pot-Raaijmakers Valkenswaard 08 02 2007
Mevr. H.C.L. Jaspers-Lemmens Maastricht 09 02 2006
Eerw. Pater H.A.P. Ierschot o.m.d. Nijmegen 11 02 2010
Mej.  H.G.M. Vissers ‘s Hertogenbosch 11 02 2015
Mej. M.L.  Bastiaanse  Rotterdam 12 02 2015
Mevr.  J.M.  van der Horst-Schouten Rijswijk  13 02 2015
Mevr. M.J. Korb-Zirkel Zwijndrecht 14 02 2003
Hr. F.A.M. Wouters Utrecht 14 02 2015
Hr. H.J. van Eekeren Utrecht 14 02 2017
Hr. H.  Heuts Sittard 20 02 2004
Hr. Q.J.  van der Horst Rijswijk 21 02 2005
Mevr. G.C. Ebbers-Nillissen Nijmegen 21 02 2008
Mevr.  E.M. Dohmen-van Leeuwen Eindhoven 27 02 2002
Mevr. M.J. Kobus-Egbertsen Dieren 27 02 2004
Hr. F. de Beaufort Zeist 27 02 2007
Hr. J. van Dijk Tilburg 27 02 2012
Mej.  M.E.T. Wouters Utrecht 29 02 2016

Collecten in december 2017
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Kalender Gerwen
Februari

do. 1 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Ignatius, biss. v. Antiochië en mart. (3e kl.)
vr. 2 17.30 Lof
  18.30 Kaarswijding, Opdracht van Jezus in de Tempel,
   Processie, Maria Lichtmis (2e kl.)
   gez. H. Mis 
za. 3 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. 
Blasius, biss. en mart.; na de Mis Blasiuszegen; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis Zondag Sexagesima (2e kl.); na de Hoogmis 

kinder- en Blasiuszegen
ma. 5 18.30 H. Mis H. Agatha, maagd en mart. (3e kl.)
di. 6 18.30 H. Mis H. Titus, biss. en bel. (3e kl.); ged. H. Dorothea, 

maagd en mart.
wo. 7 7.15 H. Mis H. Romualdus, abt (3e kl.)
do. 8 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Johannes van Matha, bel. (3e kl.)
vr. 9 7.15 H. Mis H. Cyrillus, biss. v. Alexandrië en kerkl. (3e kl.); 

ged. H. Apollonia, maagd en mart.
za. 10 8.30 H. Mis H. Scholastica, maagd (3e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 11 10.30 Hoogmis Zondag Quinquagesima (2e kl.)
ma. 12 18.30 H. Mis de zeven HH. Stichters v.d. Servieten van Maria, 

bel. (3e kl.)
di. 13 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
wo. 14 18.30 Aswijding,  Aswoensdag (1e kl.);
   Askruisje,  vasten en onthouding verplicht!
   gez. H. Mis  
do. 15 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. HH. Faustinus en 

Jovita, mart.
vr. 16 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
  18.00 Kruisweg 
za. 17 8.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
zo. 18 10.30 Hoogmis 1e zondag van de Vasten (1e kl.); na de Hoogmis 

Askruisje
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Vasten-  13.00 uur voordracht
bezinning  14.00 uur Lof met Rozenhoedje
   14.45 uur einde
ma. 19 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
di. 20 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
wo. 21 7.15 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); vasten en 

onthouding aanbevolen!
do. 22 17.30 Lof
  18.30 H. Mis De Stoel van de H. Petrus (2e kl.); ged. van de Vasten
vr. 23 7.15 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); ged. H. 

Petrus Damianus, biss. en kerkl.; vasten en ont-
houding aanbevolen!

  18.00 Kruisweg 
za. 24 8.30 H. Mis H. Matthias, apostel (2e kl.); ged. Quatertemper-

zaterdag van de Vasten
zo. 25 10.30 Hoogmis 2e zondag van de Vasten (1e kl.)
ma. 26 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
di. 27 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.), ged. H. Gabriël-van-de-

Moeder-van-Smarten, bel.
wo. 28 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)

Maart

do. 1 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
vr. 2 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. van de Vasten
za. 3 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-

bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; daarna uitstelling tot 12.30 uur  

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.); kinderzegen

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 3 en 10 februari
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand
• Heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven
• Dames: 3. roepingen
 Inzamelen oude Palm: ten laatste zondag 11 februari, Quinquagesima
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Kalender Leiden
Februari

vr. 2 18.00 Lof
  19.00 Kaarswijding, Opdracht van Jezus in de Tempel,
   Processie, Maria Lichtmis (2e kl.)
   gez. H. Mis 
za. 3 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbe-

vlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H. 
Blasius, biss. en mart.; na de Mis Blasiuszegen; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis Zondag Sexagesima (2e kl.); na de Hoogmis 

kinder- en Blasiuszegen
vr. 9 19.00 H. Mis H. Cyrillus, biss. v. Alexandrië en kerkl. (3e kl.); 

ged. H. Apollonia, maagd en mart.
za. 10 9.00 H. Mis H. Scholastica, maagd (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 11 10.30 Hoogmis Zondag Quinquagesima (2e kl.)
wo. 14 19.00 Aswijding,  Aswoensdag (1e kl.); 
   Askruisje,  vasten en onthouding verplicht!
   gez. H. Mis 
vr. 16 17.30 Kruisweg
  19.00  H. Mis van de Vasten (3e kl.)
za. 17 9.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 10.30 Hoogmis 1e zondag van de Vasten (1e kl.); na de Hoogmis 

Askruisje
   13.00 uur 1e voordracht
Vasten-  13.45 uur meditatie in stilte
bezinning  14.15 uur 2e voordracht
   15.00 uur Lof met Rozenhoedje
   16.00 uur einde
vr. 23 17.30 Kruisweg
  19.00 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); ged. H. 

Petrus Damianus, biss. en kerkl.; vasten en ont-
houding aanbevolen!

za. 24 9.00 H. Mis H. Matthias, apostel (2e kl.); ged. Quatertemper-
zaterdag van de Vasten

zo. 25 10.30 Hoogmis 2e zondag van de Vasten (1e kl.)
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Maart

vr. 2 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. van de Vasten
za. 3 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-

bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; daarna uitstelling tot 13.00 uur  

zo. 4 10.30 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.); kinderzegen

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 3, 10 en 17 februari
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Vorming volwassenen: zondag 4 februari “Kruistochten”
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 11 februari 
Eucharistische Kruisvaarders: zondag 25 februari (internationaal)
 Inzamelen oude Palm: ten laatste zondag 11 februari, Quinquagesima

Kalender Utrecht
Februari

zo. 4 17.00 Hoogmis Zondag Sexagesima (2e kl.); na de Hoogmis  
Blasiuszegen

zo. 11 17.00 Hoogmis Zondag Quinquagesima (2e kl.)
wo. 14 -------- geen H. Mis Aswoensdag (1e kl.); vasten en onthouding ver-

plicht!
zo. 18 17.00 Hoogmis 1e zondag van de Vasten (1e kl.); na de Hoogmis 

Askruisje
zo. 25 17.00 Hoogmis 2e zondag van de Vasten (1e kl.)

Maart

zo. 4 17.00 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.)
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk

Heuvel 21
5674 RR Nuenen

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 50

Leiden

Kapel O.L.V. van de 
Rozenkrans

Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon 
 +31(0)71 782 05 05 of 

+31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 52

Utrecht

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht

Telefoon 
 +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 53

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschik-
king. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of 

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

c.debeer@stpiusx.nl voor Pater C. de Beer
p.huysegems@googlemail.com voor Pater K. Huysegems

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

Pannesheiderstraat 71
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur

De erediensten worden verzorgd  
door de priesters van de 

Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

D-45356 Essen
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel
Telefoon  +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square
1040 Brussel
Telefoon  +32 (0)474 860 755
H. Mis
• zon- en feestdagen  8.00 uur
 10.00 uur
• ma. t/m za. 18.00 uur

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di. 7.00 uur
• wo, za.  7.30 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

Sint-Amanduskapel
Kortrijksesteenweg 139
9000 Gent
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  10.00 uur

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie
Pater C. de Beer
Priorij St. Clemens
Heuvel 23
5674 RR  Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van ons 
werk zijn zeer welkom: ze vormen de 
enige financiële steun voor het aposto-
laat van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Nederland. Voor uw over-
schrijving kunt u gebruik maken van 
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgiro-

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

Op zon- en verplichte feestdagen: drie 
kwartier vóór de H. Mis, eventueel ook 
na de H. Mis.

Stipendium voor de H. Mis

Het stipendium voor een H. Mis be-
draagt: € 17,00.



Inhoud

 ZE HEBBEN HEM ONTTROOND
4 Voorwoord
5 Inleiding
8 Hoofdstuk 1: De oorsprong van het liberalisme

 DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW
15 Allerzuiverste Moeder, bid voor ons.

 TERUGBLIKKEN
20 Bedevaart van Gorcum naar Brielle
22 Pelgrimstocht Leden Derde Orde naar Kevelaer
23 Sportdag van de Traditie in Bonheiden
24 Zaalvoetbaltoernooi in Leidschendam
24 H. Vormsel in Leiden
25 Verjaardag Pater Huysegems in Leiden

 EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
27 Uitleg van de intentie
41 Over de Kinderkruistocht en het waarom van de Eucharistische Kruis-

tocht …
44 Puntje
46 Bijbelse Geschiedenis

 VAN DE PRIORIJ
48 Jaarprogramma 2018
49 Onze Overledenen
49 Collecten in december 2017
50 Kalender Gerwen
52 Kalender Leiden
53 Kalender Utrecht
54 Onze adressen in Nederland
55 District Benelux
55 Colofon

ISSN: 0924-6762


